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Muista lehdistä saksittua

Maaseudun Tulevaisuus on tart-

tunut lehdistön kestosuosikkiin, 

Maanmittauslaitoksen julkaise-

maan kiinteistöjen kauppahin-

tatilastoon. Lehti otsikoi 30.3. 

tuntuvaa hintojen nousua niin 

pelto- kuin metsäkiinteistöjen 

kohdalla.

Hintakehitys vaihtelee alu-

eellisesti. Peltokaupoissa eniten 

rahaa vaaditaan Varsinais-Suo-

messa; Lappi pitää toista ääri-

päätä. Suurinta hintojen nousu 

oli Keski-Suomessa, kun taas Pir-

kanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-

Karjalassa tultiin alaspäin, Maa-

Tilusjärjestelyt nousevat taajaan 

etenkin Pohjanmaan sanomaleh-

tien otsikoihin. Lapuan Sanomat 

kirjoittaa 8.11. Lapuan Haapakos-

ken tilusjärjestelystä, joka poik-

keuksellisen laajana koskee noin 

220 viljelmää. Lehden mukaan 

hanke on otettu hyvin vastaan. 

Myös tilusjärjestelyiden pe-

rinteisten vahvojen alueiden ul-

kopuolella tapahtuu. Karjalan 

Maa kertoo 10.7. suurin otsikoin 

peltotilusjärjestelyn levinneen 

Pohjois-Karjalaan. Lehti peilaa 

käynnistymistä Pohjanmaan ti-

Valtion myötämielisyys yhteis-

metsien perustamiselle käy ilmi 

Maaseudun Tulevaisuuden uu-

tisoinnissa 18.6. Lehti korostaa 

markkinoinnin tärkeyttä metsän-

omistajien tiedon lisäämisessä. 

Kiinnostus yhteismetsiä koh-

taan on suurta etenkin melko 

hyvätuloisten ja koulutettujen 

metsänomistajien keskuudessa. 

Heiltä puuttuu usein tieto ja 

aika huolehtia metsänhoidosta. 

Lapin Kansa uutisoi 25.9. näyt-

tävästi Maastotietokannan digi-

toinnin kartoitustöiden päättymi-

sen. Istumakivi Nuorgamin ja Pul-

mankijärven välillä on virallisesti 

viimeinen digitaaliseen Maasto-

tietokantaan liitetty kohde, ja se 

sai kylkeensä muistolaatan merk-

kipaalun kunniaksi, kertoo Lapin 

Kansa. 

Yliopisto-lehti (9/2007) kä-

sittelee Maastotietokannan val-

mistumista laajassa artikkelissa 

kartoituksen historiasta. Kirjoi-

tus muistuttaa satojen vuosien 

työstä, jonka Suomen kartan 

laatiminen on vaatinut - puhu-

Kauppahintatilasto sai jälleen huomiota

seudun Tulevaisuus toteaa.

Peltokaupoissa kiinteistön 

suuruus kasvattaa hehtaarihin-

taa. Metsälöiden kohdalla ti-

lanne on päinvastainen, sillä pie-

nimmistä, alle viiden hehtaarin 

metsäpalstoista, maksettiin kovin 

hinta.

Maanmittauslaitoksen kiin-

teistöjen kauppahintatiedotetta 

(29.3.07) luettiin Deski-uutispalve-

lussa 1 101 kertaa. Eniten tiedote 

kiinnosti sanoma- ja aikakausleh-

tiä, radiota sekä free lance -toi-

mittajia. Uutinen sai erinomaista 

näkyvyyttä myös TV:ssä.

Tilusjärjestelyt tapetilla

lanteeseen, jossa ”peltoplänttien 

kasaaminen” on muodostunut lä-

hes kansanliikkeeksi.

Länsi-Savo puolestaan nostaa 

esiin sirpaloituneen vesien omis-

tuksen. Lehti esittelee numeros-

saan 14.6. hyötyjä, joita pienten 

osakaskuntien yhteistyöllä saavu-

tetaan järvien kunnossapidossa. 

Mikkelin kalastusalue on tehnyt 

töitä osakaskuntien yhteenhou-

kuttelemiseksi. Länsi-Savon mu-

kaan joitakin yhdistymisestä kiin-

nostuneita ”kutupareja” onkin 

löydetty.

Yhteismetsät humisevat myötätuulessa

Metsänomistajien yhteistoimin-

taa edistetään tiedotuksen lisäksi 

tutkimushankkeilla ja lainsäädän-

nön muutoksella, Maaseudun Tu-

levaisuus kertoo.   

Maanmittauslaitoksen ”Pirs-

toutunut metsärakenne lisää kus-

tannuksia” -tiedotetta (23.2.07) 

luettiin Deski-uutispalvelussa 513 

kertaa. Eniten tiedote kiinnosti 

paikallis-, aikakaus- ja ammatti-

lehtiä.

Maastotietokanta valmistui

mattakaan viimeaikojen sovel-

luksista, jotka tekevät aineis-

tosta kyllin tarkkaa myös GPS-

navigaattoreihin.  

Maanmittauslaitoksen ”Ajan-

tasaiset kartat löytyvät nyt koko 

maasta” -tiedotetta (24.9.07) lu-

ettiin Deski-uutispalvelussa 417 

kertaa. Eniten tiedote kiinnosti 

sanoma- ja paikallislehtiä sekä 

erikois- ja ammattilehtiä. Uuti-

nen sai paljon näkyvyyttä radi-

ossa ja TV:ssä. Maanmittauslai-

toksen kotisivuilla uutinen aihe-

utti muutaman päivän mittaisen 

piikin: uutinen luettiin kahden 

päivän aikana 2 550 kertaa.

Maanmittauslaitoksen vuosikertomus – 
uutisia Maanmittauslaitoksesta

Maanmittauslaitos on tietoa maasta. Vuosi sitten tutkailimme tulevaisuu-
teen ja kerroimme, miltä maanmittauksen tulevaisuus meidän näkökul-
mastamme näyttäisi vuonna 2015. Tänä vuonna kerromme toiminnas-
tamme uutisten lailla. 

Maanmittauslaitos tuottaa joka vuosi paljon tietoa. Isot ja merkittävät 
asiat on helppo nostaa julkaisuun kuin julkaisuun. Vuosikertomuksen teki-
jät ovat joka vuosi halunneet tuoda esille myös pieniä ja paikallisesti mer-
kittäviä tapahtumia. Millä lailla tarjota niille näkyvyyttä?

Olemme koostaneet vuosikertomuslehden kotimaan ja ulkomaan uu-
tisista, kulttuurista, urheilusta ja taloudesta. Mukaan mahtuu mielipiteitä, 
pikku-uutisia sekä sarjakuvat. Maanmittauslaitoksen viralliset toimintaker-
tomustiedot ovat luettavissa verkosta osoitteessa www.maanmittauslaitos.
fi /vuositilastot/netra.

Verkkopalveluistaan virasto tunnetaan

Kansalaisen Karttapaikka on yli kymmenen vuoden ajan tarjonnut koko 
Suomen kartat verkossa ilmaiseksi katsottavaksi. Karttapaikalta löytyvät 
kaikki tuhannet järvet, 800 000 paikannimeä ja miljoona osoitetta. Ja mitä 
ei löydy, sen voi kertoa Karttapaikalla. Prosessi ottaa palautteen rattaisiinsa 
ja tuottaa ajantasaisen tiedon. 

Viime vuonna Taloustutkimuksen teettämän verkkobränditutkimuksen 
mukaan Karttapaikka oli Suomen 4. tunnetuin verkkobrändi. Julkishallin-
non käytetyimpien verkkopalvelujen joukossa Karttapaikka pääsi kuuden-
nelle sijalle. Kävijöitä Karttapaikalla on satatuhatta kuukaudessa. Maanmit-
tauslaitoksen tunnettuus ja imago ovat kohdallaan, mikäli tutkimuksiin on 
uskominen. 

Uudet verkkopalvelut Karttakeppi.fi  ja Karttakäärö.fi  luovat omalla ta-
vallaan imagoa Maanmittauslaitoksesta. Toisen kohderyhmänä ovat maan-
mittausalaa harkitsevat ja toisen maanmittauksen merkityksestä ja men-
neisyydestä kiinnostuneet. Maanmittauksen ja Maanmittauslaitoksen hou-
kutus on nousussa.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kun asiakas on tyytyväinen, työ on hallinnassa, talous kunnossa ja henki-
löstö voi hyvin. Nämä ovat Maanmittauslaitoksen arvot. Lausetta voi pyö-
rittää alusta loppuun tai lopusta alkuun, mutta arvot pysyvät. 

Maanmittauslaitoksen organisaatio ja työtavat ovat jatkuvan muutok-
sen kohteena. Arvot ja perusviestit säilyvät, eli millaisena me haluamme, 
että meidät nähdään: luotettavana ja puolueettomana, tietoyhteiskunnan 
rakentajana, taitajien työpaikkana, tietoa maasta tuottavana Maanmittaus-
laitoksena. 

Keisarillinen senaatti perusti maanmittauksen ylihallinnon 4..82.  
Vuonna 2007 vietettiin Maanmittauslaitoksen 95-vuotisjuhlia ja samalla 
valmistauduttiin maanmittauksen 375-vuotisjuhlavuoteen. 

Kaikkihan alkoi 9.6.633 Ruotsin kuningattaren allekirjoittamalla kama-
rikollegion käskyllä, jota Olof Gangius lähetettiin Suomeen toteuttamaan: 
Maanmittareiden tulee vuosittain niin pian kuin maa tulee paljaaksi, alkaa 
työnsä ja ahkerasti mitata kunkin kylän maat, sekä pellot että niityt. Maan-
mittareiden tulee talvella saapua henkilökohtaisesti töittensä kanssa kamari-
kollegioon tekemään selkoa niistä ja jättämään ne sinne säilytettäväksi.

UUTISIA MAASTA 2007 
Toimitus: Lea Kujanpää ja Pirkko Yliselä, Maanmittauslaitoksen viestintä  Kirjoittajat: Katri Isotalo, Viestintä 
Isotalo Oy; Tiina Jäppinen, Mediakonttori; Jaakko Järvinen, Media-Praktiikka Oy; Lea Kujanpää, Mervi Laitinen, 
Annukka Saari ja Pirkko Yliselä Maanmittauslaitoksen viestintä; Kirsi Mäkinen, Maanmittauslaitoksen Myynti-
palvelut; Saara Smura Ulkoasu: Kristiina Heikkinen, Maanmittauslaitoksen Myyntipalvelut Kuvat: Antero Aalto-
nen ja Maanmittauslaitos 
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S
uomen oikeuslaitoksen 
ja Maanmittauslaitoksen 
historiassa vuosi 2007 
tullaan muistamaan 
käännekohtana. Vuosisa-

toja käräjäoikeuksien hoidettavina 
olleet kiinteistöjen omistusoikeuk-
sien ja panttioikeuksien kirjaamiset 
päätettiin siirtää Maanmittauslai-
toksen hoidettaviksi. Päätös liittyy 
käräjäoikeusverkoston uudistami-
seen, hallituksen tuottavuusohjel-
man toteuttamiseen ja suomalaisen 
tietoyhteiskunnan rakentamiseen. 
Se vastaa myös kansainvälistä kehi-
tystä. Suomen oloissa kysymyksessä 
on poikkeuksellisen suuresta hallin-
non kehittämisprojektista.

Käräjäoikeuksista näitä asioita 
hoitavat henkilöt siirtyvät työsken-
telemään asianomaisten maanmit-
taustoimistojen toimitiloihin, ja 
siirto koskettaa siten paljon yli kah-
tasataa siirtyvää toimihenkilöä.

Haasteita molemmin puolin

Asia on haasteellinen myös vas-
taanottavalle Maanmittauslaitok-
sen henkilökunnalle. Vastaanoton 
on oltava sellainen, että siirtyvät 

Hyvä kunto kannustaa uusiin haasteisiin
henkilöt tuntevat olevansa tervetul-
leita Maanmittauslaitoksen palve-
lukseen. Toivon mukaan maanmit-
taustoimistoihin muodostuu mah-
dollisimman pian siirron jälkeen 
yksi yhteinen työskentelykulttuuri, 
vaikka henkilöiden taustat ovat eri-
laisia.

Tämän uuden laajan tehtävä-
alueen vastaanottaminen on suuri 
haaste sekä Maanmittauslaitokselle 
että oikeushallinnolle. Valmistelu 
tehdään projektiorganisaatiossa ja 
siihen on valjastettu lähes sata hen-
kilöä molemmista organisaatioista. 
Olemme laitoksessa iloisia ja tyyty-
väisiä, että valmistelu on sujunut ja 
sujuu hyvässä yhteisymmärryksessä 
käräjäoikeuksien ja oikeusministe-
riön henkilöiden kanssa. 

Osaaminen varmistaa laadun

Henkilöstön siirtyminen ja siihen 
liittyvät toimitilakysymykset ovat 
kuitenkin vain siirron ulkoisia ilme-
nemismuotoja. Paljon tärkeämpää 
on taata kirjaamistehtävissä tehtä-
vien päätösten aineellisoikeudelli-
nen sisältö ja asiakaspalvelun laatu 
vähintään samalla tasolla kuin mitä 

se on ollut käräjäoikeuksissa.  Maan-
mittauslaitoksessa olemme vakuut-
tuneita, että siirtyvän henkilöstön 
syväosaaminen kirjaamisasioiden 
hoidossa varmistaa tämän. Sen li-
säksi toivomme, että Maanmittaus-
laitoksen palvelukseen rekrytoita-
vien lakimiesten tehtäviin hakeudut-
taisiin myös käräjäoikeuksista.

Maanmittauslaitos on määrä-
tietoisesti kehittänyt toimintaansa 
keskittymällä lakisääteisten ydinteh-
tävien hoitamiseen, minkä vuoksi 
laitos on vuosien varrella yksityis-
tänyt ja ulkoistanut toimintojaan. 
Kirjaamisasioiden siirto Maanmit-
tauslaitokselle on omiaan korosta-
maan tätä viranomaisroolia. 
Maanmittauslaitos on kiin-
teistöjärjestelmän ylläpitoon ja 
kiinteistöihin kohdistuvien oike-
uksien kirjaamiseen keskittyvä net-
tobudjetoitu virasto, joka lisäksi 
huolehtii Maastotietokannan 
ylläpidosta ja paikkatieto-
jen yhteiskäytön edistä-
misestä.

Tukevalta pohjalta on 
hyvä ponnistaa

Kirjaamisasioiden siirtoa Maan-
mittauslaitokseen olisi tuskin toteu-
tettu, ellei laitos olisi ollut hyvässä 
kunnossa. Laitoksen taloudellinen 
tila on vahva. Viime vuonna 
suoritettu laaja asiakastyy-
tyväisyystutkimus osoittaa, 
että myös kansalaiset arvos-
tavat Maanmittauslaitoksen 
toimintaa. Laitos on kyennyt 
saavuttamaan ministeriön 
kanssa sovitut tulosta-
voitteet lähes sata-
prosenttisesti. 

Takinkääntämis-
teema liittyi sii-
hen, että jo pit-
kän aikaa olin 
ollut hyvin epäi-
leväinen kirjaa-

misasioiden siirtämisen kannatta-
vuudesta ja jopa järkevyydestäkin.

Epäilyn taustalla oli vuosikym-
menien sitoutumiseni esine- ja kiin-
teistöoikeuteen sekä oikeudenalan 
kehittämiseen. Osallistuin muun 
muassa maakaaren ja sen mukais-
ten kirjaamismenettelyjen voimaan 
tuloon, siihen liittyvien lain tulkin-
tamallien ja prosessimenettelyjen 
kehittämiseen ja henkilökunnan 
kouluttamiseen.

Kuohahduksia

Jokin aika sitten näytti siltä, että 
Vanhasen II hallituksen siirtoulti-
maatumin jälkeen kiinteistöjä kos-
kevien kirjaamisasioiden käsittelyn 
kehittämistyöryhmä olikin yhtäkkiä 
tekemässä kirjaamisasioista mel-
keinpä ei-juridisia rekisteröimis-
asioita. Niissä juridinen asiantun-
temuskin olisi ollut järjestettävissä 
keskitetyllä helpnet-systeemillä. 

Kiinteistöasioiden siviilioikeudelli-
sen painottumiseni vuoksi minun 
oli mahdotonta välttää mielenkuo-
hahduksia. 

Kuohahduksia ei myöskään 
poistanut työryhmän käsitys uudis-
tuksen tuomasta käsittely- ja läpi-
menoaikojen huomattavasta lyhen-
tymisestä, palvelujen hintojen alen-
tumisesta ja henkilöstötarpeen vä-
hentymisestä. Ja varsinkin kun koko 
käräjäoikeuksien kirjaamishenki-
lökunta edusmiehineen oli perus-
tellusti erinomaisen ylpeä kaikilta 
osiltaan omasta toiminnastaan.

Ei siis ollut ihme, että marssies-
sani ensimmäiseen projektiryhmän 
kokoukseen mieliala oli hakeva ja 
odottava. Toki Maanmittauslaitos ja 
osa projektiryhmän jäsenistä olivat 
tulleet tutuiksi vuosien mittaan sekä 
maakaaren että kiinteistönmuodos-
tamislain yhteistasojen projekteissa 
ja käräjäoikeuksien kirjaamishenki-
löstön koulutustilaisuuksissa. Mutta 
vaikka aikaisempi yhteistyö oli su-
junut hyvin, siirtymiskynnys oi-
keuslaitoksen siviilioikeudellisesta 
lainkäytöstä Maanmittauslaitoksen 
hallinnolliseen insinöörimaailmaan 
tuntui huomattavan korkealta.

Fläppitaulua ja rautalankaa

Kirjaamisasioiden siirtoa suunnit-
televan projektin työt alkoivat ehkä 
molemminpuolisen varovaisuuden 
vuoksi hieman vaisuhkosti, tois-
ten mielipiteitä tunnustellen. Aivan 
työn alkuvaiheessa oli hieman häm-
mentävää huomata, että Maanmitta-
uslaitoksessa esiintyi koko siirtoon, 
sen toteuttamiseen ja kirjaamisme-
nettelyihin liittyen erilaisia mielipi-
teitä, joiden ääripäät eivät olleet ai-
van lähellä toisiaan. Korostan kui-
tenkin, etteivät nämä erilaisuudet 
haitanneet työtä millään tavalla. 
Päinvastoin työskentelyilmapiiri oli 
avointa ja toista kunnioittavaa.

Oikeuslaitoksen ja Maanmitta-
uslaitoksen toimintakulttuurin erot 
tulivat alusta alkaen selvästi esille. 
Puhuessamme tietystä käsitteestä 
tarkoitimme aivan eri asiaa. Tämän 
vuoksi jouduimmekin useasti palaa-
maan käsitteen alkujuurille ja selvit-
tämään, mitä kukin sillä tarkoitti. 
Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kä-
sitteet prosessi ja prosessimenettely. 
Mutta näiden lisäksi monet muutkin 
asiat selvisivät fl äppitaulun ja rauta-
langasta vääntämisen avulla. 

Yksimielisyys löytyi 
keskustellen

Tärkeintä oli selvittää, mitä kirjaa-
misprosessi tarkoittaa, mitkä ovat 
sen edellytykset ja miten se on maa-
kaaren mukaan toteutettava ainakin 
oikeuslaitoslasien läpi katsottuna.  
Eli toisin sanoen sen selvittäminen, 
millainen kirjaamismenettelykoko-
naisuus on Maanmittauslaitokseen 
siirtymässä. 

Tässä kulttuurierot tulivat sel-
keimmin esille. Vietimme monta 
mielenkiintoista hetkeä keskustel-
lessamme siitä, ovatko kirjaamisasiat 
niin sanottuja yleistöitä vai tekeekö 
niitä nykyisen mallin mukaisesti 
vain niihin erikoistunut delegoitu 
henkilöstö, ja kuinka paljon tarvi-
taan lakimiestyövoimaa vastaamaan 
kirjaamiskäytännön lainmukaisuu-
desta ja yhtenäisestä valtakunnalli-
sesta kirjaamiskäytännöstä.

Mutta parasta oli huomata, että 
ainakin projektiryhmässä päästiin 
loppuraportin mukaiseen yksimieli-
syyteen. Kaikki työhön osallistuneet 
insinööritkin olivat vilpittömästi tä-
män takana.

Tiedonkulku on tärkeää

Maanmittauslaitoksen yhteydenotot 
käräjäoikeuksiin ja tapaamisten jär-
jestäminen kirjaamishenkilöstön 
kanssa koettiin hyvänä aloituksena. 
Tämä oli omiaan vähentämään uu-
distuksen aiheuttamaa jännitystä ja 
jopa pelkoakin. 

Tästä eteenpäinkin on huoleh-
dittava siirtosuunnitelmien avoi-
mesta ja asiallisesta tiedottamisesta 
niin siirtyvälle kuin vastaanottaval-
lekin henkilöstölle. Vain näin voi-
daan turvata sekä mahdollisimman 
myönteinen suhtautuminen että 
henkilöstön työhyvinvointi.

Uudistusta on kirjaamisasioi-
den siirtosuunnitelman loppurapor-
tin pohjalta hyvä jatkaa, mutta siir-
ron onnistuminen edellyttää sen to-
teuttamiseen osallistuvilta avointa 
ja vastuullista mieltä. Sekä käräjäoi-
keuslaitoksen että Maanmittauslai-
toksen ja niiden henkilöstöjen osalta 
kysymyksessä on suuruudeltaan ver-
taansa vailla oleva uudistus, jonka 
sisältöä taloudelliset perusteet eivät 
yksin voi määrätä.  

Takinkääntöä, kädenvääntöä
Juhani Mähönen
käräjäjä ätuomari
Joensuun käräjäjä äoikeus

Tällainen pohja antaa hyvän perus-
tan uusien tehtävien vastaanottami-
selle.

Kiitän Maanmittauslaitoksen 
henkilökuntaa hyvin suoritetusta 
työstä vuonna 2007 ja maa- ja met-

sätalousministeriötä hyvästä 
yhteistyöstä sekä toivo-
tan käräjäoikeuksista 
siirtyvän henkilöstön 
tervetulleeksi Maan-
mittauslaitoksen pal-
velukseen.

VIERASKYNÄ

PÄÄKIRJOITUS

Jarmo Ratia
pääjohtajapääjohtajapää
Maanmittauslaitos

Minäkö takinkääntäjä? Tätä jouduin miettimään kun minut määrättiin oikeusministeriön 
ja oikeuslaitoksen edustajana Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioiden siirtoa suunnitte-
levaan projektiin. 
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4 KOTIMAAN UUTISET

Yksi Maanmittauslaitoksen ydintehtävistä on 
tarjota ajan tasalla olevia ja luotettavia kart-
toja. Niitä on helposti ja nopeasti löydet-
tävissä digitaalisessa muodossa osoitteessa 
www.karttapaikka.fi . Kätevien internet-kart-

tojen lisäksi paperisille 

Maanmittauslaitos sai paljon uteliaita vieraita 
eri puolella Suomea vuoden 2007 messuilla ja 
näyttelyissä. 

Ohjelmaan kuului muun muassa kartto-
jen myyntiä sekä laitoksen muiden palvelui-
den ja tuotteiden esittelyä. Hittituotteita oli-
vat säänkestävät karttatulosteet.

Maanmittauksen ja kartoituksen historiaa 
ja perinteitä esiteltiin näyttelyiden avautuessa 
Jyväskylässä ja Torniossa.

Asiantuntijoille Maanmittauslaitos esitteli 
tarjontaansa Maanmittauspäivillä, paikkatie-
toaiheisissa tapahtumissa ja rakennusmes-
suilla. Maanmittausalan koulutus- ja opiske-
lumahdollisuuksista käytiin kertomassa nuo-
risomessuilla.

Maanmittauslaitos 
Suomen-kiertueella

Maanmittauslaitokseen siirtyy
osa käräjäoikeuksien tehtävistä

kartoille riittää yhä runsaasti kysyntää.
Kartat kokivat muodonmuutoksen 

vuonna 2007. Peruskarttoja painetaan nyt 
mittakaavassa : 25 000 entisen :20 000 si-
jaan, ja Maastokarttoja edelleen mittakaa-
vassa : 50 000. Samalla, kun mittakaavat lai-
tettiin uusiksi, tuli peruskarttojen koordinaa-
tistosta yhteensopiva GPS-paikannuslaittei-
den kanssa. Käyttöön otettiin yleiseurooppa-
lainen EUREF-FIN-koordinaatisto.

Karttoja myyvät kaikki maanmittaustoi-
mistot. Karttoja voi tilata myös osoitteesta 
www.karttapaikka.fi . Sekä maanmittaustoi-
mistoista että internetistä voi myös tilata 
karttatulosteita mistä alueesta tahansa.

Koko Suomen kartat uudistuivat

Maanmittauslaitoksen tehtäväkenttä laajenee, 
kun kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat siir-
tyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitoksen 
hoidettaviksi vuodenvaihteessa 2009 – 2010. 
Siirron taustalla on Matti Vanhasen hallitus-
ohjelma. Kiinteistöjä koskeviin kirjaamisasi-
oihin kuuluvat lainhuutojen, kiinnitysten ja 
erityisten oikeuksien kirjaukset lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin. Koko Suomessa kirjaa-
mistapahtumia on vuosittain noin 350 000.

Suomen korkeus on uusimpien mittausten mu-
kaan lähes neljä metriä matalampi kuin alun pe-
rin luultiin. Suomen korkein kohta sijaitsee Hal-
tilla noin 1 324 metrin korkeudessa.

Alkuperäiset, virheelliset lukemat selit-
tyvät sillä, että Maanmittaushallituksen kor-
keudenmittaajat ovat vuonna 963 mitanneet 
Haltille korkeuspisteen, jonka korkeus on 
 327,99 metriä.

Ongelma on kuitenkin siinä, että kysei-
nen korkeuspiste ei sijaitse Suomessa. Se on 
muutamia kymmeniä metrejä Norjan puo-
lella yhdellä Haltin osahuipuista. Ilmeisesti 
monet tietolähteet ovat käyttäneet tätä korke-
uspisteen lukemaa virheellisesti Suomen kor-
keimman kohdan lukuarvona.

Suomen korkein kohta ei todellisuudessa 
ole mäen huipulla. Se sijaitsee Haltin yhden 

Suomen korkeus muuttui lähes neljä metriä
osahuipun rinteessä, valtakuntien välisellä ra-
jalinjalla, pyykin 303B kohdalla.

Jos kuitenkin haluaa kavuta valtakun-
tamme korkeimmalle huipulle, on syytä ot-
taa suunta vajaat neljä kilometriä Haltilta itä-
kaakkoon. Sieltä löytyy Ridnitšohka, joka on 
Maanmittauslaitoksen ilmakuvamittausten 
mukaan  37, metriä korkea.

Siirto tehostaa palvelua

Kirjaamisasioiden siirron myötä asiakas saa 
Maanmittauslaitoksesta kattavan palvelun 
kiinteistöasioissa. Lisäksi kiinteistöihin liit-
tyvien prosessien ja järjestelmien kehittämi-
nen tulee kokonaisuudessaan Maanmittaus-
laitoksen tehtäväksi. 

Asiakkaiden kannalta muutos on hyvin 
positiivinen, koska noin kahden vuoden ku-

Noin kahden vuoden kuluttua kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa kiinteistöihin liittyvät asiat yhdessä toimipisteessä.

Kolme faktaa Kolme faktaa 
kirjaamisasioiden siirrostakirjaamisasioiden siirrosta

Oikeushallinnon ja Maan-Oikeushallinnon ja Maan-

mittauslaitoksen yhteis-mittauslaitoksen yhteis-

projektin arvioiden mu-projektin arvioiden mu-

kaan kahden vuoden ai-kaan kahden vuoden ai-

kana suunnitteluun tullaan tarvitse-kana suunnitteluun tullaan tarvitse-

maan Maanmittauslaitoksen ja oikeus-maan Maanmittauslaitoksen ja oikeus-

hallinnon puolelta yhteensä 57 henki-hallinnon puolelta yhteensä 57 henki-

lötyövuotta, ja se tulee tämänhetkisten lötyövuotta, ja se tulee tämänhetkisten 

arvioiden mukaan maksamaan noin 2,7 arvioiden mukaan maksamaan noin 2,7 

miljoonaa euroa. Kustannuksia lisäävät miljoonaa euroa. Kustannuksia lisäävät 

vielä mahdollisesti tarvittavat uudet ti-vielä mahdollisesti tarvittavat uudet ti-

lat, kalusteet ja henkilöstön koulutta-lat, kalusteet ja henkilöstön koulutta-

minen.

Kirjaamisasioita käsitte-Kirjaamisasioita käsitte-

lee käräjäoikeuksissa yli lee käräjäoikeuksissa yli 

kaksisataa henkilöä, jotka kaksisataa henkilöä, jotka 

siirtyvät Maanmittauslai-siirtyvät Maanmittauslai-

tokseen. Kirjaamisasioita käsittelevien tokseen. Kirjaamisasioita käsittelevien 

henkilöiden oikeudelliseksi tueksi maan-henkilöiden oikeudelliseksi tueksi maan-

mittaustoimistoihin palkataan lakimie-mittaustoimistoihin palkataan lakimie-

hiä. Lisäksi varmistetaan, että maanmit-hiä. Lisäksi varmistetaan, että maanmit-

taustoimistoissa on riittävästi henkilöitä taustoimistoissa on riittävästi henkilöitä 

myös kirjaamisasioihin liittyvään myyn-myös kirjaamisasioihin liittyvään myyn-

tiin ja laskutukseen.tiin ja laskutukseen.

Siirron jälkeen lainhuuto-Siirron jälkeen lainhuuto-

jen, kiinnitysten ja erityis-jen, kiinnitysten ja erityis-

ten oikeuksien kirjaamisia ten oikeuksien kirjaamisia 

haetaan maanmittaustoi-haetaan maanmittaustoi-

mistojen toimipisteistä. Toimipisteiden mistojen toimipisteistä. Toimipisteiden 

asiakaspalvelusta saa siten kattavan pal-asiakaspalvelusta saa siten kattavan pal-

velun kiinteistöjen omistukseen, kiinni-

tykseen ja toimitusten suorittamiseen 

liittyvissä asioissa.

.

2.2.

3.

Kolme faktaa

luttua kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa 
kiinteistöihin liittyvät asiat yhdessä toimipis-
teessä. Tavoitteena on, että siirto toteutetaan 
nykyistä asiakkaan oikeusturvaa ja palvelun 
laatua heikentämättä. 

Maanmittauslaitoksessa muutos on otettu 
vastaan positiivisella mielellä. Uudistuksen 
myötä laitoksen toimialue laajenee ja henki-
lökuntaan saadaan lisää pätevää ja asiantun-
tevaa väkeä.

Antero Aaltonen
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5KOTIMAAN UUTISET

Kansalaisen Karttapaikka oli 
vuonna 1996 maailman ensimmäi-
nen kansallinen internet-kartta-
palvelu. Tuo 11-vuotias legenda jäi 
eläkkeelle kesäkuussa. Vanha Kart-
tapaikka museoitiin ja siirrettiin 
pysyvästi Tekniikan museoon, jossa 
se on nähtävillä maanmittausaihei-
sessa näyttelyssä.

Karttapaikan kohdalla voidaan 
puhua todellisesta menestystari-
nasta, sillä vuonna 2006 Kansalai-
sen Karttapaikka nousi Suomen . 
tunnetuimmaksi verkkobrändiksi. 
Sivustolla vierailee päivittäin yli 
5 000 kävijää ja hakuja suoritetaan 
yli 00 000 vuorokaudessa.

On mahdollista, että perustoimituk-
set, kuten lohkomiset, sujuvat tule-
vaisuudessa entistäkin sukkelam-
min, eikä työ enää ole paikkaan tai 
aikaan sidottua. Keväällä 2007 aloi-
tettiin testausprojekti, jonka tehtä-
vänä oli suunnitella ja toteuttaa 
liikkuvaan työhön liittyviä teknisiä 

Arviointitoimitusten 
laatu jyrkässä nousussa

Arviointitoimitusten kohdalla to-
teutettiin vuonna 2007 korvausar-
viointimenettelyn sisäinen laadun-
tarkastus. Tarkastus oli järjestykses-
sään toinen.

Vuoden 2007 tulos oli merkit-
tävästi parempi kuin vuoden 2006. 
Puutteiden esiintymistä kuvaava 
prosenttiluku laski edellisen vuo-
den 20 prosentista 5 prosenttiin.

Tarkistuksen tuloksia käytetään 
hyväksi prosessin ohjauksessa ja 
toimitusinsinöörien koulutuksessa. 
Tavoitteena on muun muassa saada 
korvauspäätösten perustelut toimi-
tusten asiakirjoissa yhä selkeäm-
miksi ja yhtenäisemmiksi koko 
maassa.

Tilusjärjestelyissä pyritään etene-
mään uusimman strategian mu-
kaan entistä asiakaslähtöisemmin. 
Maanomistajien tarpeiden selvit-
täminen, toiveiden ja mielipiteiden 
kuuleminen, maanomistajien osal-
listuminen ja yhteistyö, paikallisen 
tiedon hyödyntäminen ja asiakkai-
den tasa-arvoinen ja oikeudenmu-
kainen kohtelu pyritään ottamaan 
entistä paremmin huomioon.

Asiakaslähtöisyyden lisäksi ti-
lusjärjestelyjen ajankohtaisiin asi-
oihin kuuluvat hyötyjen ja kustan-
nusten arvioinnin parantaminen ja 
yhtenäistäminen, tilusjärjestelyjen 
loppuraportin parantaminen ja jäl-
kiseurannan kehittäminen.

Järjestelmien käyttö onnistuu muualtakin kuin toimistolta
ratkaisuja. Tekniikan lisäksi mietit-
tävänä olivat etätyön taloudelliset 
aspektit sekä toimitusten tekeminen 
asiakaspalvelun näkökulmasta.

Nykyisellään liikkuvan työn te-
kemiseen vaikuttavat oleellisesti tie-
toliikenneyhteyksien nopeudet ja 
verkkojen kattavuudet. Mitä suu-

remmat nopeudet toimitusinsinöö-
reillä on käytössään, sitä helpom-
min etätyönä tehtävät toimenpiteet 
voidaan suorittaa.

Projektin tulokset osoittautui-
vat positiivisiksi: mahdollisuus etä-
työhön oli tervetullut uudistus. Tes-
tausprojektissa mukana olleet lista-

Arviointitoimitusprosessi ARTO: Tilusjärjestelyprosessi TJ:

Hyöty- ja kustannusarviointeja 
on tähän asti tehty usealla eri ta-
valla, ja nyt pyritäänkin siihen, että 
saataisiin yhtenäistettyä laskenta-
menetelmät. Loppuraportteja yrite-
tään parantaa siten, että tavoitteet ja 
kustannukset vastaisivat mahdolli-
simman hyvin rahoitushakemuksen 
pohjana olevaa tarveselvitystä. Jäl-
kiseurantaa toteutetaan arvioimalla 
uudelleen tilusjärjestelyiden vaiku-
tuksia ja tuloksia 5-0 vuoden ku-
luttua järjestelyn päättymisestä.

Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi TITI:

Karttapaikan uudet tuulet

Tilusjärjestelyt kehi-
tyksen keskipisteessä

Liikkuvan työn menetelmät testissä - Perustoimitusprosessi PETO:

sivat hyviksi puoliksi muun muassa 
turhien ajojen vähenemisen, sillä 
matkat kodin, maanmittaustoimis-
ton ja asiakkaan kohteen välillä 
saattavat olla todella pitkiä.

Liikkuvan työn välineillä sääs-
tyy työaikaa itse toimitusten teke-
miselle, kun mittaustiedot voidaan 

viedä suoraan järjestelmään vaikka 
paikan päällä asiakkaan luona tai 
kotona päivän päätteeksi.

Asiakaspalvelu paranee, kun toi-
mitusinsinööreillä on käytännössä 
koko ajan pääsy tietokanta-aineis-
toon kannettavalla tietokoneella.

Rekisterien ylläpito ja 
parannus jatkuvat

Rekisterien jatkuva ylläpito ja kiin-
teistörekisterin perusparannus vaa-
tivat pitkäjänteistä ja sinnikästä 
asennetta. Töitä on koko vuoden 
2007 paiskittu niiden parissa ahke-
rasti, ja samaa linjaa tullaan jatka-
maan tulevaisuudessakin.

Perusparannuksen kohteena 
oleva kiinteistörekisteri on yksi yh-
teiskunnan perusrekistereistä. Kiin-
teistörekisterin tietoja tarvitaan esi-
merkiksi kiinteistön kaupan yhtey-
dessä, rakennuslupaa haettaessa tai 
selvitettäessä omia tai toisten kul-
kuoikeuksia. 

Kiinteistörekisteriotteita ja kiin-
teistörekisterikarttaa saa ostaa kai-
kista maanmittaustoimistoista. 

Säädösperusteisten rekis-
terien ylläpitoprosessi RETI:

Maasto- ja rajatietoprosessi MARA:

Ajantasaiset kartat löytyvät nyt koko 
maasta. Suomesta on vihdoin saatu 
valmiiksi koko valtakunnan kat-
tava Maastotietokanta. Urakka saa-
tiin päätökseen viidentoista vuoden 
aherruksen jälkeen, satojen kartoit-
tajien lukemattomien työtuntien 
uurastuksen tuloksena 24.9.2007.

Maastotietokannan valmistumi-
sella on suuri merkitys yhteiskun-
nalle. Yksityiskohtaisemman, ajan-
tasaisemman ja sijaintitarkkuudel-
taan paremman tiedon tarve kasvaa 
paikkatietopalveluiden ja navigoin-
tisovellusten kehityksen myötä.

Maastotietokantaa voidaan hyö-

Maanmittauslaitoksessa panostettiin viimeiset kolme-neljä vuotta erityisesti Ylä-Lapin alueen saami-
seksi Maastotietokantaan. Valmistunutta Maastotietokantaa juhlittiin Saariselällä, jossa paljastettiin 
viimeisellä kartoitusalueella, Nuorgamin Istumakivellä, kartoituksen päättymisen muistolaatta.  

Vuonna 2007 Karttapaikalla tapahtui paljon

dyntää muun muassa palo- ja pelas-
tustoimessa, liikenteen ohjauksessa, 
osoitekarttajärjestelmien kehittämi-
sessä ja ylläpidossa, maastossa liik-
kumisen paikannusjärjestelmissä 
sekä painettavien karttojen tuotta-
misessa.

Kartoituksessa tehtiin historiaa 
– Maastotietokanta kattaa nyt koko Suomen!– Maastotietokanta kattaa nyt koko Suomen!–

Ammattilaiset tekevät arviointi-
toimituksen laadukkaasti.

Karttapaikkaa kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveita kuunnellen.

Kesällä 2007 Karttapaikka sai 
uuden ulkoasun. Sen myötä Kart-
tapaikalla ja Maanmittauslaitoksen 
verkkosivuilla on yhtenäisempi ilme, 
ja jako Kansalaisen ja Ammattilaisen 
Karttapaikkaan on selkeämpi.

Kansalaisen Karttapaikka on 
kaikille suunnattu ilmainen kartta-
palvelu. Ammattilaisen Karttapaikka 
on puolestaan maksullinen ja sen 
käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus. 
Uudistusten myötä Karttapaikan 
yhteyteen on nyt liitetty myös verk-
kokauppa, jonka ansiosta karttoja 
ja karttatulosteita voi sekä tilata että 
maksaa verkossa. Karttapaikan kehi-
tys jatkuu edelleen.

Veikko Hiukka

Antero Aaltonen

Antero Aaltonen

yli 00 000 vuorokaudessa. tys jatkuu edelleen.
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Maarekisterihankkeella vakautta yhteiskuntaan 

Yli-insinööri Tuomo Heinonen palasi toukokuussa 

Maanmittauslaitokseen Palestiinasta parin ke-

hitysyhteistyöprojektin parissa vietetyn vuo-

den jälkeen. Heinonen toimi asiantuntijana 

Suomen ulkoasiainministeriön ja Maailman-

pankin rahoittamassa maarekisterihank-

keessa. Näin suomalaista osaamista vietiin käy-

tännön kartoitus- ja rekisteröintityöhön kolmessa 

Länsirannan pilottikylässä.

Tuomo Heinonen kertoo tyytyväisenä pilottihankkeiden onnis-

tuneen. Rahoittajat ovat valmiita laajentamaan toimintaa lähivuo-

sina koko Länsirannan alueelle.

Lennosta tavoitettu 

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia on toiminut GSDI:n 

presidenttinä marraskuusta 2006. Global Spatial Data Association 

toimii maailmanlaajuisesti paikkatietojen yhteiskäytön edistäjänä. 

Presidentin postin kuljettamana Ratia on luennoinut seminaareissa 

eri puolilla maailmaa Kanadasta Mongoliaan. 

Tietotaitoa tuliaisena

Yhteistyö Egyptin maanmittauslaitoksen kanssa sai jatkoa kun maiden 

maanmittausviranomaiset tekivät sopimuksen tietotaidon vaihdosta 

niin sanotulla Twinning-periaatteella. Vastavuoroiseen koulutukseen, 

seminaareihin ja tutustumiskäynteihin pohjaava Twinning-hanke 

käynnistyi johtavan sovellusasiantuntija Anu Laaksosen ja maanmitta-

usinsinööri Leea Vikmanin matkatessa Kairoon syyskesällä.

Vierailun tuloksena yhteistyössä sovittiin paneuduttavan työn ja 

tuloksellisuuden parantamiseen keskittymällä muun muassa mark-

kinointiin, tiedottamiseen ja tietotekniikkaan.

Suomi pohjoismaisella linjalla

Suomi astelee Norjan ja Ruotsin viitoittamalla tiellä kirjaamisasi-

oiden siirtyessä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen vuonna 

2010. Vaikka toisenlaisiakin käytäntöjä edelleen esiintyy, näyttää 

eurooppalainen kehitys kulkevan kohti yhden luukun periaatetta: 

kiinteistö- ja kirjaamisrekisterit kootaan yhden organisaation alle.

Rajankäynti Ruotsin kanssa valmis-
tuu ja Venäjän välisessä rajankäyn-
nissä edetään maastotyövaiheeseen. 
Lähialueyhteistyö vahvistaa yhteis-
toimintaa itärajan takana.

Suomen ja Ruotsin raja 
voimassa seuraavat 25 vuotta 

Suomen ja Ruotsin välinen rajan-
käynti on saatu päätökseen. Kolmen 
vuoden valmistelu-, maasto- ja do-
kumentointitöiden jälkeen maiden 
hallitusten asettamat valtuuskunnat 
allekirjoittivat päätösasiakirjat 20. 
maaliskuuta. 

Rajankäynnin käytännöt periy-
tyvät ensimmäisestä itsenäisen Suo-
men ja Ruotsin välisestä rajankäyn-

Vuosiksi 2007-2009 solmittu sopi-
mus täydentää maiden välistä laajaa 
yhteistyötä, joka käynnistyi Neu-
vostoliiton romahtamisen jälkeen. 
Maanhallinnan kehittämisohjel-
malla on ulkoministeriön kolmi-
vuotinen rahoitus. 

Yhteistyöllä Venäjän maan-
hallinnan menetelmiä kehitetään 
markkinatalouden vaatimusten mu-
kaiseksi. Lähialueyhteistyössä asi-
antuntijana toimivan yli-insinööri 
Heikki Seppäsen mukaan toimin-
nan muodot vaihtelevat ajan tarpei-
den mukaan. – Tavoitteena on uu-
distustarpeiden tukeminen ja hal-

Pohjoismaiden rajoilla tapahtuu 
Vuonna 2007 Suomen valtakunnan rajoilla on liikettä

nistä vuonna 925, jolloin sovittiin 
rajan tarkistamisesta 25 vuoden vä-
lein. Edellisestä, vuoden 98 rajan-
käynnistä teknisen toteutuksen kei-
not ovat muuttuneet reilusti. Nyky-
aikana käytettävissä olevan teknii-
kan ansiosta kartoituksen tarkkuus 
lasketaan senteissä. Kehittyneet 
mittausmenetelmät ja yhtenäistetty 
koordinaattijärjestelmä tuovat ra-
jankäynnin 2000-luvulle.   

Seuraavan kerran rajankäynti 
on ajankohtainen vuonna 203. 

Sopimus Suomen ja Norjan 
rajan hoidosta allekirjoitettiin 

Myös Suomen ja Norjan vä-
lillä tehdään valtakunnanrajan-

käynti 25 vuoden välein. Silloin 
koko raja tarkastetaan, rajamerkit 
kunnostetaan ja Tenojoen vesistössä 
määritellään syväväylän kulku. 

Viimeksi rajankäynti Norjan 
kanssa on saatu päätökseen joulu-
kuussa 200, ja seuraava urakka on 
edessä vuonna 2025.

Jotta raja ei pääsisi rappeutu-
maan ennen seuraavaa tarkistusta, 
27.2.2007 allekirjoitettiin sopimus 
rajan hoidosta. Sen mukaan raja-
merkkejä kunnostetaan tarvitta-
essa, raja-aukkoa raivataan ja teh-
dään muita teknisiä toimenpiteitä, 
joiden avulla raja pysyy selvänä ja 
yksikäsitteisenä.

Suomi tukee lähialueyhteistyöllä rajantakaisia alueita
littu, yhteiskunnan vakautta edis-
tävä kehitys, sanoo Seppänen. 

Maanjakoja, asiantuntija-
vaihtoa ja paikkatietoja

Vuonna 2007 Suomen mallia on 
viety muun muassa Leningradin 
alueen Tosnoon, jossa sovhoosin 
maita jaettiin 1990-luvun alussa  
entisille työntekijöille. Nyt alueella 
toimii kaksi osuuskuntaa. Suuri 
merkitys yhteistyössä on myös 
asiantuntijavaihdolla. Sen myötä 
kolme venäläistä maanmittausalan 
asiantuntijaa kävi Suomessa touko-
elokuussa perehtymässä Maanmit-
tauslaitoksen käytännön toimin-
taan. 

Venäläiset ovat kiinnostuneita 
niin ikään suomalaisten kokemuk-
sista paikkatiedon hallinnassa. Yh-
teistyö tällä saralla tähtää uuden 
paikkatietojärjestelmän luomi-
seen ja käyttöönottoon Venäjällä 
INSPIRE-direktiivin periaatteita 
soveltaen.

Suomen ja Venäjän fede-
raation yhteistyö maanmit-
tauksen saralla sai jatkoa, 
kun Maanmittauslaitos ja 
Venäjän sisarorganisaatio 
Maakatasterilaitos (Rosned-
vizhimost) allekirjoittivat 
uuden maanhallintaa kos-
kevan aiesopimuksen.

Suomen ja Venäjän välisen rajan 
pituus on 1 340 km ja rajamerk-
kejä sillä on myös lähes 1 340. Ra-
jan kulku maastossa tiedetään tar-
kasti säännöllisen kunnossapidon 
ansiosta. Tarkkoja koordinaatteja 
rajamerkeille ei sen sijaan ole, sillä 
nykyisin voimassa olevat asiakirjat 
on tehty pääosin ennen viime sotia, 
vanhimmat 1930-luvulla. 

Maiden välillä käynnissä olevan 
rajankäynnin tarkoituksena on uusia 
ja ajantasaistaa rajan kulun esittävät 
dokumentit. Työstä vastaavat maiden 
hallitusten nimittämät valtuuskun-
nat. Suomen valtuuskunnan puheen-
johtajana toimii Maanmittauslaitok-
sen pääjohtaja Jarmo Ratia. Venäjän 
valtuuskunnan puheenjohtaja on Ve-
näjän karttalaitoksen Rosskartogra-

Itärajan päivittäminen käynnistyi 
fi n varapääjohtaja S.G.Shajapov.fi n varapääjohtaja S.G.Shajapov.fi n varapääjohtaja

Edessä vuosien urakka

Rajamerkkien koordinaattien mit-
taukset alkoivat rajan eteläpäästä. 
Syyskuussa maastotöihin edenneet 
venäläiset mittalaitteita kantavat 
maanmittarit ovat herättäneet kiin-
nostusta. Mittavasta työstä onkin 
kyse. Kaiken kaikkiaan rajankäyn-
nin arvioidaan valmistuvan vuonna 
2011. Jo suoritettujen ilmakuvaus-
ten ja pari kesää vaativien maasto-
töiden jälkeen alkaa sisätyövaihe. 

Yksin uusimman tekniikan va-
raan rajan dokumentointia ei las-
keta. Lopputuloksena syntyvissä 
asiakirjoissa rajapisteiden sijainnit 
esitetään sanallisesti kuvailtuna, 
valo- ja karttakuvin sekä tarkoin 
koordinaatein.

Maanmittauslaitoksen väkeä maailmalla

Suomen luonto tarjosi parastaan venäläisille vieraille: Etualalla Margarita Baraskova (vas.) ja Ilmira Safi ullina. 
Alexei Krylov soutaa toisena oikealla.

Terttu Hirvonen

Pekka Tätilä

Annukka Saari

Tuomo Heinonen
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Asiakkailta kerättävillä maksuilla 
katettiin noin 56 prosenttia Maan-
mittauslaitoksen toiminnasta. Suu-
rin osa tuloista, lähes 44 miljoo-
naa euroa, saatiin maanmittaus-
toimituksista. Muiden suoritteiden 
osuus tulorahoituksesta oli noin 14 
miljoonaa euroa. Vuonna 2007 toi-
mituksista saadut tulot kasvoivat 
sekä edellisvuotta että suunniteltua 
enemmän kahdesta syystä: maan-
mittausmaksuja korotettiin maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella 
1.6.2007 ja lohkomisia urakoitiin 
aiempaa enemmän. 

Toimitustuotannon kannatta-
vuus parani edellisvuodesta, mutta 
tavoitteesta jäätiin jonkin verran. 

– Yksi syy tähän on, että toimi-
tusmaksuja nostettiin vasta puolivä-

Maanmittauslaitoksen menot vuodelta 2007 olivat yhteensä 103,9 miljoonaa euroa. Se 
on noin viisi prosenttia edellisvuotista enemmän. Tuloja kertyi 58,3 miljoonaa euroa, joka 
on neljä miljoonaa euroa eli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. 

Maanmittauslaitoksen johtaminen 
tehostuu, kun vuonna 2008 saa-
daan käyttöön johdon uusi tietojär-
jestelmä Johi. Sen avulla laaditaan 
Maanmittauslaitoksen vuosikellon 
mukaiset suunnitelmat ja seurataan 
suunnitelmien toteutumista. 

Erona entiseen järjestelmään 
on, että Johi lupaa enemmän apua 
tavoitteiden saavuttamiseen, ei ai-
noastaan seurantaan. 

Järjestelmään siirretään ja tal-
lennetaan tietoja taloudesta, henki-
löstöstä ja tuotannosta. Tietoja yh-
distämällä Johi laskee erilaisia tun-
nuslukuja.

Yhä useampi maanmittaustoimitus 
tehdään nyt kiinteällä hinnalla. Ai-
emmin hinta perustui toimitukseen 
käytettyyn työaikaan. 

Yleisimmän maanmittaustoimi-
tuksen eli lohkomisen hinta muut-
tui kiinteäksi jo joitakin vuosia sit-
ten. Nyt kiinteähintaisia toimituksia 
ovat myös sopimukseen perustuva 
tilusvaihto, yhteisalueosuuden siir-
täminen kiinteistöön, yhteisalue-
osuuden muodostaminen tilaksi, 
vesijätön lunastaminen, yhteisen 
alueen lunastaminen ja yleisen alu-
een lohkominen. 

– Kiinteähintaisuuteen siirryt-
tiin asiakkaiden toivomuksesta. 
Toimitusten keskimääräinen työ-

lissä vuotta eikä korotus vastannut 
kaikilta osin kohonneita kustan-
nuksia. Tuottavuutta on tarkoitus 
edelleen parantaa, selvittää talous-
johtaja Annikki Alatalo. 

Budjettirahan tarve kasvoi

Valtion talousarviosta osoitettua ra-
haa tarvittiin tulojen kasvun ansi-
osta vain 45 miljoonaa euroa, mikä 
on viisi prosenttia suunniteltua vä-
hemmän, mutta kolme prosenttia 
edellistä vuotta enemmän. Tästä 16 
miljoonaa euroa käytettiin maasto-
tiedon tuotantoon, 10,2 miljoonaa 
säädösperusteisten rekisterien yllä-
pitoon, 9,4 miljoonaa kehittämiseen 
ja tuotannon tukeen sekä 3,9 mil-
joonaa budjettirahoitteisiin tilusjär-

jestelyihin ja 2,9 miljoonaa valtion 
varoin tehtyihin toimituksiin.

Maanmittauslaitoksen toimin-
nan kustannukset kasvoivat edelli-
sestä vuodesta noin neljä prosenttia. 
Kustannuksista 73 miljoonaa euroa 
eli 69 prosenttia on henkilöstöme-
noja, jotka kohosivat lähinnä pal-
kankorotusten seurauksena kolme 
prosenttia. Toiseksi suurin erä muo-
dostuu palveluista, joita ostettiin 9, 
miljoonalla eurolla. Tilavuokriin 
kului 7,5 miljoonaa euroa. 

Henkilöstön määrä väheni nel-
jällä henkilötyövuodella toimitus-
tuotantoon tehdyistä rekrytoin-
neista huolimatta. Vuoden 2007 
henkilöstömäärä oli henkilötyövuo-
siksi muutettuna  784.  

aika on laskettu kahdeksan vuoden 
aikana tehdyistä toimituksista, ker-
too yli-insinööri Ari Tella Maan-
mittauslaitoksesta.  

Uudessa hinnoittelumallissa rii-
taisa perikunta ei siis joudu mak-
samaan sen enempää kuin sopui-
sakaan. Myöskään vuodenaika tai 
maaston kulkukelpoisuus ei enää 
vaikuta hintaan. 

Lunastustoimitukset hinnoitel-
laan edelleen työajan mukaan.  

– Niiden kirjo on niin laaja ja 
toimituksia tehdään sen verran vä-
hän muihin toimituksiin verrattuna, 
ettei lunastuksille pystytä laskemaan 
oikeudenmukaista keskimääräistä 
hintaa, selventää Ari Tella. 

Riitely ei vaikuta toimituksen hintaan Johtaminen 
tehostuu

Talous pysyi hyvässä kunnossa
Antero Aaltonen

Maanmittauslaitoksen henkilöstö- ja taloushallinnon Heta-hanke on 

osoittanut toimivuutensa. Uusi toimintamalli on vähentänyt henkilö-

työvuosia 12 prosentilla.

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät keskitettiin Maanmitta-

uslaitoksen eri yksiköistä Hallintopalvelukeskuksen alueellisiin henki-

löstö- ja taloushallinnon tehtäviin erikoistuneisiin tiimeihin syyskuussa 

2006. Henkilöstöhallintoa hoitaa kaksi tiimiä ja taloushallinnon tehtäviä 

kolme alueellista ja yksi perintään erikoistunut valtakunnallinen tiimi.

Heta-uudistuksen jälkeen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtä-

viin on käytetty kahdeksan ja puoli henkilötyövuotta vähemmän kuin 

vuonna 2005. Tavoitteena on selvitä töistä yhteensä 16 henkilötyö-

vuotta pienemmällä tiimillä vuoteen 2010 mennessä. Hanke on osa val-

tionhallinnon tuottavuus- ja alueellistamishanketta.

Tuottavuutta on parannettu ennen kaikkea prosesseja uudista-

malla. – Prosesseja on myös yhdenmukaistettu, mikä helpottaa töiden 

jakamista tiimien sisällä. Tekeminen ei enää ole kiinni yksittäisen henki-

lön osaamisesta eikä yksittäisen toimiston käytäntöjen tuntemuksesta. 

Uskon, että tehostamisen varaa on edelleen ja että pääsemme meille 

asetettuun 22 prosentin säästötavoitteeseen, vakuuttaa Hallintopalve-

lukeskuksen johtaja Riitta-Liisa Niittymaa. 

Tuottavuus nousee 
henkilöstö- ja taloushallinnossa

Maanmittaustoimitusten 

hintoja korotettiin 1.6.2007 

keskimäärin 5,5 prosentilla. 

Esimerkiksi 3 000 neliömetrin kokoisen mää-

räalan lohkominen maksaa 860 euroa, kun se aiemmin maksoi 

810 euroa. Suomessa lohkomisen kustannukset asiakkaalle ovat 

hinnankorotuksesta huolimatta Pohjoismaiden alhaisimmat.

Hinnoittelussa otetaan nyt huomioon myös emäkiinteistöjen lu-

kumäärä. Jos lohkottava määräala muodostuu useamman kuin yh-

den kiinteistön alueista, kiinteistönmuodostusmaksua korotetaan 

10 prosenttia kutakin niin sanottua lisäemäkiinteistöä kohden. 

Hintojen nousu johtuu kustannustason noususta. Toimitusten 

tuloilla katetaan niiden tekemisestä aiheutuneet kustannukset.

Maanmittaus-
maksut 
nousivat 

Antero Aaltonen

Tuottavuutta on tarkoitus parantaa entisestään.
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Maahinen, Piikki, 
Kolmonen ja ne muut

Maanmittauslaitoksessa on yli 50 
yhdistystä, jotka huolehtivat pai-
kallisesti yksiköissä työntekijöiden 
mahdollisuuksista harrastaa liikun-
taa ja osallistua kulttuuririentoihin. 

Henkilöstön hyvinvointi on 
Maanmittauslaitoksen tuloksel-
lisuuden kulmakivi. Vuosittain 
Maanmittauslaitoksessa pidetään 
viidet mestaruuskisat, joiden jär-
jestämisestä vastaa paikallinen yh-
distys.

Kuopiossa 
taisteltiin kiivaasti 
lentopallomestaruudesta

Kuopio-Hallissa pelattiin 20.–
21.4.2007 lentopallokisat ja niihin 
saatiin houkuteltua 210 osallistujaa, 
yhteensä kahdeksan naisjoukkuetta 
ja 24 miesjoukkuetta.

Seitsemällä kentällä pelat-

Vuoden 2007 kesäkisat järjestettiin 
Nastolassa, Pajulahden urheiluopis-
tolla elo-syyskuun vaihteessa. Mu-
kaan saatiin kaiken kaikkiaan 235 
innokasta kesäkisailijaa. Järjeste-
lyistä vastasivat 30 hengen voimin 
Kaakkois-Suomen maanmittaustoi-
miston virkistysyhdistykset Piikki 
ry Kouvolasta ja Kuntomittarit ry 
Lappeenrannasta.

Henkilökohtaiseen suunnistus-
kilpailuun lähti mukaan 52 suun-
nistajaa, jotka pitivät hämäläiseen 
maastoon sijoitettua rastirataa riit-
tävän haasteellisena. Viestisuun-
nistuksessa koettiin draamaa, kun 
Etelä-Savo2:n suoritus hylättiin, 
koska yksi rasti jäi leimaamatta ki-
san alkupuoliskolla. Mieltä lämmitti 
ehkä kuitenkin se, että Etelä-Savo 
nappasi kisassa ykkössijan. Retki-

Katu-uskottavuus 
lisääntyi Mikkelissä

Etelä-Savon Maanmittausväen Ur-
heilukerho ry:n urheilijat voittivat 
puulakisarjan 8.5.2007 pidetyssä 
Mikkelin katuviestissä. Joukkueessa 
juoksivat Mikko Väisänen, Olli 
Lintunen, Tuomo Perko, Timo 
Mähönen ja Jukka Ukkonen. 

Ja kännykät lensivät

Kalevi Laamanen ja Jyrki Toikka 
Etelä-Savon maanmittaustoimis-
tosta edustivat Maanmittauslaitosta 
kännykänheiton maailmanmes-
taruuskisoissa Savonlinnassa. He 
osallistuivat perinteiseen tapaan eli 
mittaamalla tulokset tarkasti taky-
metrillä. 

Hämeen 
maanmittaustoimiston 
väki ikuisti Bubin

Suomi-Belgia -jalkapallomaaottelun 
katsomossa oli myös joukko Mitta-
linjan edustajia. Mutta mistä he ot-
telun muistavat? 

Komea huuhkaja keskeytti pelin 
vajaaksi kymmeneksi minuutiksi. 
Yleisö oli linnusta aivan innoissaan 
ja linnun saama kannustus oli vä-
hintään samaa luokkaa kuin Tintti 
Johanssonin maalin jälkeen. Kyllä 
jalkapallosta voi Suomessakin tulla 
tällä menolla ihan yhtä suosittu laji 
kuin se maailmalla on.

Tulosurheilua

Ministeriöiden ja keskushallinto-
jen välisissä eli MIKEn suunnistus-
kisoissa Maanmittauslaitos ei on-
nistunut uusimaan mestaruuttaan 
vaan tuli toiseksi. Mestaruuden vei 
Uudenmaan ympäristökeskus.

Maanmittauslaitoksessa on kunnos-
tauduttu erinomaisesti tulosmatrii-
siagilityssä. Yksi toimintayksikkö 
saavutti neljän ja puolen prosentin 
tulospalkkion, kolmeen prosenttiin 
pääsi kuusi ja puoleentoista prosent-
tiin kaksitoista joukkuetta. Tulosur-
heiluolympialaisten joukkuehärkä-
taistelu Keskushallintoa vastaan su-
jui siinä samalla voitokkaasti.

suunnistuksen kierros sisälsi luon-
toaiheisen tietokilpailun.

Petanquen mestaruudesta tais-
teltiin kuudessa lohkossa. Tiukan 
peliputken jälkeen kultamitaleille 
ylsi Moisu Kainuun-Koillismaalta. 
Sekä hopea- että pronssisijat meni-
vätkin sitten Pohjanmaan maanmit-
taustoimiston Alajärven toimipis-
teen tiliin.

Rantalentopallossa kamppail-
tiin mestaruudesta rajusti, golfi n vi-
heriöillä rauhallisemmin.

Urheilun lisäksi kesäkisailijoilla 
oli mahdollisuus tutustua paikal-
lisiin kulttuurinähtävyyksiin. Suo-
men ja jopa koko maailman mitta-
kaavassa ainutlaatuinen nähtävyys, 
Verlan idyllinen ruukkikylä, keräsi 
bussilastillisen kiinnostuneita vie-
railijoita.

Kävijäennätykset rikottiin
Huippusuoritus Karttapaikalla:

Talvikisoissa hytistiin muutaman as-
teen pakkasessa 15.–16.2.2007. Järjes-
täjänä toimi miinusasteista huolimatta 
reippaana pysytellyt Pirkanmaan-Sata-
kunnan maanmittaustoimiston Tam-
pereen toimipisteen henkilöstöyhdis-
tys Kolmonen ry. Lajeina olivat hen-
kilökohtainen kilpahiihto, viestihiihto, 
retkihiihto ja kaukalopallo.

Kaukalopalloon osallistui  
joukkuetta ja pelipaikkana oli kuu-
luisa Hakametsän halli. Tuomarit 

olivat harvinaista tuontitavaraa pää-
kaupunkiseudulta. 

Retkihiihtäjiä oli noin 60. Kah-
deksan kilometrin lenkille oli ujutettu 
ratkaistavaksi visaisia Tampere-aihei-
sia arvoituksia. Viestihiihto oli vauh-
dikasta ja kiihkeää. Dramatiikkaa yk-
silökilpahiihtoon toi joidenkin kilpai-
lijoiden oikaisu reitiltä. Reilun pelin 
kannattajina osa oikaisijoista kävi kui-
tenkin erheensä huomattuaan hiihtä-
mässä vielä puuttuvan osuuden.

Tampereen talvikisoissa 
sivakoitiin ja palloiltiin

Kesäkisoissa tarjolla mainetta, kunniaa ja hyvää mieltä

Kansalaisen Karttapaikalla oli en-
nätysmäärä kävijöitä 31.7.2007. Sa-
man päivän aikana palvelussa vie-
raili huikeat 8 392 käyttäjää, jotka 
tekivät yhteensä 213 500 hakua.

Ammattilaisen Karttapaikan 
huippukuukausi oli lokakuu. Käyt-
tökertoja oli huimat 2 083 ja Kiin-
teistö-, kauppahinta- ja kiintopiste-
rekisteristä haettiin yhteensä 93 34 
tietoa.

tuja otteluita olivat tuomaroimassa 
Puijo Volleyn juniorit, jotka suoriu-
tuivat vaativasta tehtävästään kiitet-
tävästi. Ensiapua varten paikalle va-
rattu SPR:n ensiapuryhmä ei päässyt 
varsinaisiin tositoimiin, sillä muuta-
mia pieniä kolhuja lukuun ottamatta 
paikkailtavaa ei onneksi löytynyt.

Paikalla ollut kilpailukanslia 
hoiti tulokset heti yleisön nähtäviksi. 

Karttapaikalta löytyvät ajantasaisimmat kartat koko Suomesta.

Kristiina Heikkinen

Onnistuneet pilkkikisat 
Haukivedellä

Kala halpeni Savonlinnan 
torilla. Suurimmasta kalasta 
sai keiton poikineen. 
Voittajakala painoi 3 370 g.

Inkeri Lantta

Kilpahiihtomatkaan valmistautumassa KAIKOn Teemu Köngäs. 

Kalastus
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Luentosali alkoi täyttyä hyvissä 
ajoin ennen tilaisuuden alkua, ja 
mattimyöhäisille oli tarjolla vain 
seisomapaikkoja salin perällä.

Yhä useammat paikkatiedon 
käyttäjät ovat ihan tavallisia kulut-
tajia, jotka hyödyntävät paikkatie-
toa arkisissa askareissaan. He eivät 
välttämättä edes tunne koko käsi-
tettä ”paikkatieto”.

 – Tavallisten kuluttajien tulo 
paikkatiedon markkinoille tulee 
vääjäämättä mullistamaan totutut 
kuviot, painotti Parsons avaukses-
saan. – Tarvitaan yksinkertaisia, 

helppokäyttöisiä sovelluksia, joissa 
paikkatieto on piilotettu käyttäjältä 
sovelluksen sisuksiin.

Paikkatietoakatemia 
myös verkossa

Paikkatietomarkkinoiden ohjel-
massa oli tuttuun tapaan luentoja, 
näyttely sekä näytteilleasettajien tie-
toiskuja. Syksyn uutuus oli Paikka-
tietoakatemia, joka houkutteli kuu-
lijoita lupauksellaan ”asiantuntijaksi 
aamupäivässä”. 

Google villitsi markkinaväkeä
Syksyn Paikkatietomarkkinoiden kiinnostavin esiintyjä oli 
Googlen Ed Parsons, jonka avauspuheenvuoro keräsi kuu-
lijoita salin täydeltä. 

Kirkas, pilvetön sää ja hyvä 

ilmanäkyvyys takaavat hyvä-

laatuiset ilmakuvat. Löydät 

varmasti oman suosikkisi ku-

vauskauden aikana otettavien 

12 000 ilmakuvan joukosta. 

Monipuoliset vaihtoehdot 

mustavalkokuvista, väri- ja 

vääräkuviin tarjoavat unohtu-

mattomia elämyksiä vaatival-

lekin asiakkaalle.

Akatemiaa saattoi seurata myös in-
ternetissä webcasting-lähetyksenä, 
mikäli ei päässyt paikan päälle. 

Verkkolähetys osoittautui me-
nestykseksi. Suorana lähetystä seu-
rasi satakunta kuulijaa. Esitykset vie-

Paikkatietomarkkinat:

Paikkatiedon paikka nyky-yhteiskunnassa

Opettajat opintietä etsimässä

Biologian ja maantiedon opettajille järjestettiin ytimekäs paikkatie-

toisku Maanmittauslaitoksen asiantuntijoiden johdolla Helsingissä 

19.1.2007. Iltapäiväkoulutuksen aikana käytiin lävitse paikkatieto-

tekniikan uusia tuulia uudistuneesta 1:25 000 Peruskartasta aina 

Kansalaisen Karttapaikan tarjoamiin, kaikille avoimiin maksutto-

miin mahdollisuuksiin.

Pelkän teorian lisäksi asioihin haettiin tuntumaa myös käytän-

nön kokeiluiden ja esimerkkien kautta. Tapahtumassa esiteltiin li-

säksi muun muassa Karttapaikasta löytyvää valmista opetusmateri-

aalia ja Karttakeppiä sekä pohdittiin yhdessä, kuinka oppilaita olisi 

mahdollista innostaa maanmittausalalle. Keskustelu kävi vilkkaana 

ja vastaavanlaisia koulutuspäiviä toivottiin lisää. 

”Opintie” antoi hakutulokseksi 107 kohdetta Espoon Otanie-

mestä aina Muoniojärven rannalle saakka.

Suomen tehokkaimmat lohkojat 

Lohkomista riittää

Akuutin maakauppatarpeen yllättäessä kannattaa ottaa suunta 

kohti Kaakkois-Suomea. Sieltä nimittäin löytyvät maamme tehok-

kaimmat lohkojat!

Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto lohkoi vuonna 2007 

1 029 kertaa. Luku pysytteli edellisvuoden tasolla.

Lohkomista kyllä riittää, sillä kiinteistöjen ja maanomistajien lu-

kumäärä kasvaa Suomessa koko ajan. Kiinteistörekisterissä oli vuo-

den 2007 alussa 2,2 miljoonaa kiinteistöä. Määrä lisääntyy noin 

20 000 kiinteistöllä vuosittain. 

– Kiinteistörakenne elää koko ajan, toteaa yli-insinööri Jukka 

Vyyryläinen maanmittaustoimistosta. - Maailmaa ei ole saatu val-

miiksi tältäkään osin.

Maanmittauspäivät 
Kajaanissa 15.-16.3.2007

Perinteiset Maanmittauspäivät jär-
jestettiin Kajaanissa Kaukamet-
sän kongressikeskuksessa teemalla 
”Eino Leinon laulumailla”. Luento-
jen teemoina olivat muun muassa 
GIS-tietoliiketoiminta, maanmit-
tausalan tulevaisuus opiskelijoiden 
näkökulmasta, pohjoiset suuret kai-
voshankkeet ja työhyvinvointi.

Maastokauden 
avajaiset

Vuoden 2007 Maastokauden ava-
jaisia vietettiin maanantaina 18.6. 
Tekniikan museossa. Kyseessä on 
Maanmittauslaitoksen vuosittain si-
dosryhmilleen järjestämä tilaisuus, 
jonka ohjelmaan kuului tällä kertaa 
vanhan Karttapaikka-sovelluksen 
luovuttaminen Tekniikan museolle.

tiin Paikkatietomarkkinoiden verk-
kosivuille, jossa niiden pariin on 
voinut palata myös markkinoiden 
jälkeen.

Paikkatietomarkkinat on paik-
katietoalan vuosittainen suurkatsel-

mus. 25.-26.9.2007 pidetyt Paikkatie-
tomarkkinat kokosi Helsingin mes-
sukeskukseen 2 000 messuvierasta 
ja 47 näytteilleasettajaa. Maanmitta-
uslaitos on järjestänyt Paikkatieto-
markkinoita vuodesta 989 lähtien.

Paikkatietomarkkinoilla riitti väkeä aamusta iltaan.

Antero Aaltonen

Tulevan kesän suosituimmat 
unelmalennot nyt myynnissä! 

Kortilla pääsee
Kuvallisen toimikortin käyttöönottoa valmisteltiin vuoden aikana tiiviisti. 
Toimikortit on tarkoitus ottaa käyttöön koko laitoksessa 30.6.2008 men-
nessä.

Toimikortti on älykortti, jolla on monta tehtävää: se toimii henkilö-
korttina, sillä kirjaudutaan laitoksen tietoverkkoon ja tunnistaudutaan kor-
tin käyttöä tukevien tietojärjestelmien käyttäjäksi. Kortti edesauttaa myös 
langattoman paikallisverkon käytön turvallisuutta. 
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10 KULTTUURI

Maanmittauslaitoksen Tor-
nionlaakson maakuntamuseoon 
tuottama näyttely Sulkakynästä hii-
reen kurottaa kartta-aineistoa laa-
jemmalle ja syvemmälle. Suosio on 
taattu.

Sulkakynästä hiireen esittelee 
kartoituksen kiehtovaa historiaa. 
Karttojen ohella tekniikan ja me-
netelmien kehittymistä sekä ajan 
kulkua havainnollistaa kokoelma 
maanmittausvälineistöä. Valoku-
vat ilmentävät puhuttelevasti ajan-
kuvaa ja tuovat työtään suorittavat 
maanmittarit lähelle katsojaa. Ku-
vien kautta välittyy kuva ammatti-
laisista työssään maastossa ja mitta- 
tai piirustuspöydän ääressä.

- Näyttely on melkoinen tieto-
paketti maanmittauksesta, johon 
sisältyy aimo annos yleistä kulttuu-
rihistoriaa maastamme, toteaa mu-
seonjohtaja Henri Nordberg. Näyt-
tely sai liikkeelle tiedotusvälineet, 

Vuonna 2005 Unescon maailman-
perintöluetteloon saatu Struven 
ketju on kovassa huudossa. Ketjun 
toivotaan vetävän perässään listalle 
myös muita tiedettä ja tekniikkaa 
edustavia kohteita. 

Suomen kuudennen maa-
ilman perintökohteen listalle saa-
misessa myötävaikuttanut yli-in-
sinööri Pekka Tätilä Maanmitta-
uslaitoksesta kertoo Struven ketjun 
kiinnostavan maailmanlaajuisesti 
muun muassa opiskelijoita. Maail-
manperintökohteen näkyvyyttä pa-
rannetaan pala palalta eri maissa ja 
yhteistyö lisääntyy.

Marraskuinen hämärä loi tunnel-
maa Maanmittauslaitoksen 195-
vuotisjuhlaan. Samalla muisteltiin 
myös vuosina 1917–29 Maanmit-
taushallituksen ylitirehtöörinä toi-
minutta Kyösti Haatajaa.

Haataja muistetaan parhaiten 
työstään torpparivapautuksen maan-
jakotoiminnassa. Kyseessä oli tuol-
loin varsin mittava työ. Tilattoman 
väestön asema oli pitkään ollut han-
kala, mutta lopulta torpparilain eli 
niin kutsutun Lex Haatajan säätämi-
nen tapahtui eduskunnassa ripeästi.

Pasilan virastotalon kellarikerroksesta vuonna 2005 
Jyväskylään muuttanut Maanmittausmuseo avasi uuden pe-
rusnäyttelyn 16. toukokuuta. Näyttely on koottu noin 2 200 
esineen ja 3 400 valokuvan kokoelmasta. Maanmittausvä-
lineistö havainnollistaa työmenetelmien kehittymistä ja 
antaa kuvan työn vaatimuksista myös nykyajan GPS-
tekniikkaan ja siistiin sisätyöhön tottuneille.

Amanuenssi Niko Saatsin laatimat näyttelyjulis-
teet kuljettavat kävijän halki maanmittauksen vai-
heiden. Maanmittarin matkassa avautuu alan yh-
teiskunnallinen merkittävyys, joka puhuttelee kai-
kenlaisia vierailijoita. Museonäyttely onkin hou-
kutellut arkiston uusiin tiloihin kävijöitä koulu-
laisista sukututkijoihin.

Märketillä erikoinen rusettiraja 

Suomen ja Ruotsin välisen 

rajankäynnin määrävuosi 

toi näkyvyyttä Märketin majak-

kasaarelle. Suomen Majakkaseu-

ran järjestämässä tapahtumassa 

rajan kulkua osoittavat kallioon 

poratut reiät vahvistettiin val-

koisella maalilla. 

Majakkasaari kiinnostaa matkailijoita niin luontonsa kuin kult-

tuurihistoriansa puolesta. Saaren halkova niin sanottu rusettiraja on 

yksi maailman erikoisimpia. Vuoden 1985 rajankäynti jakoi maat sik-

sak-linjalla, jotta Ruotsin puolella sijaitseva venäläisten 1800-luvulla 

rakentama majakka saatiin Suomen maaperälle.

Helsingin Pasila sai 16.2. 

elegantin tuulahduksen suuren 

veden ja menneiden vuosien ta-

kaa. Yllätysvierailun tehnyt Ma-

rilyn lauloi tiensä läsnäolijoi-

den sydämiin pääjohtaja Jarmo 

Ratialle osoitetulla kappaleella 

Happy Birthday. 

Ihastuttava Marilyn poistui 

paikalta yhtä nopeasti kuin oli 

saapunutkin. Jotkut paikalla ol-

leet epäilivät hiukan, olisiko Ma-

rilyninä esiintynyt sittenkin ollut 

hänen kaksoishenkilönsä Maan-

mittauslaitoksesta.

Haataja olisi tyytyväinen Maanmittauslaitoksen nykytoimintaan 
Annukka Saari

Maanmittareille lain voimaan-
tulo tiesi haasteellista ja pitkää työ-
sarkaa. Jälkikäteen voi todeta maan-
jakojen rauhoittaneen yhteiskunnan 
oloja ja eheyttäneen kansaa.   

Kulttuuriperintöä 
vaalitaan edelleen

Haataja totesi vuonna 1929 pitä-
mässään puheessaan kartoituksen 
olevan kulttuuriteko: kartoitus pei-
laa yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti. 
Kartoitustyössä on otettava huomi-

Kokoushuone Legendan aulassa Pasilan virastotalossa 
vallitsi juhlallinen tunnelma 14.11.2007. 

oon yhteiskunnan olot niin luon-
non ja kulttuuristen ominaispiirtei-
den kuin historian osalta. 

Maanmittauslaitos arvos-
taa edelleen menneisyyttään, sillä 
Maanmittauslaitoksessa, jos missä, 
työ perustuu aiemmin tehtyyn. 
Haataja olisi varmasti ilolla seuran-
nut käynnissä olevien historiapro-
jektien etenemistä: vuonna 2008 
avautuvat uudet historia-aiheiset 
verkkosivut ja painosta tulee laaja 
maanmittauksen historiateos. 

Kolmiomittaustorni Korpilahden 
Oravivuorella. 

Marilyn.

koululaiset ja muun muassa Tornio-
Haaparanta-opaskurssilaiset.

Sulkakynästä hiireen oli esillä 
Torniossa 8.9. – 25..2007. Vuo-

Sulkakynästä hiireen hurmasi Torniossa

Vanhat kartat kiinnostavat suurta yleisöä.

    Näyttelyarvioita    Näyttelyarvioita

Maanmittausmuseon uusi kukoistus 

sina 2008 ja 2009 näyttely on mah-
dollista nähdä eri puolilla Suomea. 
Tarkempia tietoja saa osoitteesta 
www.karttakäärö.fi .

Markus Sirkka

Karttamatolle saa astua.

Lea Kujanpää

Oululainen Marika Lamberg maalaa 

Märketin rajapistettä nro 5.

Pekka Väisänen

Universaalikone.

Vanhat parrat tarkastelevat seinältä käsin Maanmittauslaitoksen nyky-
toimintaa.

Maailmanluokan tähti vierailulla juhlissa 

Tuulahduksia meiltä ja maailmalta

Struven ketju niittää mainetta

Mervi Laitinen
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Maanmittaushallinnossa työsken-
televät diplomi-insinöörit perusti-
vat oman ammattiyhdistyksen 60 
vuotta sitten, marraskuussa 1947. 
MHDI on siten vain muutaman 
kuukauden vanhempi kuin Suomi-
rockin legenda Remu Aaltonen.

Kirjaa lukiessa huomaa, kuinka 
paljon asiat ovatkaan 60 vuodessa 
muuttuneet. 950-luvulla ei pal-
koista juuri neuvoteltu. Työnteki-

Euron varsinainen seikkailu al-

kaa valtakunnallisista tilastoista 

ja kauppahintojen jaottelusta 

myyjän mukaan. Suomessa on 

muun muassa suoritettu alkuvuo-

den 2007 aikana yhteensä 38 195 

kiinteistökauppaa, joiden yhteis-

pinta-ala on ollut 159 081 heh-

taaria. Tarinan edetessä lukijalle 

selviää muun muassa se, että ra-

kennettujen kiinteistöjen kor-

keimmat mediaanihinnat löyty-

vät Uudeltamaalta. 

Kuvitus on selkeää. Esimer-

kiksi rakennettujen omarantais-

Uudistuksen yhteydessä siirrytään 
muun muassa uuden  koordinaatti-
järjestelmän ja karttalehtijaon käyt-
töön. 

Annoimme alkuvuodesta 2008 
ilmestyvän Helsingin alueen (L43) 
maastokarttalehdestä koepainosver-
sion Teknillisen korkeakoulun Geo-
informaatio- ja paikannustekniikan 
tutkimusyksikön työntekijöille arvi-
oitavaksi.

– Mukavan värinen puna-
tulkkukuva kannessa. Sopii hyvin 
maastokartan teemaan, tutkija Salla 
Multimäki avaa keskustelun. 

– Kartassa käytetyt vaaleammat 
värisävyt tuntuvat esteettisesti miel-
lyttävämmiltä aikaisempiin tum-
mempiin väreihin verrattuna, to-
teaa tutkija Jari Korpi. 

– Toisaalta tummemmat vä-
rit erottuisivat paremmin pimeäm-
missä olosuhteissa. Pelloissa käy-
tetty oranssi tuo mieleen kypsän 
viljan, Multimäki tuumii. 

– Onkohan ikäihmisiä otettu 
mitenkään huomioon kartan suun-
nittelussa?, liittyy diplomityöntekijä 
Jaakko Latikka mukaan keskuste-
luun. – Tietoa on melkoinen määrä 
jokaista neliösenttiä kohden. Kai-
kesta huolimatta ihan tasapainoisen 
oloinen kokonaisuus. Valkoiset reu-

Maanmittarit muistelevat menneitä

Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit ry (MHDI) juhlisti 60-vuotista taivaltaan histo-
riikilla. Mittarit maan asialla -kirja kertoo paitsi järjestötoiminnasta myös maanmittarien 
tehtävistä eri aikoina.

Vuonna 2005 alkanut uusien maastokarttojen painatus 
on edennyt vuoden 2007 aikana aivan loppumetreille. 

Kiinteistöjen kauppahintatilas-
toa koskeva tiedote oli jälleen 
hitti mediassa ympäri Suomen. 
Vuonna 2007 tiedote ylsi myös 
pääuutislähetykseen.

Kiinteistöjen kauppahintatilasto 
1.1.-30.6.2007

 Pidimme:
 Julkaisun johdonmukaisesti 

etenevästä rakenteesta
ja virkamiesmäisestä 

 asiallisuudesta.

Emme pitäneet:
Juonen yllätyksettömyydestä.

 Pidimme:
 Julkaisun johdonmukaisesti 

 asiallisuudesta.

Jukka Artimon albumi

Selvyyttä pieniin ja suuriin moot-

torikelkkareitin perustamiseen 

liittyviin asioihin sekä kokoelma 

aiheeseen liittyvästä lainsäädän-

nöstä löytyy Mikko Tallgrenin

koostamasta ”Moottorikelkkarei-

tin perustaminen” - julkaisusta.

Julkaisu tarjoaa valmiita rat-

kaisumalleja ja toimintaehdotuk-

sia moottorikelkkareittien perus-

tamiseen ja kehittämiseen liit-

tyen. Se on tarkoitettu kunnille, 

matkailuyrityksille, moottorikelk-

kakerhoille sekä muille kelkkailu-

reittien perustamiseen liittyville 

tahoille.

Pelkän pykäläviidakon sijaan 

julkaisu lähestyy asiaa varsin käy-

tännönläheisestä näkökulmasta. 

Julkaisun loppupuolelta löytyy 

muun muassa kuvaus ”Kuikka Ko-

posen Kiemurat”-nimisen moot-

torikelkkareitin toteutuksesta. 

Se on kertomus 410 km:n mittai-

sen moottorikelkkareitin perusta-

misesta Itä-Savoon, Savonlinnan 

pohjoispuolelle.

Lisää Maanmittauslaitoksen julkaisusar-

jan klassikkoja löydät laitoksen nettisivuilta 

osoitteesta: www.maanmittauslaitos.fi /Jul-

kaisut_ja_asiakirjat/MMLn_julkaisusarja/

Poltteleeko uuden Lynxin starttaaminen rivitaloyhtiön 
autotallista? Ärsyttääkö pelkästään lähipellolla Arctic 
Catilla jatkuvasti pörräävä naapurin isäntä? Apu löytyy 
Maanmittauslaitoksen julkaisusarjasta.

Maanmittauslaitoksen julkaisun päähenkilönä toimii Eu-
roopan unionin yhteisvaluutta euro, jonka liikkeitä Kiin-
teistöjen kauppahintatilasto seuraa valtakunnallisen 
kiinteistökaupan pyörteissä. 

ten lomakiinteistöjen hinnanke-

hitys on selvitetty myös visuaali-

sin keinoin.

Julkaisua voi suositella kai-

kille kiinteistökaupantekoa har-

kitseville tai ylipäänsä tilastoista 

pitäville. Lähimmästä maanmit-

taustoimistosta saa lisäksi tarken-

nettuja tietoja halutun alueen tai 

haluttujen kiinteistöjen kauppa-

hintojen suhteen.

www.maanmittauslaitos.fi /Julkaisut_ja_asia-

kirjat/Tilastot/Kauppahintatilastot

Maanmittauslaitoksen julkaisusarjan klassikoita

Moottorikelkkareitin perustaminen

Jotain pinkkiä ja jotain sinistä:

nat on näköjään leikattu pois parilta 
reunalta. Saattaa helpottaa esimer-
kiksi karttojen yhteen liittämistä.

– Miksi osa rakennuksista on 
pinkkejä? Häiritsevät vähän näin 
äkkiseltään. Sen sijaan junaradan 
sininen väri on miellyttävä, Multi-
mäki kommentoi. 

– Punaiset rakennukset ovat 
liike- ja yleisiä rakennuksia, har-
maat puolestaan tehdas-, talous- ja 
varastorakennuksia. Nimistö tun-
tuu hukkuvan pahasti rakennetuilla 
alueilla. Etenkin kaupunginosien 
nimet katoavat valkoisten puskuri-
alueiden käytöstä huolimatta muun 
informaation sekaan, Korpi sanoo.

– Tiheämmin asutut alueet ja 
etenkin Helsingin keskusta-alue 
näyttävät kieltämättä aika kama-
lan sekavilta tässä mittakaavassa, 
toteaa Latikka. – Tyhjemmillä seu-
duilla ulkoasu toimii jo paremmin. 
No, Helsinki taitaa muutenkin olla 
hieman poikkeuksellista retkeily-
maastoa.

– Tulentekopaikat mainitaan le-
gendassa, mutta niitä ei löydy kar-
talta mistään. Onkohan käytössä 
joku yleislegenda, joka toistuu sit-
ten samanlaisena myös muiden 
karttatyyppien kohdalla? Mitähän 
legendassa mainittu avoin metsä-

maa oikein mahtaa olla?, kommen-
toi Multimäki. 

– Se on varmaan metsää, josta on 
hakattu puut pois, Korpi vitsailee. 

Vesistöaluetietojen täydennyk-
set jakavat mielipiteitä. 

– Vedenpinnan korkeusluvut on 
toki hyvä olla mukana. Mutta mitä 
kartalla tekee järvien syvyyskäy-
rillä? Laivareittien lisääminenkin 
tuntuu vähän turhalta, koska me-
rialueella pitää käyttää varsinaista 
merikarttaa, Multimäki sanoo. 

– Merkinnät on kai tarkoitettu 
lähinnä huviveneilijöille täydentä-
mään merikarttaa maaston yksityis-
kohdilla, selventää Korpi.

– Hei! Täältä löytyy radiotornin 
korkeuslukukin. Saa tarvittaessa 
vaikka hypsometrinsä kalibroitua, 
naurahtaa Latikka lopuksi.

jöitä toki kuultiin, mutta työnantaja 
päätti palkat.

Toisaalta kun YT-toiminta otti 
ensi askeliaan 970-luvulla, MHDI 
korosti kannanotossaan, että ”val-
tiontyönantajan tarjoamat poik-
keukselliset osallistumismahdolli-
suudet eivät saa aiheuttaa työtä vie-
roksuvia asenteita, alentuvaa työte-
hoa ja tarpeettoman byrokratian li-
sääntymistä”. Tuskinpa nykypäivän 

työntekijät enää pelkäävät parem-
pien vaikutusmahdollisuuksien na-
kertavan työtehoa.

Historiikin viimeinen luku ker-
too neljän maanmittarin tarinan. 
”On ollut mukavaa tehdä työtä, 
jota jo kouluiässä ajatteli tekevänsä. 
Työn tulokset ovat näkyneet uu-
sittuina karttoina ja ajantasaisena 
Maastotietokantana”, päättää Seppo 
Birkstedt oman tarinansa.

 Pidimme: Pidimme:
Käytännönläheisestä 
näkökulmasta.

Emme pitäneet:
Action-kohtausten niukkuudesta.

Silloin ennen eivät hirvikärpäset kiusanneet maanmittareita. Risto Ny-
lund, Jukka Artimo ja Heikki Hirvimies.

Maastokartta uudistui
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Imago kantaa

Vuonna 2007 Maan-

mittauslaitoksessa järjestettiin 

puolisen sataa koulutustilai-

suutta. Paljon koulutusta jär-

jestettiin laitoksen ydinproses-

seista, mutta henkilöstön kes-

kuudessa oli kysyntää myös 

muun muassa kieli,- viestintä- ja 

johtamistaitojen kehittämiselle.

Karttakepillä kyytiä myyteille 

Maanmittari on eksyneen näköinen lippispäinen haalariveikko, joka 

rämpii maastossa ja vetää linjoja tulevia teitä varten. Leipääntynyt 

ilme kasvoillaan hän nojailee isoon tikkuun, tutkii papereita, purkaa 

perintösotkuja ja etsii numeroituja kiviä. Ala vaatii matemaattista 

huippulahjakkuutta ja työ on äärimmäisen yksipuolista.

Tällaisia vastauksia saatiin maanmittausalan myyttejä kartoitta-

vaan kyselyyn syksyllä 2007. Kyselyllä haluttiin saada selville, mitä 

maanmittausalasta ajatellaan. Jos 

mielikuvat ovat tällaisia maanmit-

tauksesta jonkin verran tietävien 

aikuisten keskuudessa, mitä alasta 

ajattelevat nuoret? 

Keppiä vanhoille mielikuville

Nuorta polvea maanmittausalalle 

kuitenkin pitäisi saada. Pölytty-

neitä myyttejä on murrettava, 

jotta tulevaisuudessa kartoittajia 

ja maanmittareita saadaan tar-

peeksi. Maanmittauslaitos kävi 

taistoon työvoimapulaa vastaan 

uudistamalla jatko-opintoja 

suunnitteleville nuorille suunna-

tun Karttakeppi.fi  -sivuston.Karttakeppi.fi  -sivuston.Karttakeppi.fi 

Syksyn aikana myyttien 

kanssa paininut Maanmittauslaitoksen Karttakeppi-työryhmä lupaa 

sivustolle uudennäköistä käsittelytapaa, joka ei ehkä muistuta pe-

rinteisimpiä valtionhallinnon sivuja. Karttakepin uudistus valmistuu 

tammikuussa 2008 - parahiksi ennen kevään yhteishakua. 

Tuhannen taalan kysymys: – Mitä te niinku teette?

Pohjanmaan maanmittaustoimisto esitteli maanmittausalaa KNOW-

HOW 07 Koulutus- ja työelämämessuilla Vaasassa.

Maanmittauslaitoksella ei ole tarjottavana rekkasimulaattoria, 

naamiointipalvelua tai muita houkuttimia, mutta kiinnostunut yleisö 

löysi osaston. – Saimme aikaan todellista täsmämarkkinointia. Näille 

messuille kannatti tulla!, iloitsivat Teuvo Pajukoski, Pirjo Jokela ja 

Birger Ingman.

Työelämämessujen kohderyhmänä olivat 8.–9.-luokkalaiset, lu-

kiolaiset, opiskelijat ja työnhakijat. Maanmittaustoimiston ständillä 

vierailijoina oli myös nuorten vanhempia ja opinto-ohjaajia. Kysy-

myksiä riitti laidasta laitaan ja mukavinta oli vastata uteluun: – Mitä 

te niinku teette?

Kuten laitoksen väki tietää, siihen ei olekaan aina helppo vasta. 

Niin monipuolisia töitä maanmittausala pitää sisällään.

Jäähyväiset maanmittausosastolle

Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolta ei enää valmistu in-

sinöörejä, sillä osastoa ei enää ole. Mutta ei hätää: osasto sulautui 

vuoden 2007 lopussa perustettavaan maanmittaustieteiden laitok-

seen ja se sai kodin insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekun-

nasta. Jatkossa maanmittausalan insinöörit valmistuvat tiedekun-

nista, eivät esimerkiksi maanmittaustieteiden laitoksesta. 

Kohti innovaatioyliopistoa

Maanmittaustieteiden laitoksen johtaja Kauko Viitasen mukaan 

käynnistynyt korkeakoulu-uudistus tulee aiheuttamaan muutoksia 

maanmittausalan opiskeluun lähivuosina. Sisäänottomääriä joudu-

taan pohtimaan, jotta opetuksen laatu voidaan taata. Samalla jou-

dutaan tasapainoilemaan ministeriön asettamien tutkinto-ohjelmien 

vähimmäiskokojen kanssa.

Valoa uhkaavaan työvoimapulaan tuo hakijatilanteen pysyminen 

kohtuullisen hyvänä. Viitasen mukaan kiitos kuuluu koko maanmit-

tauskentälle, joka on aktiivisesti osallistunut alan markkinointipon-

nisteluihin.

Opetuksen kehitystä ja uudistuksien avaamia mahdollisuuksia 

seurataan Maanmittauslaitoksessa tarkasti. Minkälaiseksi niin kut-

suttu innovaatioyliopisto muodostuu, selviää, kun Teknillinen kor-

keakoulu syksyllä 2009 yhdistyy Helsingin kauppakorkeakoulun ja 

Taideteollisen korkeakoulun kanssa. 

Se kuluu nopeasti, ainakin jos ky-
sytään yhdeksäsluokkalaiselta Juho 
Matikaiselta, jonka työelämääntu-
tustumisjakson paikka löytyi Kaak-
kois-Suomen maanmittaustoimis-
tosta Kouvolasta.

TET-paikan valinnassa painoi-
vat omat kiinnostuksen kohteet. 
– Olen kolme vuotta harrastanut 
aktiivisesti suunnistusta, tykkään 
juosta metsissä ja karttojen tutkimi-
nen on kivaa hommaa, Juho kertoo.

Maanmittaustoimiston arki 
avautui monesta eri näkökulmasta. 

Juho oli mukana maantien rajaa-
mis- ja lohkomistoimituksissa. Toi-
mistopäivinä opeteltiin kartantekoa 
tietokoneella. Parhaat kokemukset 
hänelle jäivät maastopäivistä, jotka 
aloitettiin jo seitsemältä aamulla.

Myös yhdeksäsluokkalaisen ko-
tiväeltä tuli kiitosta käytännön asi-
oiden sujuvuudesta. Maastopäivinä-
kin tiesi, mistä pojan tarvittaessa 
tavoittaa. Vanhemmat vinkkaavat 
maanmittaustoimistoa myös muille 
TET-paikkaa etsiville. 

Kaksi viikkoa maanmittarin saappaissa -

Antero Aaltonen

Koulutus

Maanmittaustoimisto 
TET-paikkana

Imagoasiat ovat ajankohtaisia, sillä 
lähivuosien eläköitymisestä johtuva 
työvoimapula vaatii uusien voimien 
houkuttelemista liian helposti van-
hoilliseksi mielletylle maanmit-
tausalalle.

Alan julkisuuskuvan eteen teh-
dään töitä maanmittauksen imago-
työryhmässä, joka koostuu työnan-
tajien, työntekijäjärjestöjen ja alan 
oppilaitosten edustajista. Maanmit-
tauslaitoksen edustajana imagoasi-
oita pohtiva maanmittausneuvos 
Risto Nuuros kuvaa vuotta 2007 
vilkkaaksi imagotyön saralla. 

– Maanmittauksen ilosanomaa 

on viety innolla eteenpäin siinä 
ohessa. Laitoksen imago on kehitty-
nyt jatkuvasti. Sopivien ikäryhmien 
parissa kouluissa ja harrastuksissa 
tehdyistä kampanjoista on saatu hy-
viä kokemuksia, kertoo Nuuros. 

– Kirjekampanjat, esitteet ja 
Karttakeppi.fi  on otettu hyvin vas-
taan. Ja työhän ei koskaan lopu, 
sillä joka vuosi uudet ikäluokat te-
kevät tulevaisuudensuunnitelmiaan, 
Nuuros jatkaa.

Imagotyö ei lopu koskaan

Imagotyötä tapahtuu jatkuvasti ja 

kaikkialla. Maanmittauslaitoksen 
tuottamamaan kartta-aineistoon 
pohjautuva hakupalvelu Kansalai-
sen Karttapaikka on yleisesti tun-
nettu verkkobrändi, joka on tullut 
kansalaisille tutuksi. Sivustolla on 
päivittäin yli 5 000 kävijää. 

Karttapaikka on oivallinen esi-
merkki Maanmittauslaitoksen tuot-
tamista palveluista, joiden kohde-
ryhmä on lähes rajaton. Jatkuvan 
imagotyön avulla mielikuvat Maan-
mittauslaitoksesta luotettavana toi-
mijana ja taitajien työpaikkana 
houkuttelevat myös uutta pätevää 
väkeä alalle.

Kuinka kertoa alasta, joka on ikivanha ja samalla huippumoderni? 

Miltä tuntuu viettää kaksi viikkoa maanmittaustoimiston 
leivissä?

Maanmittausalalla on huippuhauskaa, todistavat Saija Sihtola, Elina Aaltonen ja Henri Nackström.

Mikko Luotonen
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13TYÖPAIKAT

Henkilöstö on tyytyväinen 
työnantajaansa

Psycon Oy:n marraskuussa to-
teuttama henkilöstötutkimus ker-
too, että henkilöstö on tyytyväinen 
Maanmittauslaitokseen. Tutkimuk-
seen vastasi lähes 79 prosenttia 
henkilöstöstä.

Sekä johtamisesta että tiimien 
toiminnasta annettujen arvioiden 
keskiarvot nousivat. Henkilöstön 
tyytyväisyys ylitti valtionhallinnon 
keskimääräisen työtyytyväisyyden 
ja Maanmittauslaitoksen johtoon 
luotetaan. Esimiehet selventävät 
työn tavoitteita ja keskusteluyh-
teys on olemassa. Turhia huhuja ei 
esiinny ja tiedotus toimii.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, 
palkkausjärjestelmään ja palkintaan 
ei oltu tyytyväisiä, vaikkakin taso 
oli ulkoista vertailuaineistoa kor-
keammalla.

Henkilöstöjohtaja Maritta Ylä-
ranta toteaa, että haasteena on hy-
vän tason säilyttäminen. Sen lisäksi 
kiinnitetään huomiota pelisääntö-
jen yhdenmukaistamiseen ja etsi-
tään keinoja palkkausjärjestelmän 
kannustavuuden lisäämiseen. 

S
uomen Terveystalon 
(ent. Medivire) ja Maan-
mittauslaitoksen välillä 
solmittiin koko laitosta 
koskeva työterveyshuol-

lon sopimus. Se yhtenäistää toimin-
tayksiköiden henkilöstön saamia 
työterveyspalveluita. Laitostasoi-
sella sopimuksella saadaan myös 
merkittävää säästöä työterveyshuol-
lon kustannuksissa, eli noin kah-
deksan prosenttia.

Sopimuksen osana on niin sa-
nottu TYÖVIRE-malli. Se tarkoittaa 
varhaista puuttumista työntekijän 
työkykyä uhkaaviin tekijöihin sekä 
kannustavaa huolenpitoa ja välittä-
mistä työntekijän hyvinvoinnista.

Malli perustuu sairauspoissa-
olojen järjestelmälliseen seuran-
taan, työtekijöiden työssä selviyty-
misen arviointiin ja oikea-aikaisiin 
sekä ennakoiviin tukitoimiin.

Rekrytointiprosessin 

muutoksia valmisteltiin

Rekrytointiprosessia kehitettiin 

valmistautumalla valtionhallin-

non yhteisen HELI-rekrytointi-

järjestelmän käyttöönottoon 

vuoden 2008 alusta. Järjestelmä 

toimii www.valtiolle.fi   -sivus-

tolla. Se palvelee sekä esimiehiä 

että työnhakijoita. Sivustolla 

ilmoitetaan avoimista työpai-

koista ja sen kautta myös hae-

taan niitä. 

Uusi työväline helpottaa au-

tomaattisin toiminnoin työpaik-

kailmoitusten laadintaa, hakijoi-

den osaamisen vertailuja ja rek-

rytointipäätöksien tekoa. Myös 

hakijat voivat seurata järjestel-

mästä prosessin etenemistä.

Vuonna 2007 Maanmittauslaitos il-
moitti 76 avoimesta työpaikasta. Eni-
ten haettiin maanmittausinsinöörejä, 
joille oli vapaana 27 paikkaa.

Kaikkiin avoimiin paikkoihin 
oli yhteensä yli tuhat hakijaa. Uusiin 
tehtäviin valituista 57 % oli miehiä ja 
43 % naisia.

Maantieteellisesti eniten haettiin 
uusia työntekijöitä Pohjanmaan ja 
Pirkanmaan-Satakunnan maanmit-
taustoimistojen alueille. Esimerkiksi 
Pohjanmaan maanmittaustoimis-
tossa oli haettavana 7 tehtävää, joista 
3 täytettiin.

– Henkilöstömme ikärakenne 
on jo usean vuoden ollut sellainen, 

Keski-ikä lähestyy 
puolta vuosisataa

Vuonna 2007 henkilöstön 

keski-ikä oli 49 vuotta. Mies-

ten keski-ikä oli 48 vuotta ja 

naisten keski-ikä 50 vuotta. 

Maanmittauslaitoksen nuorin 

oli 23 vuotta.

Maastotyötä tekevät 
saivat uudet työ- ja 
varoitusvaatteet

Maanmittauslaitos hankki maasto-
työtä tekeville uudet henkilökohtai-
set turvastandardien mukaiset työ- 
ja varoitusvaatteet, jotka otetaan 
käyttöön asteittain. Aloite uusien 
maastotyövaatteiden hankkimisesta 
syntyi johdon HR-ryhmässä.

Kaikille maantietoimitusten 
maastomittauksia ja katselmuksia 
tekeville, yleisiä kartoitustöitä ja 
muita maanmittaustoimituksia te-
keville sekä ilmakuvaustoiminnassa 
mukana oleville on oma työ- ja va-

Suomen Terveystalon ja Maanmittauslaitoksen yhteinen 
Työvire-malli hyvinvointia edistämään

että keski-ikä lähentelee 50:tä vuotta. 
Järjestelmällisillä rekrytoinneilla on 
päästy siihen, että keski-ikä ei ole 
enää kasvanut. Jatkossa paineita tulee 
aiheuttamaan suurten ikäluokkien 
siirtyminen eläkkeelle, Pohjanmaan 
maanmittaustoimiston johtaja Ju-
hani Jokela kommentoi rekrytointi-hani Jokela kommentoi rekrytointi-hani Jokela
vuotta.

Juhanin mukaan henkilökuntara-
kenteessamme on tapahtumassa muu-
tos yhä koulutetumpaan suuntaan. 

– Tämä näkyy siinä, että kartoi-
tustehtävistä lähtien töiden vaatimus-
taso on tuotantomenetelmien kehi-
tyttyä noussut entisestään. Toisaalta 
olemme lähinnä viranomaisyhteis-

Insinöörejä rekrytoitiin eniten

Vuonna 2007 Maanmittauslaitos ilmoitti 76 avoimesta työpaikasta. Eniten haettiin maanmittausinsinöörejä, 
joille oli vapaana 27 paikkaa.

Työntekijän hyvinvoinnista välitetään.

Antero Aaltonen

roitusvaatekokonaisuus. Kokonai-
suuteen kuuluu myös tehtävän edel-
lyttämät jalkineet.

työn kautta saaneet vireille uutta ky-
syntää runsaasti. Tästä johtuen dip-
lomi-insinöörin koulutuksen saanei-
den työntekijöiden rekrytointia on li-
sätty. Kysynnän kasvun takia olemme 
myös siirtämässä perustoimitusinsi-
nööreille loputkin vaativammat pe-
rustoimitukset.

– Ongelma on viime aikoina ol-
lut se, että diplomi-insinöörien rekry-
toinneissa on ollut niukanlaisesti ha-
kijoita. Olipa yksi haku, johon emme 
saaneet ainuttakaan hakijaa. Teknilli-
sestä korkeakoulusta saamani tiedon 
mukaan tilanne on kuitenkin parane-
massa, sillä nyt sinne on saatu täydet 
vuosikurssit, Juhani kertoo.

Työpaikkailmoitukselle uusi ulkonäkö! 

Jari Koivuniemen jalkineet eivät 
vastaa turvamääräyksiä.

Antero Aaltonen

Insinöörejä rekrytoitiin eniten
Antero Aaltonen

Insinöörejä rekrytoitiin eniten
Hannu Halla-aho

Antero Aaltonen

Yhteispelillä onnistumme.
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14  NIMIÄ TÄNÄÄN

NIMITYKSIÄ

Maanmittauslaitoksen johtaja 
Jarmo Ratia valittiin viime vuonna Jarmo Ratia valittiin viime vuonna Jarmo Ratia
maailman paikkatietojärjestön 
presidentiksi (Global Spatial Data 
Infrastructure Association).

SYNTYNEITÄ

Uusi korkeusjärjestelmä N2000

25.9.2007 julkistettiin pienokai-
nen, joka polveutuu Geodeettisen 
laitoksen kolmannesta tarkkavaa-
ituksesta. Toinen sukuhaara ulot-
tuu eurooppalaisissa korkeusjär-
jestelmissä käytettyyn Amsterda-
min nollapisteeseen.

Langaton polyfonia

Keväällä 2007 loputkin lankapu-
helimet väistyivät, kun Maanmit-
tauslaitos siirtyi kokonaan langat-
tomaan puhelinliikenteeseen. Pu-
helinlankojen laulu vaihtui mobii-
lien polyfoniaan.

IKREK

Viime vuona syntyi uusi ilmaku-
varekisterisovellus, jonka näköä 
on verrattu Kansalaisen Kartta-
paikkaan.

KIRSU

Syntyi uusi KIRSU-projekti, joka 
varttuessaan loi suunnitelman 
kiinteistöjä koskevien kirjaamis-
asioiden siirtämisestä ja orga-
nisoimisesta käräjäoikeuksista 
Maanmittauslaitokselle.

JOHI

JOHI pääsi kotiinsa Maanmitta-
uslaitoksen johdon järjestelmäksi 
31.12.2007. Vuorovaikutteinen ih-
melapsi jokeltelee automaattisesti 
laitoksen eri järjestelmistä rapor-
tointi- ja suunnittelutyössä tarvit-
tavat tiedot.

INSPIRE

Odotettu direktiivi putkahti voi-
maan 15.5.2007. 

OLAVI

Hämeessä on syntynyt raisu rajat 
ylittävä virtuaalitiimi OLAVI, joka 
poistaa tiedonkulun kitkaa yhteis-
ten alueiden osakasluetteloiden 
laillistamis- ja vahvistamistyössä. 
Edessä on työläs elämä, koska sel-
vittämättä on 1 000 vesialuetta ja 
1 700 maa-aluetta.

MUUTTANEITA

Uusjako muutti Savoon

Uusjako saapui Savoon, kun en-
simmäinen tilusjärjestely alkoi 
Vieremän kunnassa.

Ylä-Lappi Maastotietokantaan

Ylä-Lapin viimeinenkin kartta-
lehti muutti uuteen kotiinsa Maas-
totietokantaan syksyllä 2007. Sen 
toivotti tervetulleeksi koko Suo-
men kattava Maastotietokannan 
dataperhe.

LUKUJA

Karttojen monitaituri

Pirkko Nurminen jäi Maanmit-
tauslaitoksen Arkistokeskuksesta 
eläkkeelle. Hänen laaja-alainen 
osaamisensa tuli tutuksi koko ta-
lossa.

128 täyttänyttä

Kakkukahveja tarjottiin tiu-
haan tahtiin, kun talon väestä 
täytti viime vuonna 50-vuotta 24 
miestä ja 42 naista. 60-vuotispäi-
viään vietti 32 miestä ja 30 naista.

Onnea 195-vuotiaalle
Vuosipäiväjuhlia vietettiin
14. 11.2007 Mikkelissä.
Avoimien ovien tapahtuma 
kannustikatselemaan karttoja ja 
tarkistamaan kiinteistötietojaan.

45 eläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle, van-
huuseläkkeelle tai varhenne-
tulle vanhuuseläkkeelle jäi viime 
vuonna Maanmittauslaitoksen 
palveluksesta 45 henkilöä.

IN MEMORIAM

TKK:n maanmittausosasto

siirtyi ajasta iäisyyteen ja maan-
mittaustieteiden laitoksen nimellä 
insinööritieteiden ja arkkitehtuu-
rin tiedekuntaan31.12.2007.
”Jäynäsi eivät unohdu koskaan”
Kaipaamaan jäivät tuhannet teek-
karit

KUNNIAMERKIT

Tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen myönsi 6.12.2007 Maan-
mittauslaitoksen henkilökunnalle 
yhteensä 37 kunniamerkkiä.

Suomen Leijonan I luokan 
ritarimerkin sai kaksi, Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarimerkin 
yksi ja Suomen Leijonan ritari-
merkin seitsemän henkilöä. Suo-
men Valkoisen Ruusun sai yksi 
ja Suomen Leijonan ansioristin 
yhdeksän henkilöä. Suomen Val-
koisen Ruusun I luokan mitalin 
kultaristein sai kaksi ja Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mita-
lin4 henkilöä sekä Suomen Val-
koisen Ruusun mitalin yksi hen-
kilö. Kunniamerkkejä ovat myön-
täneet myös muut tahot.

Pääjohtaja Jarmo Ratia myönsi 
Maanmittauslaitoksen 195-vuo-
tispäivänä viisi kultaista ja 65 
hopeista ansiomerkkiä. Kultai-
sen merkin saivat johtaja Sakari 
Viertiö (Aff ecto), professori Arvo 
Vitikainen (Teknillinen korkea-
koulu), Sakari Ängeslevä (Etelä-
Pohjanmaan TE-keskus) sekä 
maanmittausjohtajat Markku 
Harju ja Matti Kantanen.

kohokartta Ridgelle

Ytyä Helsingin ytimessä

Pienen palvelutiskin takana Mar-
jatta Välimäki ehti auttaa asiak-
kaita yhdessä työparinsa Kati Ale-
nin kanssa yli 16 vuotta ennen eläk-
keelle siirtymistään. 

– Palvelupiste Helsingin yti-
messä on ollut hieno idea ja muis-
tot sieltä ovat vain myönteiset. Va-
kiotutuiksi ehtivät tulla muun mu-
assa kiinteistövälittäjät ja asianajo-
toimistot. Siellä kävi paljon myös 
julkkiksia, muistelee Marjatta. 

Pääpostitalolla tunnelma on ollut 

Savukalaa kartalla - 

Helsingin pääpostitalossa on toiminut vuodesta 1993 lähtien Uudenmaan maanmittaus-
toimiston asiakaspalvelupiste. 

kotoinen. Sinne asiakkaan on  helppo 
tulla. Karttojen lisäksi sieltä on saa-
nut esimerkiksi kiinteistöhinnat, 
lainhuudatus- ja lohkomistiedot.

– Meillä poikkesi myös pal-
jon ohikulkijoita, jotka olivat asioi-
massa postissa, verovirastossa, vie-
reisissä kaupoissa tai ravintolassa, 
kertoo Marjatta ja jatkaa:

– Palvelupisteestä haettiin asia-
kirjoja rakennuslupia ja kiinteistö-
jen myyntiä varten. Asianajajat sel-
vittelivät perinnönjakoja, pizzeriat 

halusivat osoitekarttoja. Teimme 
myös tilaustöitä.

Ihmiset kysyivät lisäksi neu-
voja raja- ja tieasioissa sekä lohko-
misesta. Aina asiakas ei tiennyt it-
sekään, mitä asiakirjaa tarvitsi tai 
missä kiinteistö sijaitsi. 

– Vain kerran palvelupiste oli 
kiinni, kun lähdimme TYKY-päi-
vään. Siitä nousi jälkikäteen hirveä 
haloo. Eihän virasto saa olla sul-
jettu, nauraa Marjatta.

Asiakaspalvelu rakentaa imagoa:

Sari Putkonen

Areenalla

– Lähtökohtana oli aina se, että asi-
ointi asiakkaalle pitää tehdä mah-
dollisimman helpoksi. Välillä oli 
hyvinkin hankalia asiakkaita, jotka 
huusivat ja möykkäsivät. Mutta 
monista tuli myös hyviä tuttuja, 
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muistelee Vesa.
Talon tunnettuutta on lisätty 

pienin oivaltavin keinoin. Vesa 
vaikutti muun muassa siihen, että 
maanmittaustoimiston katolle Jy-
väskylässä ilmestyi kuuden metrin 

valomainos, jossa luki ”Karttoja - 
Maps - Karten”. Nopeana miehenä 
hän myös sujautti Suomessa vie-
railleen Ronn Mossin eli ”Ridgen” 
käteen maamme kohokartan.

– Messuilla olemme jakaneet 
savumuikkua talon lehtiöpaperissa, 
jonka toisella puolella oli kart-
taa Kalajärvestä. On tarjottu myös 
lenkkimakkaraa, kotikaljaa sekä 
jaettu kukkia naisille. Tällaiset asiat 
muistetaan, nauraa Vesa.

Vesa Pyrrö ehti palvella 32 vuotta Keski-Suomen maanmittaustoimiston 
asiakaspalvelussa jääden eläkkeelle viime vuonna.
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Palaute

MIELIPIDE

Katoavatko 
kartoittajien 
stereotyö-
asemat? 
Maanmittauslaitos aloittaa maas-
ton kuvaamisen laserkeilaamalla 
kesällä 2008. Siirtyvätkö ilmaku-
vat historiaan? Entä kartoittajien 
stereotyöasemat, eikö niitä tai ste-
reokartoittajia enää tarvita?

Kalle Kartoittaja

Kiitos hyvästä 
palvelusta!

Haluaisin kiittää Maanmit-

tauslaitoksen henkilöstöä 

erinomaisesta palvelusta. 

Olen perikuntani monimut-

kaisia kiinteistöasioita hoi-

taessani joutunut asioimaan 

lukuisia kertoja maanmit-

taustoimistossa eri puolella 

Suomea. Joka kerta olen 

iloisesti yllättynyt asiakas-

palvelun asiantuntevuu-

desta ja ystävällisyydestä. 

Henkilöstö todella paneu-

tuu asiakkaan kysymyksiin 

ja löytää yllättävän nopeasti ratkaisun mitä erilaisimpiin ongelmiin.    

Myös maanmittaustoimitusten henkilökunta on ollut erittäin asi-

antuntevaa ja ystävällistä. 

Päivi Pesänhoitaja

Mikä 
toimituksessa 
maksaa?
Hankimme mieheni kanssa pienen 
kesämökkitontin Keski-Suomesta 
viime kesänä. Kauppaa hieroes-
samme opimme, ettei se vielä ol-
lutkaan tontti vaan määräala, joka 
piti lohkoa omaksi tontikseen eli 
kiinteistöksi. Kiinteistöistähän 
maanmittarit puhuvat, vaikka kau-
punkilainen on luullut, että kiin-
teistö tarkoittaa tukevasti seisovaa 
rakennusta eikä pelkkää multaa 
jalkojen alla. 

Kun maakauppa saatiin tehtyä, 
mihin tietenkin raavittiin viimei-
setkin roposet omasta ja pankin 
pussista, oli siis vuorossa lohkomi-
sen hakeminen. 

Melkoinen järkytys oli, että 
moinen muodollisuus maksoi 
melkein tuhat euroa! Ja kuukau-
sikaupalla piti mokomaa odottaa.
Asiantunteva ja ystävällinenhän 
se maanmittari oli sitten, kun pai-
kalle tuli, mutta miten voi pieni 
homma maksaa noin paljon ja kes-
tää niin kauan?

Nimim. 

Ihmetyksen kauhistus

Maksu muodostuu 
eri tekijöistä

Kiinteistötoimituksen maksu vastaa 
siitä valtiolle aiheutuvia keskimää-
räisiä kustannuksia, ja sen suuruu-

Suomi on jo 
kartoitettu 
Maanmittauslaitos käyttää mil-
joonia euroja vuodessa kartoitus-
tehtäviin. Suomen peruskartoitus 
aloitettiin yli 50 vuotta sitten, ja 
syksyllä 2007 Maanmittauslaitos 
juhli jo Maastotietokannan val-
mistumista. 

Karttojahan saa kuka tahansa 
verkosta esimerkiksi Google Eart-
histä, Microsoft ilta tai suomalai-
sista ilmaispalveluista. Tekeillä on 
myös Open Street Map -palvelu, 
jossa jokainen GPS-laitteen omis-
taja voi itse ylläpitää karttatieto-
kantaa.  

Eikö Maanmittauslaitoksen 
jatkuva kartoitustyö ole verovaro-
jen tuhlausta? 

Ville Veronmaksaja

Kerran tehty 
kartoitus ei riitä

On hienoa, että esimerkiksi kirjoit-
tajan mainitsema Google on tuonut 
kartat yhä useamman ulottuville. 
Ilmaiset kartat soveltuvatkin hy-
vin vaikkapa kaupunkimatkailijalle, 
joka haluaa tutustua kohteeseen 
etukäteen. 

Verkosta saatavien karttojen 
tarkkuus, kattavuus ja ajantasaisuus 
eivät kuitenkaan riitä kaikille mat-
kailijoille, ammattikäyttäjistä pu-
humattakaan. Google Earth perus-
tuu pääosin satelliittikuviin eikä sen 
tarkkuus riitä esimerkiksi maan-
käytön suunnitteluun tai tulva-alu-
eiden kartoitukseen. Suunnitteli-
joiden tarvitsemat tarkemmat kar-
toitukset tehdään laserkeilaamalla, 
stereomalleilta ja tarvittaessa myös 
maastokäynnein.

Ilmaisia karttoja on useimmiten 
saatavilla vain kaikkein suosituim-

mista kohteista. Mikäli karttojen 
ajantasaistus jätettäisiin käyttäjien 
kiinnostuksen varaan, harvaanasu-
tuilta seuduilta tuskin saataisiin 
ajantasaisia karttoja enää lainkaan.

Maanmittauslaitoksen, kuten 
muidenkin julkisin varoin ylläpi-
dettävien karttalaitosten, kartat 
ovat myös perusaineistoa erilaisille 
maastotiedosta valmistetuille kart-
tatuotteille. Luotettavia karttoja ei 
voi tehdä ilman, että kohteiden si-
jaintitarkkuus ja ominaisuudet on 
mitattu ammattimaisesti. Kerran 
tehty kartoituskaan ei riitä, sillä ra-
kentaminen muuttaa maastoa jat-
kuvasti. 

Maanmittauslaitoksen keräämää 
karttatietoa kaikkialta Suomesta on 
saatavilla maksutta verkossa osoit-
teessa www.karttapaikka.fi .  

Risto Ilves 

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos, Ilmakuvakeskus 

desta säädetään maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella.  

Lohkomisessa, jossa muodoste-
taan yksi tai useampi uusi kiinteistö, 
maksu muodostuu 360 euron pe-
rusmaksusta ja lohkottavan alueen 
pinta-alan mukaisesta kiinteistön-
muodostusmaksusta, joka on esimer-
kiksi 3 000 neliön alalta 500 euroa. 
Lisäksi veloitetaan toimitusinsinöö-
rin mukanaan tuomien rajamerk-
kien kustannukset. Hintaa alenee 
hieman, jos maanomistaja on rai-
vannut rajalinjat ja merkinnyt rajat 
maastoon ennen toimituskokousta. 

Tavanomainen lohkomistoimitus 
vie 2–3 työpäivää, jotka sisältävät toi-
mituksen valmistelun ja arkistotutki-
mukset, toimituskokoukset ja maas-
totyöt sekä asiakirjojen ja karttojen 
valmistamisen ja toimituksen rekiste-
röinnin toimituskokouksen jälkeen. 

Toimitustuotannon jonojen pur-
kaminen on ollut jo vuosia Maan-
mittauslaitoksen tavoitteena. Pitkään 
jatkunut noususuhdanne on kui-
tenkin lisännyt kiinteistökauppojen 
määrää, joten toimitustuotannon te-
hostaminen on toistaiseksi vasta py-
säyttänyt jonon kasvun. 

Tällä hetkellä lohkominen kes-
tää noin yhdeksän kuukautta. Mi-
käli talvet muuttuvat lumettomiksi, 
toimituksen maastotöitä voitaneen 
tehdä eteläisessä Suomessa jopa ym-
päri vuoden, mikä sekin lyhentää 
toimituksen kokonaiskestoa. Kiireel-
liset lohkomiset Maanmittauslaitos 
pystyy hoitamaan lähes poikkeuk-
setta toivotussa ajassa.

Arvo Kokkonen 

maanmittausneuvos, kiinteistötehtävät

Maanmittauslaitos

Laserkeilaus ei syrjäytä 
ilmakuvausta

Laserkeilaukset ovat kartanvalmis-
tuksessa todellakin iso harppaus 
eteenpäin. Keilausmenetelmällä 
saadaan sekä aiempaa tarkempaa 
tietoa että sellaista tietoa esimer-
kiksi rakennuksista, jota voidaan 
hyödyntää Maastotietokannan ajan 
tasalla pitämisessä. 

Laserkeilaukset aloitetaan tul-
vaherkiltä alueilta, sillä EU vaatii 
tulva-alueiden korkeuksilta alle 50 
senttimetrin tarkkuutta. Laserkei-
laus ei kuitenkaan syrjäytä ilmaku-
vausta, vaan on enemmänkin täy-
dentävä tiedonkeruutapa alueilla, 
joista on tärkeä saada erittäin tark-
kaa tietoa. 

Samaan aikaan stereokartoi-

tukseen hankitut noin 200 Espa-
työasemaa siirtyvät siihen käyttöön, 
mihin ne on alun perin suunniteltu 
eli maastotietoaineiston ajantasais-
tukseen. Maastotietokannan val-
mistumiseen asti niitä käytettiin 
myös tietojen perusparannukseen 
ja aineiston keruuseen Ylä-Lapista. 

Kartoittaja vie Espa-työasemal-
laan ilmakuvilta havaitut muutokset 
Maastotietokantaan. Työasemalla 
tarkastetaan myös laserkeilaa-
malla kerätty aineisto. Tätä testat-
tiin vuonna 2007 Varsinais-Suomen 
maanmittaustoimistossa. Stereokar-
toitus ei siis siirry historiaan vaan 
käsiteltäviä aineistoja tulee lisää. 

Risto Nuuros

maanmittausneuvos, kartastotehtävät

Maanmittauslaitos

Antero Aaltonen

Jouni Keskinarkaus

Pekka Lehtonen

Mervi Laitinen

Espa-työntekijälle aurinkolasit ovat työväline.

Kartoitus on tarkkaa puuhaa.
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TyyppiTyyppi Keskiarvo (m) Hajonta (m)Hajonta (m) VertauspisteitVertauspisteitä

Asfaltti -0,07-0,07 0,080,08 25

Joutomaa  0,06 0,06 0,070,07 23

Kallio -0,01-0,01 0,080,08 28

Metsä  0,03 0,03 0,120,12 38

Pelto 0,110,11 0,050,05 13

Sora -0,02 0,05   9

 TIEDE

Menetelmää testattiin vuoden 2007 
aikana. Saadut tulokset yllättivät 
iloisesti. 50 sentin tarkkuustavoite 
ylittyi reilusti. Testi osoittaa laser-
keilaimen mittaavan maaston kor-
keuden 20-30 sentin tarkkuudella.

Saadut tulokset osoittavat, että 
laserkeilaus soveltuu mainiosti uu-
den valtakunnallisen korkeusmal-
lin tuottamiseen. Uuden menetel-
män myötä maanpinnan korkeus-
tiedon tarkkuus paranee 0 met-

N2000- ja N60-korkeusjärjestelmien 
välinen ero senttimetreinä.

Kuva Paikkatietoakatemiasta. Antti Jakobsson esittelee.

Kohoaminen on erilaista eri puolilla 
Suomea, joten korkeusjärjestelmä on 
aika ajoin uudistettava vastaamaan 
todellista tilannetta. Muuten edessä 
voisi olla tilanne, jossa ”vesi virtaa 
ylämäkeen” jossain päin Suomea.

Suomi sai syksyllä 2007 uuden 
N2000-korkeusjärjestelmän, joka 
vastaa vuoden 2000 tilannetta. Se 
korvaa aikaisemman valtakunnalli-
sen N60-järjestelmän, jossa korkeu-
det määritellään vuoden 960 keski-
merenpinnan suhteen.

N2000 perustuu Geodeettisen 
laitoksen suorittamaan kolmannen 
tarkkavaaituksen tuloksiin. Uusi 

– Kyseessä on suora lähetys, joka jaetaan verkon kautta. Lähetyksen 

aikana katsojat voivat antaa palautetta tai lähettää kysymyksiä esiin-

tyjälle. Myös esiintyjän käyttämät kalvot näkyvät katsojille, vastaa 

verkkotoimittaja Mikko Laine Maanmittauslaitoksen viestinnästä.

Uutta tekniikkaa kokeiltiin ensi kerran Paikkatietomarkkinoilla, 

jossa osa luennoista jaettiin suurelle yleisölle reaaliajassa internetin 

kautta. Luennot myös tallennettiin, joten ne ovat edelleen katsotta-

vissa netissä.

– Palaute on ollut myönteistä. Webcastingia käytetään tärkei-

den asioiden sisäisessä viestimisessä ja jossain tilanteissa myös ulkoi-

sessa viestinnässä. Koulutuskäytössä kokeilut ovat vasta alkusuoralla, 

mutta todennäköisesti koulutusta internetissä tullaan järjestämään, 

uskoo Mikko.

Uutta on myös se, että pääjohtaja Jarmo Ratian puhe kiinteistö-

jen kirjaamisasioiden siirtämisestä kuvattiin ja laitettiin sekä oikeus-

ministeriön että Maanmittauslaitoksen intra- ja internetiin.

Paikkatietohakemisto uusittu

LOPPUVUODESTA 2007 UUSITTU paikkatietohakemisto on nyt entistä 

laajempi, siinä on aiempaa yhtenäisemmät hakumenetelmät ja meta-

tietojen järjestelmällisempi dokumentointi. 

– Sisällön kannalta on oleellista, että paikkatietojen metatiedot 

kuvataan JHS 158 -suosituksen mukaisesti pohjautuen kansainväli-

seen ISO 19114 -metatietostandardiin, sanoo asiantuntija Petri Takala 

Maanmittauslaitoksen paikkatietotiimistä.

– Tärkeää on myös se, että aineistontuottajat voivat itse käyttää 

metatietoeditoria webbisovelluksena, eikä tietoja tarvitse enää toi-

mittaa erikseen esimerkiksi tekstidokumenttina meille, kuvaa Petri 

muutosta.

Kyseessä on laaja kansallinen paikkatiedon metatietopalvelu. Se 

kertoo sellaisista kotimaisista aineistoista, joita tarjotaan myös sitä 

tuottavan organisaation ulkopuolelle. 

– Henkilöstö sai erinomaiset ar-
vosanat asiakkailta kaikkien tutki-
muksessa esitettyjen kysymysten 
osalta. Palveluamme kuvattiin sa-
noin asiantuntevaa, ammattitai-
toista, ystävällistä, asiakaslähtöistä, 
nopeaa ja iloista. Erityisen paljon 
kiitettiin asiakaspalvelua, kertoo 
tuoteryhmäpäällikkö Liisa Kallela 
Maanmittauslaitoksen Myyntipal-
veluista.

– Tutkimuksella selvitettiin 
asiakastyytyväisyyden tasoa sekä 

Laserkeilauksen tarkkuus testattu:

Tulokset ylittivät odotukset
Maanmittauslaitos on aloittamassa uuden, entistä tarkem-
man korkeusmallin tuotannon vuonna 2008. 

ristä noin puoleen metriin. Tarkem-
paa tietoa tarvitaan muun muassa 
tulvasuojelussa.

Suomi sai uuden korkeusjärjestelmän:

Pohjanmaa kohosi 
42 senttiä
Jääkauden jälkeinen maanpinnan 
kohoaminen muuttaa korkeuksia Suomessa. 

Maanmittauslaitos on siirtynyt webcasting-aikaan. 
Mistä onkaan kyse? 

korkeusjärjestelmä on yleiseuroop-
palaisen korkeusjärjestelmän suo-
malainen realisaatio, jonka lähtö-
pisteenä on Amsterdamin nolla-
piste, NAP.

Maanmittauslaitos laskee par-
haillaan omia korkeuskiintopistei-
tään N2000-korkeusjärjestelmään. 
Uudet korkeudet ovat käytössä 
Pohjois-Lappia lukuun ottamatta 
vuonna 2008. Ylä-Lapin alueella 
joudutaan mittaamaan uusia vaa-
ituslinjoja korkeuskiintopistei-
den välille, siksi siellä siirtyminen 
N2000-korkeuksiin kestää muuta 
maata kauemmin.

varmistettiin asiakkaiden tasapuo-
linen palvelu koko maassa. Samalla 
kerättiin tietoa palvelun, toiminnan 
ja prosessien kehittämisen tueksi, 
selostaa Liisa.

Hyvät arviot saivat sekä maan-
mittaustoimitukset että asiakaspal-
velu. Tärkein tulos on se, että pal-
velu koetaan tasalaatuiseksi koko 
maassa. Myös verkkopalveluihin ol-
tiin tyytyväisiä.

Kritiikkiä saatiin odotetusti 
eniten hinnoista ja hinnoittelusta. 

Henkilöstö
on Maanmittauslaitoksen vahvuus
Syksyllä 2007 toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus, joka kattoi maanmittaustoimituk-
set, asiakaspalvelun ja verkkopalvelut, yllätti niin tutkijat kuin Maanmittauslaitoksen.

Palautetta tuli myös maanmittaus-
toimitusten aikatauluista, puhe-
linruuhkista ja karttojen laadusta. 
Verkkopalveluissa kritisoitiin tie-
dottamista, palveluiden käyttöoh-
jeita sekä karttojen ja tulosteiden ti-
lauspalveluita.

Ensisijaisia ja kiireellisiä kehit-
tämiskohteita ei siis löytynyt. Tut-
kimusjohtaja Pauliina Aho Talous-
tutkimus Oy:stä sanookin, että näin 
hyvässä tilanteessa haasteeksi nou-
see palvelutason säilyttäminen.

www.maanmittauslaitos.fi     suomeksi - på svenska - in English 

Webcastingista tuli osa viestintää

Uudistuksia ja uutuuksia

Maanpinnan laatu vaikuttaa 

laserkeilauksen tarkkuuteen. Tau-

lukossa on esitetty tarkkuustutki-

muksen tuloksia. Laserkeilauksella 

mitatusta korkeudesta on vähen-

netty pisteen tunnettu korkeus.

                KOHTI KANSALLISTA PAIKKATIETOPORTAALIA

Tutustu paikkatietojen yhteiskäytön www-sivuihin

www.maanmittauslaitos.fi /paikkatiedot/

Uutisia, tietoa ja elämyksiä
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Sarjan päähenkilö on Leena Pöys-
tin näyttelemä, vastavalmistunut 
mittausryhmän johtaja Katja Hal-
kola. Halkola ryhmineen saa yl-
lättäen työkomennuksen entiseen 
kotikylänsä Parauksen lähistölle 
Venäjän rajan tuntumaan. Siirto 
johtuu edelliselle mittaryhmälle 
sattuneesta omituisesta auto-onnet-

tulosten jäljet johtavat kylän lähellä 
sijaitsevaan, kauan sitten suljettuun, 
mutta nyt uudelleen avattavaksi 
suunniteltuun kaivokseen sekä ra-
jan yli Venäjän puolelle. Oman li-
sänsä juoneen tuovat Katjan kym-
menen vuotta sitten Paraukseen 
jättämät keskeneräiset ihmissuhteet 
sekä 60 vuotta aikaisemmin sota-ai-

Tietämättömyys on taval-

linen ongelma maakaup-

poihin ryhdyttäessä, ker-

too kartoittaja Kati Alen Maan-

mittauslaitoksen asiakaspalve-

lusta. – Ei maan ostaminen oi-

keasti monimutkaista ole. Suo-

messa on kuitenkin niin hyvät 

kiinteistötietojärjestelmät, joista 

saa paljon tietoa. Apua omatoi-

miseen kiinteistökauppojen te-

kemiseen voi tiedustella maan-

mittaustoimistoista kautta maan 

ja Maanmittauslaitoksen netti-

sivuilta löytyy lisäksi paljon tietoa 

asiaa koskien.

Deski-tietopalvelun kautta 

löytyvä radio-ohjelma tarjoaa tii-

viin paketin maakauppojen te-

kemisestä. Ohjelmassa käydään 

lävitse muun muassa kaavoitus-

Maan mitta 
teki maanmittauksesta jännittävää
Syksyn 2007 aikana YLE TV2-kanavalla esitettiin kolmiosainen Maan mitta -sarja.

tomuudesta, jossa koko ryhmä on 
saanut surmansa sen yhtä jäsentä 
lukuun ottamatta.

Parauksessa Halkola ryhmi-
neen jatkaa edellisen mittaryhmän 
suorittamia korkeuskiintopisteiden 
tarkastusmittauksia, joiden yhtey-
dessä ilmenee tavallisuudesta poik-
keavia mittaustuloksia. Poikkeavien 

kaan alueella palvelleen saksalaisen 
sotilasryhmän kohtalo.

Idea liikkeelle yli kymmenen 
vuotta sitten

– Maan mitta -sarjan toteutus lähti 
liikkeelle jo 12 vuotta sitten sarjan 
käsikirjoittaja Iiro Küttnerin idean 

pohjalta, kertoo ohjaaja Jukka-
Pekka Siili sarjan synnystä. - Kütt-
ner tutustui maanmittausalaan lat-
tamiehen tehtävissä Maanmittaus-
hallituksen kesäapulaisena vuonna 
1986. Vuoden 1993 paikkeilla hän 
kertoi minulle ajatuksiaan maan-
mittausalaan liittyvää jännitysta-
rinaa koskien. Innostuin ideasta ja 

Kartan pitää olla sellai-

nen, että sen avulla 

pystyy suunnista-

maan ja löytämään niitä 

kohteita, joissa haluaa Lapin 

vaelluksellaan käydä. Tällaisia 

kohteita ovat esimerkiksi au-

tiotuvat ja muut mahdolliset ma-

joituspaikat, kertoo kartastopääl-

likkö Reima Ronkainen Uuden-

maan maanmittaustoimistosta. 

– Kartanluvun perustaidot tulee 

olla hallussa, vaikka GPS-vastaan-

otin otettaisiin mukaan maastossa 

liikkumisen apuvälineeksi.

Maastokohteet eivät kartalla 

yleensä muutu, mutta ihmisen 

tekemät kohteet, kuten tiet ja 

rakennukset sekä niiden paikat, 

saattavat muuttua ajan myötä. 

– Kartan ajantasaisuuden voi 

Maakaupat eivät ole hankalia Kartta Lapin vaellukselle

tilannetta, 

rasitteita, kiinteistöveroa ja lain-

huudatusta. 

– Maanmittauslaitos ylläpitää 

rekisteriä toteutuneista kiinteis-

tökaupoista. Tieto on julkista, ja 

rekisterin kautta on mahdollista 

suorittaa räätälöidysti hakuja to-

teutuneiden kauppojen hinnoista 

kiinnostuksen kohteena olevan 

alueen suhteen, kertoo Kati. 

Ohjelma tarjoaa hyvät lähtö-

tiedot ja valmiin muistilistan kai-

kille maakauppoihin ryhtymistä 

suunnitteleville. 

Katin haastattelu julkaistiin 31.5.2007.

Radio-ohjelmat ovat vapaasti ladatta-
vissa Deski-tietopalvelun kautta osoit-
teesta www.deski.fi . Hakuruutuun kir-
joitetaan ”Maanmittauslaitos radio”.

yleensä tarkistaa jostain kartan 

kulmasta, Reima kertoo. – Van-

haakin karttaa voi toki käyttää, 

mutta tällöin tulee varautua yl-

lätyksiin esimerkiksi autiotupien 

olemassaolon suhteen.

Reiman haastattelu julkaistiin 19.9.2007 ja se 

on tullut ulos ainakin Radio Rexiltä, Järvira-

diolta, Radio 88,2:lta, Iskelmä Porvoolta ja 

SuomiPOPilta. 

Maanmittauslaitos radioaalloilla

Hööki (Martti Syrjä), Katja (Leena Pöysti) ja Kemppi (Jani Volanen). 

Harri Halonen Harri Halonen

Ohjaaja JP Siili ohjaustöissä Suomen rajapyykillä. 

Ossi Jokinen

ryhdyimme työstämään aihetta kä-
sikirjoitukseksi. 

Alun perin Maan mitasta piti 
tulla reilun tunnin mittainen tv-elo-
kuva, mutta kuvaukset peruuntuivat 
vuonna 996 viime hetkillä rahoi-
tukseen liittyvistä syistä. Seuraavan 
kerran käsikirjoitus nostettiin esille 
vuonna 200, jolloin TV2:lta ehdo-
tettiin tv-elokuvan muuntamista 
kolmiosaisen tv-sarjan muotoon. 

Sarjasta tuli suurtuotantoa

– Käsikirjoituksen uudelleen muok-
kaamisen yhteydessä mukaan liitet-

tiin muun muassa sota-aikateema, 
joka puuttui vielä kokonaan aikai-
semmasta versiosta. Sarjan käsikir-
joitus saatiin valmiiksi ja sen piti 
lähteä tuotantoon vuosina 2003-04. 
Mutta jälleen kerran hanketta lykät-
tiin liian kalliina toteutettavaksi, JP 
Siili kertoo. 

Sarjan suuresta näyttelijämää-
rästä ja monimutkaisesta juonira-
kenteesta johtuen mukaan tahdot-
tiin mahdollisimman monia katso-
jille jo tuttuja kasvoja sarjan seuraa-
mista helpottamaan. 

– Lopulta havahduimme sota-
ajan ihmisten ikääntymisestä joh-

tuvaan nyt-tai-ei-koskaan -tilantee-
seen, ja sarja kuvattiin kesän 2006 
aikana. Kaiken kaikkiaan sarjan 
toteutuksessa oli mukana 26 näyt-
telijää ja 80 avustajaa sekä tapah-
tumia eri puolilla Suomea ja Venä-
jällä, niin nykyajassa kuin sota-ajan 
epookkina. Suomen mittakaavassa 
sarjan toteutus on harvinaisen mit-
tava ja sitä voi  hyvin kutsua suur-
tuotannoksi.

Tuotesijoittelua?

Kahvipöytäkeskusteluissa esille 
nousseeseen ajatukseen Maan mi-

tasta Maanmittauslaitoksen maksa-
mana mainoksena JP Siili suhtautuu 
naurahtaen: – Mielenkiintoinen aja-
tus, mutta jo pelkästään Yleisradion 
riippumattoman ohjelmatuotannon 
periaate estää tämän. Käytännössä 
Maanmittauslaitoksen rooli rajoittui 
asiantuntija-avun tarjoamiseen käsi-
kirjoituksen suhteen, mittauskalus-
ton lainaamiseen sekä lupaan käyttää 
laitoksen nimeä ja logoa sarjan yh-
teydessä.

JP Siilin mukaan sarjan toden-
tuntuisuutta pyrittiin lisäämään mo-
nin keinoin. – Esimerkiksi Leena 
Pöysti kävi tutustumassa ihan käy-

tännössä mittausryhmän työsken-
telyyn ja kojeiden käsittelyyn ennen 
kuvauksia. Toisaalta sarjan mittaus-
ryhmä koostuu neljästä henkilöstä 
todellisuudessa pienemmän ryhmän 
sijaan. Ylimääräinen henkilö otettiin 
kuitenkin tietoisesti mukaan juoneen 
liittyvistä syistä.

– Mitään sen kummempia ennak-
kokäsityksiä minulla ei ollut maan-
mittausalasta projektiin ryhdyttä-
essä. Mutta se onkin yksi ohjaaja-kä-
sikirjoittajan ammatin hienoja puolia 
– pääsee tutustumaan erilaisiin am-
matteihin ja niiden parissa työsken-
televiin ihmisiin, JP Siili lopettaa.

www.maanmittauslaitos.fi /positio
 TILAA NETISSÄ
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Pirkanmaan-Satakunnan maanmit-
taustoimisto muutti Tampereella 
uusiin tiloihin Attilaan joulukuun 
lopussa. Samalla henkilöstö siirtyi 
maanmittausjohtajaa myöten avo-
toimistoon.

Maanmittausjohtaja Airi Kär-
jen mukaan muutoksesta keskus-
teltiin vilkkaasti ja ilmassa oli myös 
epäilystä avotilan toimivuudesta. 
Lopulta muuton lähestyessä avotilat 

SÄÄ

Perustoimituspäällikkö Hannu 
Rönty kertoo, että vuoden 2007 
tilanne on aiempia vuosia valoi-
sampi.

– PISAssa kuntakohtaiset kesto-
ajat ovat menossa parempaan suun-
taan. Vuonna 2006 lohkomiset kes-
tivät yli 2 kuukautta 29 alueemme 
kunnassa. Vastaava luku vuonna 
2007 oli kaksi. Yleensäkin kestoajat 
ovat tasaantuneet, Hannu toteaa.

Hannu kertoo, että kuntakoh-
taisia lohkomisten kestoaikaeroja 
on saatu pienennettyä tasaamalla 
toimitusinsinöörien työmäärää. 
Uusia toimituksia vyörytettiin nii-
hin toimipaikkoihin, joissa työtä oli 
vähiten. Lisäksi tehtiin kuntavastui-
siin liittyviä työjärjestelyjä. 

– Meillähän on neljä toimipaik-
kaa, ja niiden välisellä alueella ole-
van toimituksen voi tehdä mistä ta-

Muutos valmisteltiin huolella. Toi-
mitilapäällikkö Markku Kivikoski 
Hallintopalvelukeskuksesta vastasi 
projektin läpiviennistä. Siirtymävai-
heessa pidettiin myös paikkakunta-
kohtaisia koulutustilaisuuksia. Mat-
kapuhelimiin siirtymisestä laadittiin 
myös yksityiskohtaiset ohjeet. Eri-
tyinen haaste oli asiakaspalvelijoiden 
puhelinrinkien järjestely toimivaksi.

Työjärjestelyt lyhensivät 
lohkomisten kestoaikoja 
Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston (PISA) alu-
eella lohkomisten kuntakohtaisia kestoaikoja lyhennettiin 
tilauskantaa alentamalla ja työjärjestelyin.

hansa toimipaikasta kustannusten 
oleellisesti kasvamatta. Nimesimme 
kuntavastaavana toimivia toimitus-
insinöörejä, joiden vastuulla on 
kuntayhteistyön edistäminen ja lä-
hinnä kaava-alueilta vireille tullei-
den toimitusten tekeminen.  Lisäksi 
nimesimme niin sanottuja liikku-
via toimitusinsinöörejä, jotka teke-
vät toimituksia siellä, missä on eni-
ten kysyntää koko PISAn alueella. 
Enemmän kuin puolet perustoimi-
tusinsinööreistämme on liikkuvia.  

Järjestelyt ovat tuottaneet tu-
losta. Työmäärät ja lohkomisajat ta-
saantuivat ja tilauskanta pieneni. 

– Ennen kaikkea kiitos hyvästä 
menestyksestä kuuluu ahkerille ja 
osaaville pisalaisille, siis aivan kai-
kille. 

PISAssa aurinko paistoi lohko-
jille koko maastokauden.

Matkapuhelimet valloittivat 
Maanmittauslaitoksen
Maanmittauslaitoksessa jätettiin toukokuun lopulla hy-
västit lankapuhelimille. Silloin kaikki siirtyivät käyttämään 
matkapuhelimia työpuheliminaan.

Käytäntö osoitti matkapuhelin-
ten toimivan hyvin virkakäytössä. 
TeliaSoneran palvelut antavat mah-
dollisuuden erilaisten henkilökoh-
taisten mobiilipalveluiden käyttä-
miseen. Myös puhelinmallit valit-
tiin työtehtävien mukaan, jolloin 
sähköposti-, internet- ja muut pal-
velut ovat paikasta riippumatta niitä 
tarvitsevan henkilöstön käytössä.

TITI, ARTO, RETI JA PETO KOKO MAASSA VUONNA 2007

MARA - maasto- ja rajatietoprosessi
TJ - tilusjärjestelyprosessi
TITI - tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi
ARTO - arviointitoimitusprosessi
RETI - säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi
PETO - perustoimitusprosessi

Lyhenteiden selitykset

MARA TJ TITI ARTO RETI PETO

UUMA Heikkoja lumikuuroja. Pilvistä ja sumua, taivaanrannan 

odotetaan kirkastuvan.

VASU Aurinkoista. Melkein pilvistä, odotettavissa 

selkenevää.

HÄME Aurinkoista, myrskytuulta etelästä. Hieman sumua aamuhämärässä.

PISA Melkein selkeää. Satakunnassa aurinkoista, muualla 

PISAssa puolipilvistä.

KASU Melkein selkeää, suunnaltaan 

vaihtelevaa tuulta.

Mukavan toiveikkaan aurinkoista.

ESAVO Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja 

ukkoskuuroja. 

Luistava hiihtokeli, kesällä odotettavissa 

tyyni vesikeli Saimaalla.

PSAVO Melkein selkeää. Aurinkoista.

PKAR Melkein selkeää,  tuulen nopeus

2-10,9 m/s.

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 

enimmäkseen kirkasta.

KESU Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamunsarastuksen aikaan 

eksyttävää sumua.

POH Melkein selkeää. Aurinkoista, odotettavissa poikkeukselli-

sen kylmää eteläpuhuria ja sen seurauk-

sena voimakasta ukkosta.

PPOH Puolipilvistä. Posion Suolijärvelle sumua. Tuotannon osalta heikkoja sade-/raekuu-

roja. Kysynnän, yhteistyön ja ilmapiirin 

yms. osalta pelkkää aurinkoa, mutta ete-

lästä puhaltavan arvaamattoman puhurin 

vuoksi niskaan on tullut välillä sade- tai 

jopa raekuuroja.

KAIKO Etelätuulta yli 21m/s,  voimakkaita 

lumikuuroja.

Kaamosaikaan kuutamo  – aamunsaras-

tuksessa valonkajoa ja melkein selkeää.

LAPPI Ukkosta. Pääosin aurinkoinen, heikko korkeapai-

neen selänne pysyy paikallaan Lapin yllä.

YLÄ-
Lappi

Aurinkoista, MTK 100 %.

Sää siellä ja täällä

Ivalo
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Ivalo

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto 
Tampereella avotoimistoon 

nähtiin myönteisenä. Aivan avointa 
ei kaikki silti ole, sillä yksityisyyttä 
kaipaaviin tilanteisiin on hiljaisia 
huoneita, pienryhmätyöhön ryh-
mätyötiloja ja neuvotteluhuoneita.

Tutkimusten mukaan viestintä 
ja oppiminen on avotoimistoissa 
tehokkaampaa kuin perinteisissä 
toimistoissa, joissa työntekijöiden 
työtilat on erotettu seinin sermien 
sijaan.

Lea Sukanen
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Kiinteistöjen 
kirjaamisasioiden 
siirrosta keskustelua

Huhtikuussa julkaistu ehdo-

tus kiinteistöjen kirjaamisasioi-

den siirrosta käräjäoikeuksista 

Maanmittauslaitokseen herätti 

keskustelua ja kysymyksiä hen-

kilöstössä. 

Kiinteistöjen kirjaamisasiat 

olivat kiinteä osa laitoksen si-

säistä viestintää koko vuoden 

ajan. Sisäisessä viestinnässä käy-

tettiin ensimmäisen kerran web-

casting-lähetystä pääjohtaja 

Jarmo Ratia kirjaamisasioiden 

siirtoluonnosta koskevassa pu-

heessa.

KYSY MARILTA

Perin maatilan vanhemmiltani ja 
haluaisin tietää, missä menevät ti-
lan rajat. Miten saan tietää, onko 
tilalta olemassa jotain toimitus-
karttaa?
Perijätär

Hyvä Perijätär, tikkaremmini jä-
sen peri äskettäin maatilan ja sa-
mat kysymykset heräsivät hänenkin 
mielessään. Hän käveli lähimmän 
maanmittaustoimiston asiakaspal-
veluun, jonka rekistereistä nähtiin 
tilan koko mielenkiintoinen synty-
historia. Mikrofilmatulta kartalta 
selvisi tilan rajat ja pöytäkirjassa 
kerrottiin, millaisia pyykkejä pitäisi 
mennä etsimään. 

Jos tila olisi lähimmän maamit-
taustoimiston toimialueen ulkopuo-
lella, tiedon saaminen olisi vienyt 
vähän enemmän aikaa, mutta hoi-
tunut kyllä.

Uusi kesämökkini sijaitsee nie-
mennokassa. Viettäisin siellä mie-
lelläni rauhaisia suvipäiviä run-
saiden eväiden kanssa. Eväät sai-
sin kannettua perille helpoimmin 
oikotietä pitkin, mutta mökkinaa-
purini väittää tiepahasen kulkevan 
hänen maillaan eikä suostu siihen, 
että käyttäisin sitä. Mielestäni mi-
nulla on siihen kuitenkin oikeus. 
Voisitko, Mari, valaista asiaa?
Mökki-Veikko

Mökki-Veikon kysymys on askar-
ruttanut monia muitakin teistä, rak-
kaat lukijani. Mikäpä suivaannut-
taisi enemmän kuin pitkät ja vaival-
loiset mökkimatkat kesäkuumalla 
silloin, kun lyhyempääkin kautta 
pääsisi perille. Mutta tieasiat saat-
tavat olla kimurantteja, sillä ajan-
saatossa ainoastaan kulkeminen ei 
ole muuttunut vaan niin on käynyt 
myös lainsäädännölle. 

Helpoiten asiaan saa selvyyttä, 
kun seuraavalla mökkireissulla va-
raa aikaa ja käy maanmittaustoi-
mistossa, josta mökin toimitusasia-
kirjojen mikrofi lmit löytyvät. Hei-
dän arkistostaan selviää, onko tilalle 
koskaan edes perustettu virallista 
kulkuoikeutta, ja jos on, niin mistä. 
Asiakaspalvelun väki etsii arkistosta 
ilman korvausta toimitukset, joissa 
tierasitteita on käsitelty.  

Jos tutkimisesta tulee aikaa 
vievä ja laaja, on asiakkaalla mah-
dollisuus jättää selvityspyyntö asia-
kaspalveluun korvausta vastaan tai 
tutkia itse mikrofi lmattuja toimi-
tusasiakirjoja asiakaspalvelusta löy-
tyvillä katselulaitteilla, jolloin tutki-
minen on ilmaista. Voi olla, että vi-
rallisen kulkuoikeuden saamiseksi 
pitää hakea yksityistietoimitusta.

Parahin Mari, kuulimme meille 
tonttia kauppaavalta kiinteistövä-
littäjältä, että tarvitsemme kiin-
teistörekisterikarttaa. Mikä se on 
ja mistä sen saa? Maksaako se jo-
tain?
Hilppa ja Jamo

Arvoisat Hilppa ja Jamo, kiinteistö-
välittäjänne ajatteli selvästi teidän 
parastanne suositellessaan teille 
yleiskartaksi rekisterikarttaa. Siitä 
näkee, millaisessa maastossa tuleva 
tonttinne on, ja jonkin verran myös 
naapurustoa. 

Kiinteistörekisterikarttaotteen 
saa mistä tahansa maanmittaus-
toimiston asiakaspalvelusta. Kau-
pungit ja osa kunnista myyvät niitä 
myös. Kiinteistörekisterikarttaote 
maksaa 7,50 € kiinteistöltä. 

Kyllä ärsyttää tämä nykymeno! 
Haluan kunnon kartan, jossa torp-
pani ympäristöineen näkyy kun-

nolla! Sellaista ihmettä ei vielä ole 
keksitty, sillä asuinalueeni sattuu 
neljän karttalehden kulmaan. Nyt 
olen joutunut teippaamaan monta 
eri valmiskarttaa yhteen valtavaksi 
lakanaksi eikä sellaista ole kätevä 
käyttää. Eikö mistään löydy kart-
taa, josta näkisin kotipaikkani il-
man ylimääräistä askartelua? Ny-
kyään ei saa rahoilleen vastinetta 
mistään!
Ärsyyntynyt

Hyvä Ärsyyntynyt, älä suotta me-
netä toivoasi! Juuri sinulle sopiva 
kartta on kuin onkin keksitty! Sen 
voit tilata joko maanmittaustoi-
miston asiakaspalvelusta tai netistä 
osoitteesta www.karttapaikka.fi . 

Asiakaspalvelussa räätälöin-
timahdollisuuksia on enemmän: 
kartta voidaan tulostaa erikokoisille 
papereille ja erikoismateriaalille 
sekä käyttää erilaisia mittakaavoja. 
Jos tuloste ei valmistu saman tien, 
voit noutaa sen vaikka seuraavana 
päivänä tai antaa postin tuoda sen 
haluamaasi osoitteeseen. 

Netissä paperikokoja ja valit-
tavia mittakaavoja on vähemmän, 
ja karttatulosteet tehdään aina 
säänkestävälle materiaalille. Ne-
tin kautta tilatut kartat toimitetaan 
postitse postiennakolla. Lisätietoja 
löydät osoitteesta www.maanmit-
tauslaitos.fi .

Ostin tontin, joka lohkaistaan 
isosta tilasta omaksi kiinteistök-
seen. Sain lainhuudon määrä-
alalleni käräjäoikeudesta viikko 
sitten. Tietäisikö joku Marin tik-
karemmistä, kauanko ostamani 
tontin lohkomistoimitus kestää ja 
mistä sen hinta oikein koostuu? 
Valveutunut

Vuoden 2007 alkukevään sää 

suosi ilmakuvauksia. Prosessi-

vastaava Pentti Kuparin mukaan 

kuvaukset voitiin aloittaa huhti-

kuun puolivälissä eli pari viikkoa 

normaalia aikaisemmin. Mah-

dollisuuksiin ottaa ilmakuvia 

noin aikaisin vaikuttavat muun 

muassa auringon korkeuskulma, 

jonka tulee olla vähintään 30 as-

tetta.

Ilmakuvaukset jakautuivat 

määrällisesti melko tasaisesti 

ympäri maata. Yhteensä kuvat-

tiin noin 44 000 neliökilometriä. 

Lähes kaikki noin 11 000 kuvaa 

otettiin kesäkuun alkuun men-

nessä. Elokuussa kuvattiin vielä 

joitakin alueita Lapista. Tavoit-

teesta jäätiin vain Lapin Saari-

selän ja Pyhätunturin alueilla, 

joilla jäi kuvaamatta 79 kuvaa. 

– Saimme toteutettua vuo-

den ohjelman erittäin hyvin, 

Pentti arvioi.

Sää säätelee ilmakuvauksia. 

Siksi Ilmakuvakeskuksessa seu-

rataan silmä tarkkana Finavian 

julkaisemia lentosäitä sekä pilvi-

listaennustuksia ja sääsatelliitti-

kuvia. Niiden perusteella pääte-

tään, nouseeko kone miehineen 

ilmaan. Ratkaisut ovat haasta-

via, sillä lennot ovat euroilla mi-

tattavia. Ilmakuvauksia tehtiin 

kolmen lentäjän, kymmenen il-

makuvaajan ja kahden koneen 

voimin.

– Ilmakuvauksissa vaaditaan 

tarkkaa arviointikykyä ja järjes-

telmällisyyttä hyvän lopputu-

loksen saavuttamiseksi, Pentti 

sanoo.

– Ensi kesän ohjelmaan kuu-

luu noin 10 700 ilmakuvaa. Ku-

vaukset suoritetaan mittakaa-

vassa 1:20 000 koko maassa. 

Haasteellista tulevat olemaan 

itärajalla tehtävät kuvaukset, 

joita tehdään palastellen koko 

ajan Suomen puolella lentäen, 

Pentti ennustelee.

Sää suosi ilmakuvauksia

Nyt päästiin minulta usein kysyt-
tyyn aiheeseen. Ilmoittaessaan si-
nulle myönnetystä lainhuudosta 
lähetti käräjäoikeus tiedon myös 
maanmittaustoimistoon. Siellä loh-
komistoimitus tulee vireille, ja sille 
määrätään toimitusinsinööri. Vi-
reilletuloilmoitus lähetetään sinulle 
kansiossa, johon on koottu hyö-
dyllisiä tietoja lohkomisesta, kuten 
muun muassa insinöörin yhteystie-
dot ja hinnasto. 

Lohkominen kestää normaalisti 
8–2 kuukautta ennen kuin se on 
kirjattu kiinteistörekisteriin. Tar-
kemmin aikatauluista osaa kertoa 
toimitusinsinööri. 

Lohkomisen hinta koostuu toi-
mitusmenoista ja kiinteistötoimi-
tusmaksusta. Tavallisimpia toimi-
tusmenoja ovat pyykit ja apuhenki-
löiden palkat (jos itse et ole voinut 
sellaisena toimia), työvälineet sekä 
harvemmin lohkomisessa tarvitta-
vien uskottujen miesten, toimitsi-
joiden tai asiantuntijoiden palkat.

Kiinteistötoimitusmaksu muo-
dostuu lohkomisessa perusmak-
susta ja pinta-alan mukaan porras-
tetusta kiinteistönmuodostamis-
maksusta. Maksuun vaikuttavat 
muun muassa lohkottavien kiinteis-
töjen lukumäärä ja tekemäsi maas-
totyön osuus. 

Kiinteistötoimitusmaksua voi-
vat nostaa lohkomistoimituksesi 
yhteydessä mahdollisesti tehdyt 
muut toimenpiteet. Niistä tavalli-
simpia ovat rajankäynti sekä tieoi-
keuden perustaminen ulkopuolisen 
kiinteistön alueelle. Ne määräyty-
vät voimassa olevan hinnaston mu-
kaan.

Tähän päätän tällä kertaa ja toivo-
tan kaikille lukijoilleni oikein hyvää 
jatkoa!

Mari Godfrey
asiakaspalvelusihteeri
Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto

Ilmakuvaus

KIRSU

Avaa 
virtuaaliovi 
Maanmittausmuseoon!

Kääri karttakäärö auki osoitteessa
Karttakäärö.fi 
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20 VIIHDE

Tusinan vastaukset:
1 b,  2 c, 3 c, 4 c, 5 a, 6 c, 7 b, 
8 b, 9 a, 10 a, 11 b, 12 a

1. Ensimmäinen maanmit-

tauskonttori perustettiin 

a. Vaasaan
b. Turkuun
c. Kotkaan

2. Peruskartan sentti 

on maastossa

a. 2 metriä
b. 20 metriä
c. 250 metriä

3. Peruskartan sentti on

a.  cm
b. kynnenleveys
c. vaaksa

4. Maastotietokannan 

 tekemisessä tarvitaan kaksi 

työasemaa ja aurinkolasit. 

 Laseja käytetään 

a. näytöltä tulevan häikäisyn 
 estämiseksi
b. ettei kartoittajaa tunnisteta
c. kolmiulotteisen kuvan 
 näkemiseksi

5. Tontin rajan merkkinä on

a. pyykki
b. mittari
c. tolppa

6. Kiinteistön erottaa 

 toisesta virallisesti

a. rajanaapurit
b. aita
c. maanmittari

7. Kyynärät ja virstat 

 muuttuivat kartoilla 

 metreiksi ja kilometreiksi

a. 732
b. 886
c. 902

8. Kartoilla esiintyvistä 

 virheistä voi ilmoittaa 

 (sähköpostilla)

a. hätäkeskukseen
b. Karttapaikalle
c. maanmittarille

9. Aikojen saatossa 

 Maanmittauslaitoksessa 

 on ollut pääjohtajia yhteensä

a. 6
b. 5
c. 44

10.  Ensimmäinen tieto-

kone otettiin käyttöön 

 Maanmittauslaitoksessa

a. 50-luvulla
b. 60-luvulla
c. 70-luvulla

11.  Kesämökin rakentamiseksi 

ostettu määräala muodoste-

taan itsenäiseksi kiinteistöksi

a. halkomisessa
b. lohkomisessa
c. tonttimisessa

12.  Yksi hehtaari on

a. 0 000 m2

b. 2 tynnyrinalaa
c. 5 desjatiinaa

Tusinan verran 
kysymyksiä 
maanmittauksesta ja 
Maanmittauslaitoksesta

Maanmittausalalta ammatti

Osuus yhteisiin vesiin

Maanmittarin matkassa

Ristikon ratkaisu:

Tiedätkö kuvan laitteen? 

Vastaus: Tellurometri
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