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Suomussalmen Kalevalapuistoa täydennetään uusilla
luonnonsuojelualueilla. Suojelulla taataan suoalueiden
säilyminen tuleville sukupolville.

VIHREÄT ARVOT VIRASTON ARJESSA
Hiilijalanjälkeä pienennetään aktiivisesti
Maanmittauslaitoksen toimipaikoissa kautta maan.

DATAA ILMAISEKSI
12 TARKKAA
TAIVAALTA

Satelliittikuvilta voidaan jo erottaa syys- ja kevätvilja.
Myös esimerkiksi metsänhoito ja tulvasuojelu hyötyvät
tarkoista satelliittikuvista.

DIGITALISOI,
14 METSÄHALLITUS
YMPÄRISTÖ HYÖTYY

Uusi teknologia hyödyttää sekä ilmastoa että metsiä.
Aktiivisella metsänhoidolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

16 LYHYESTI
18 FAKTA OM LANDET

Gröna värden i ämbetsverkets vardag
Forststyrelsen digitaliserar, miljön vinner
Exakta data gratis från rymden

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjä koskevia rekistereitä, tuotamme
kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä
sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.
Maanmittauslaitoksen asiakaslehti Tietoa Maasta. Julkaisija Maanmittauslaitos. Päätoimittaja
Pirkko Yliselä toimitus Lea Kujanpää käännökset Maria Soininen ja Jari Tolonen ulkoasu
Ilari Räsänen painopaikka Juvenes Print, Tampere 2016. ISSN-L 1457-9367, ISSN 1457-9367
(painettu), ISSN 2242-0002 (verkkojulkaisu). Jakelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset
Maanmittauslaitos, Viestintä, Ilari Räsänen, 040 503 3326, tietoamaasta@maanmittauslaitos.fi,
PL 84, 00521 HELSINKI. Kannen kuvitus Ilari Räsänen.

2

TIETOA MAASTA 3/2017

4041
441 0729
729
Painotuote
Painotuote

Kartat johdattavat luontoon
Peruskartan tekeminen aloitettiin 70 vuotta sitten. Maanmittauslaitoksen perinteikäs karttatuote
on vuosikymmenten saatossa johdatellut tuhannet
luonnossa liikkujat seikkailuihin kotikulmille ja kaukaisiin erämaihin. Niin minutkin. Vietän suuren osan
vapaa-ajastani erilaisten ulkoiluharrastusten parissa.
Karttaa tarvitaan retkien kaikissa kolmessa vaiheessa:
suunnittelussa, toteutuksessa ja muistelussa. Joskus
karttoja katsellessa kuluu enemmän aikaa kuin ulkona.
Nykyään retkiä ei tarvitse suunnitella pelkän
peruskartan avulla. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa
on katseltavissa yli 1200 karttatasoa noin 60 eri organisaatiolta. Joukkoon mahtuu valtava määrä luontotietoa, jota voi yhdistää Maanmittauslaitoksen karttoihin.
On mahtavaa päästä työkseen kehittämään palvelua,
josta on hyötyä sekä paikkatietoalan ammattilaisille
että tavallisille kansalaisille.
Sähköiset karttatuotteet ja -palvelut eivät kuitenkaan kelpaa kaikkeen, ja huhut paperikartan kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja. Suurten karttasarjojen
painatus lienee lähivuosina historiaa, mutta tilaustuotteina karttatulosteita saa varmasti myös jatkossa.
En osaa kuvitella aikaa, jolloin voisin talvisessa erämaassa luottaa pelkästään sähköisiin karttoihin.
Paikkatietoalalla on meneillään isoja mullistuksia.
Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -suurhanke yhdistää eri toimijoiden laadukkaita paikkatietoaineistoja yhteiselle palvelualustalle. Näin aineistot
saadaan sujuvasti koko yhteiskunnan käyttöön. Osana
hanketta rakennetaan kansallista maastotietokantaa
KMTK:ta, joka uudistaa maastotietojen tuotannon.
KMTK:ssa testataan parhaillaan yhteisöllistä Karttakerttu.fi-palvelua, jossa kansalaiset voivat lisätä kartalle tietoja. Esimerkiksi syrjäseutujen polkuverkostoa
ei Maanmittauslaitoksen omin resurssein saada pidettyä ajan tasalla yhtä hyvin kuin joukkovoimalla. Myös

uudet teknologiat tulevat avuksi. Innokkaimmat harrastajat ovat johtaneet avoimista laserkeilausaineistoista maaston kulkukelpoisuutta kuvaavia karttoja.
Retkeilijä kiittää.
Joskus, kun raahaan ahkiota kartalta puuttuvan
syvän metsäojan yli, toivon karttojen muuttuvan
täydellisen kattaviksi ja ajantasaisiksi. Ei onnistu:
tulevaisuudessakin kartta on aina rajallinen esitys
todellisuudesta. Ehkä niin on hyvä. Liian täydellinen
kartta pilaisi löytämisen ilon aivan kuin elokuvan
juonipaljastus.

Teemu Saloriutta työskentelee paikkatietoasiantuntijana
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa.

TIETOA MAASTA 3/2017

3

AJANKOHTAISTA

2,5 miljoonaa panttikirjaa
muutetaan sähköisiksi
Pankeissa säilytettävät paperiset panttikirjat
muunnetaan sähköiseen muotoon lokamarraskuussa. Muutos ei vaadi toimenpiteitä
kiinteistön omistajilta tai isännöitsijöiltä.
– Lokakuun aikana pankit toimittavat sähköisiä aineistoja Maanmittauslaitokseen, kertoo projektipäällikkö Erkki Tapola. - Aineiston
pohjalta pankin hallussa olevat kirjalliset panttikirjat muunnetaan
sähköiseen muotoon ja sen jälkeen jokaiselle panttikirjalle on
merkitty omistaja rekisteriin. Pankki myös huolehtii kirjallisen
panttikirjan mitätöinnistä, jotta sitä ei enää käytetä vakuutena.
Panttikirjoja voidaan jatkossa siirtää sähköisesti siten, että
tieto panttikirjan haltijasta pysyy ajan tasalla. Lisäksi panttikirja
on helppo löytää, sillä se on Maanmittauslaitoksen sähköisessä
lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä.
Kun pankki palauttaa panttikirjan takaisin kiinteistön omista
jalle, hän saa paperin sijaan tiedon, että hänet on merkitty rekisteriin panttikirjan haltijaksi. Halutessaan haltijatiedon voi vielä
tarkistaa Maanmittauslaitoksen järjestelmästä osoitteessa www.
kiinteistoasiat.fi.

PAPERISIA PANTTIKIRJOJA EI PIDÄ TUHOTA ITSE

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

- Kotona säilytettäviä kirjallisia panttikirjoja ei muunneta auto-
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maattisesti sähköiseen muotoon. Niitä ei pidä missään tapauksessa
mennä tuhoamaan. Nykyiset kirjalliset panttikirjat ovat edelleen
voimassa ja ne käyvät uuden velan vakuudeksi aina vuoden 2019
loppuun asti, Tapola sanoo.
Siitä eteenpäin panttikirja tulee muuntaa sähköiseksi ennen
luoton nostamista. Sen voi tehdä lähettämällä Maanmittauslaitokselle sekä hakemuksen että kirjallisen panttikirjan. Panttikirja
muutetaan sähköiseksi myös kiinnitykseen kohdistuvien muutosten yhteydessä.

SÄHKÖINEN PANTTIKIRJA ON
TURVASSA
– Sähköinen muoto on turvallinen, koska panttikirja ei voi
enää kadota ja sitä ei voida varastaa. Mikäli sähköinen panttikirja
on merkitty väärälle taholle, tilanne voidaan korjata lähettämällä
Maanmittauslaitokselle kirjallinen oikaisupyyntö, sanoo Tapola.
Kirjallisia panttikirjoja on Suomessa yhteensä noin 3,6 miljoonaa. Niistä suurin osa on pankkien hallussa ja loput ovat kunnilla,
valtion laitoksilla, isännöitsijöillä ja yksityisillä henkilöillä.
– Kiinteistön omistajan ja isännöitsijän ei tarvitse tehdä
tässä vaiheessa mitään, korostaa Tapola. – Panttikirjan tiedot
ovat edelleen tallessa, mutta jatkossa paperin sijaan sähköisessä
muodossa.

TIETOA MAASTA ON TUTKITUSTI HYÖDYLLINEN JA MONIPUOLINEN LEHTI

Asiakkaamme toteavat, että lehdessä on paljon ajankohtaista
tietoa ja monipuolisia karttoihin liittyviä asioita. Lehti on kaikin
puolin kiinnostava ja sopivan tiivis lukupaketti. Siitä saa tarpeellista tietoa sekä itselle että organisaatiolle Maanmittauslaitoksen
toiminnasta ja muutoksista. Lukemista lisäisivät käytännönläheiset artikkelit ja esimerkkitarinat sekä tiiviit koosteet ja tietoiskut.
Joka toinen asiakkaista suosittelee lukemaansa juttua kollegoilleen. Harva (13 %) jakaa aiheita somessa, mutta todella moni
(82 %) keskustelee aiheista kahvipöydässä tai sähköpostissa.
Henkilöstömme mielestä lehti antaa modernin, teknisen ja
erittäin kehittyneen kuvan Maanmittauslaitoksesta. Myös he
saavat tärkeää tietoa ajankohtaisista asioista ja Maanmittaus
laitoksen toiminnasta. Erityisesti asiakaspalvelu hyötyy verkossa
olevista lehdistä. Henkilöstö toivoo, että verkkolehden luettavuutta parannettaisiin.
Tietoa Maasta lehden tutkimukseen osallistui 608 lehden lukijaa, näistä asiakkaita oli 477 ja omaa henkilöstöä 131. Asiakkaista
suurin osa kuuluu 45 – 64 -vuotiaiden ikäluokkaan.
Mielipidetutkimuksen analysoinut Jukka Nevalainen Main!deasta piti otosta luotettavana. Kysely lähetettiin kaikille jakelussa
oleville yli 8 000 henkilölle, mutta osa lehdistä menee kohteettomasti oppilaitoksiin, kirjastoihin ja kirjaamoihin.
Lehden toivotaan ilmestyvän edelleen paperisena. Kuulemme
asiakkaitamme ja jatkamme lehden julkaisua nykymuodossaan
ainakin seuraavat kaksi vuotta.
Tietoa Maasta -lehden vuosikertoja vuodesta 2014 lähtien
voi lukea myös verkossa osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi/
tietoa-maasta.

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Tietoa maasta -asiakaslehteämme pidetään
hyödyllisenä lehtenä niin asiakkaille kuin omalle
henkilöstölle. Tämä käy ilmi kesällä tehdystä
lehden mielipidetutkimuksesta.

Lukijakyselyssä arpa suosi Jari Karvista, jolle lähetettiin
palkinnoksi Suomi100-tuote.

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO ETENEE
Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema Paikkatieto
poliittinen selonteko on luonnosvaiheessa.
Esiselvitykset valmistuivat kevään ja kesän aikana, minkä
jälkeen työ on jatkunut tulosten analysoinnilla. Luonnos lähti
sidosryhmille kommentoitavaksi syyskuussa ja se on julkaistu
myös hankkeen verkkosivuilla.
Paikkatietopoliittisen selonteon tarkoituksena on linjata
julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämistä ja se sisältää joukon kehitysehdotuksia poliittisen keskustelun pohjaksi.
Selonteko luovutetaan eduskunnalle vuoden 2017 lopulla.
Selonteossa
kuvataan
kansallisen
paikkatietoinfra
struktuurin palvelukykyä sekä siihen kohdistuvia kehitysodotuksia. Se tuottaa tavoitekuvan julkishallinnon paikkatietotoiminnoista sekä rooleista ja vastuista osana kansallista
paikkatietoinfrastruktuuria.

Selonteon pohjaksi tehdyt esiselvitykset luotaavat
paikka
tietoinfrastruktuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita
eri näkökulmista (julkishallinto, yritykset sekä koulutus
ja tutkimus). Neljäs selvitys käsitteli teknisen kehityksen
vaikutuksia paikkatietoinfrastruktuuriin ja yhteiskunnan
kehitykseen.
Hanketta johtaa strateginen ohjausryhmä, johon kuuluu
Kuntaliiton sekä eri ministeriöiden edustajia. Ohjausryhmän
puheenjohtajana toimii Maanmittauslaitoksen pääjohtaja
Arvo Kokkonen ja työtä vetää hankepäällikkö Kari-Pekka
Karlsson maa- ja metsätalousministeriöstä.
mmm.fi/paikkatietoselonteko
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SUUNTA TULEVAAN

LUONTO SUOJAAN
JÄLKIPOLVILLE
TEKSTI: SUSANNA HUUSKONEN

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Maanmittauslaitos on mukana suojelemassa suomalaisia
luontotyyppejä, lajeja ja kulttuuriperintökohteita.
Soidensuojelualueella Suomussalmella on meneillään mittava
projekti, jossa lohkotaan uusia alueita ja täydennetään jo
olemassa olevia Kalevalapuistoon kuuluvia suojelualueita.
Kalevalapuistoksi kutsuttu alue on säädetty luonnonsuojelualueeksi Valtioneuvoston asetuksella keväällä 2014. Alueeseen kuuluu 17 uutta ja viisi vanhaa suojelualuetta, joista
lohkotaan nyt noin 30 uutta suojelualuekiinteistöä.
Projektin tilanneen Metsähallituksen tavoitteena on muun
muassa selventää luonnonsuojelualueiden ja metsätalousalueiden rajoja sekä saada rekisterit ajantasaisiksi ja yhdenmukaisiksi.
−  Ympäristön kannalta projekti on merkittävä, sillä vain suojelemalla voidaan taata suoalueiden säilyminen jälkipolville,
tiivistää projektia johtava tuotantopäällikkö Timo Kuismin
Maanmittauslaitoksesta.
Maanmittauslaitoksen lohkomisprojekti alkoi tällä alueella
viime vuoden alussa, ja se on tarkoitus saada päätökseen ensi
vuoden aikana.
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MAANMITTAUSLAITOKSELLE POIKKEUKSELLINEN
PROJEKTI
Kuisminin mukaan projekti on työmäärältään suuri, eikä vastaavaa ole tehty Maanmittauslaitoksessa aiemmin.
−  Isoja laajoja alueita on mitattu ja käsitelty toimituksissa
ennenkin, mutta ne ovat kuitenkin olleet usein yhtenäisiä
alueita.
Kalevalapuiston luonnonsuojelualue koostuu 45 erillisestä
maa-alueesta, jotka sijaitsevat pääosin Suomussalmen rajojen
sisällä, osa Venäjän rajalla. Maa-alueiden koot vaihtelevat noin
30−2 979 hehtaarin välillä.
– Alun perin työstettävää pinta-alaa oli yhteensä 16 000
hehtaaria, mutta aluetta on laajennettu projektin edetessä,
kertoo projektin toimitusinsinööri Aki Lehtinen.

LUONNONSUOJELUALUEET
SUOMESSA
×× metsähallitus hallinnoi valtion omistamia
luonnonsuojelualueita
×× valtion hallinnassa olevista Luonnonsuojelualueista
noin 3,6 milj. hehtaaria on maa-alueita ja noin 0,8 milj.
hehtaaria vesialueita
×× lakisääteisiä suojelualueita, joihin Suomussalmen
kohteetkin kuuluvat, on yhteensä n. 1,8 milj. hehtaaria

SUOMUSSALMEN
SUOJELUALUEKIINTEISTÖJEN
MUODOSTAMISEN TARKOITUKSENA ON
×× helpottaa suojelualueiden hallinnointia
×× selkeyttää rajoja, jotta kansalaisten on helpompi havaita
ne maastossa
×× selvittää vanhat rasiteoikeudet
×× saada rekisterit ajantasaisiksi ja yhdenmukaisiksi
Tiedot: Kari Parkkila, Metsähallitus

Rajojen merkintä maastoon tehdään muovipaaluilla ja
putkipyykeillä. Paaluja on laitettu maahan viime vuonna lähes
2 800 kappaletta ja tänä kesänä jo yli 1 500. Uutta rajaa on tehty
tähän mennessä 430 kilometriä.
Pitkäkestoinen ja haastava projekti on vaatinut alusta asti
perusteellista suunnittelutyötä.
−  
Lohkottavien alueiden välimatkat ovat suuret, joten
maastotyöntekijöiden majoitus ja matkat työmaalle on täytynyt
järjestää niin, että työt onnistuvat mahdollisimman helposti ja
kustannustehokkaasti, Timo Kuismin huomauttaa.

ONNISTUNUTTA YHTEISTYÖTÄ
Suojeltavat alueet ovat Metsähallituksen omistuksessa, mutta
osa alueista rajoittuu osin yksityisten omistamiin kiinteistöihin.
−  Yksityisten omistamien alueiden osalta on täytynyt huomioida tieoikeudet. Uusia teitä ei tehdä, mutta tieoikeuksia on
siirretty, kertoo Kuismin.
Yhteistyö Metsähallituksen kanssa on onnistunut hienosti.
Kuismin korostaa, että projektin eri vaiheissa asiakkaan kuunteleminen on ollut ensisijaista.
−  Olemme istuneet neuvottelupöydän ääreen useaan otteeseen ja pohtineet yhdessä projektin vaiheita, sanoo Kuismin.
− Metsähallitus on ollut tyytyväinen projektin etenemiseen.

on taikaa, mutta se tarjoaa työlle myös haasteita. Lohkottavalle
alueelle voi olla jopa seitsemän kilometriä autolta ja maasto
tiheää pusikkoa.
−  Tässä projektissa mielekästä on juuri se, että asioita täytyy
suunnitella ennakkoon ja keksiä erilaisia tapoja ratkoa ongelmia, kertoo Lehtinen.
Työporukka majoittuu viikot paikalliselta maatalousyrittäjältä vuokratussa omakotitalossa. Majapaikka sijaitsee lohkottavien alueiden keskellä Suomussalmen Huutoniemessä.
−  Meillä on tosi hyvä porukka, tullaan kaikkien kanssa juttuun. Vaikka on nämä samat naamat päivät pitkät, niin aina sitä
juttua riittää, naureskelee Lehtinen.

HOSSAN KANSALLISPUISTO AVATTIIN KESÄKUUSSA

Suomussalmella sijaitseva Hossa valittiin Suomi 100-juhlavuoden kansallispuistoksi, ja virallisia avajaisia vietettiin kesä
kuussa. Mukana juhlallisuuksissa oli myös presidentti Sauli
Niinistö.
Maanmittauslaitoksen projektina on tehdä tämän vuoden
aikana alueella toimitus, jossa kansallispuistosta muodostetaan itsenäinen suojelualuekiinteistö.
−  
Toimituksessa määritetään suojelualueen alueelliset
ulottuvuudet sekä selvitetään käyttöoikeudet, kuten erilaiset
kulkuoikeudet, ja lakMIELEKÄSTÄ
kautetaan tarpeettomat
PROJEKTI ON TYÖMÄÄRÄLTÄÄN SUURI,
MAASTOTYÖTÄ
oikeudet.
Suomussalmella
maastotöitä
Hossan 11 100 hehtaaEIKÄ VASTAAVAA OLE TEHTY
ria suuri kansallispuisto
tekee päätyönään neljä miestä
MITTAUSLAITOKSELLA AIEMMIN.
on kulttuuriperintökohde.
Maanmittauslaitoksen Kuusamon toimipaikasta. Työmiehet
Värikalliolla ja Julma-
arvostavat projektin tavoitetta suojella luontoa.
Ölkyllä voi nähdä 4 500 vuotta sitten tehdyt kalliomaalaukset.
−  On hienoa olla suojelemassa koskematonta metsää. MieAlueen luonto on tunnettu upeista harjuistaan ja kirkkaista
lumminhan tätä katselee, kuin hakattua metsää, kertoo mittavesistään.
mies Antti Määttä.
−  
Paikalliset ovat kansallispuistosta ylpeitä, huomauttaa
Lohkomistöitä tehdään tyypillisesti asuintalojen ja mökprojektin toimitusinsinööri Jarkko Tammi. − Sen huomaa,
kien ympäristössä. Suomussalmen koskemattomassa metsässä
että puistoa on tehty yhdessä. ■
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Ympäristövastuullisuus on Maanmittauslaitokselle
arvokas asia ja sitä kehitetään aktiivisesti.
Maanmittauslaitoksessa työskentelee paljon
henkilöstöä, mikä antaa syyn pohtia päivittäisen työn
ympäristövaikutuksia. Hiilijalanjälkeä pienennetään
kehittämällä henkilöstön toimintatapoja.
TEKSTI:
SUSANNA HUUSKONEN
KUVAT:
JULIA HAUTOJÄRVI
KUVANKÄSITTELY:
ILARI RÄSÄNEN
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aanmittauslaitos otti vuonna 2014 käyttöön Green Office -ympäristöohjelman. Green
Office on WWF:n luotsaama käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille, jonka
avulla voidaan vähentää työpaikan hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.
–  
Tavoitteena on toteuttaa yhteiskuntavastuuta, säästää
kustannuksissa ja tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuus osallistua ympäristön säästämiseen, kertoo toimitila-
asiantuntija ja Green Office -tiimin jäsen Henri Nackström.
Maanmittauslaitoksen Green Office -tiimissä on yksi jäsen
jokaisesta ohjelmaan osallistuneesta toimipaikasta. Tiimi on
laatinut toimipaikkakohtaiset ympäristöohjelmat ja sitoutuu
noudattamaan valittuja ympäristökriteerejä. Laitoksen Green
Office -kriteerit ovat paperin kulutus, sähkön kulutus, matkustaminen ja hankinnat.
–  Green Office lanseerattiin Pasilan toimipaikassa, ja
tänä vuonna mukaan saatiin kuusi toimipaikkaa
lisää. Tällä hetkellä 665 henkilöstön jäsentä Mittalaitoksen kaikkiaan 1 760
henkilöstä toteuttaa Green
Office -periaatteita, kertoo
hallintosihteeri ja Green
Office -tiimin jäsen
KUN TILATEHOKKUUS ON PAREMPI,
Outi Lehtisalo.
KULUU MYÖS ENERGIAA VÄHEMMÄN.
Kaikille Maanmittauslaitoksen Green
Office -toimipaikoille on myönnetty
käyttölupa Green Office -merkkiin,
mutta merkityksellisistä asioista, joiden toteuttamiseen on annettu hyvät edellytykset. Kierrätykseen on järjestetty toimivat
joka viestii ekologisista toiminta
lajittelupisteet ja -ohjeet, kertakäyttöastioista on luovuttu ja
tavoista ja ympäristöohjelman
tulostuksessa on siirrytty turvatulostukseen.
toteuttamisesta.
–  
Turvatulostus estää tehokkaasti esimerkiksi vahinko
–  Merkki edellyttää WWF:n
tulostuksen, kun tulostaminen vahvistetaan omalla toimikortiltekemän tarkastuksen läpäisyn,
la tulostimen luona, kertoo johtava asiantuntija Elina Aaltonen.
mikä vaatii ympäristöystävällisiä toimenpiteitä, niistä raporVASTUULLISIA KULUTUSTAPOJA JA HANKINTOJA
tointia sekä jatkuvaa toimintaGreen Office -ohjelmassa mukana olevien toimipisteiden
tapojen päivittämistä, selventää
henkilöstön kulutustapoja mitataan kulutustapamittarilla. KuLehtisalo.
lutustapamittarin kyselyssä selvitetään henkilöstön kierrätys
Green Office on tuottanut hyvää tulosta Maanmittauslaitoksessa
tottumuksia, matkustamista ja energiankulutusta.
ja pitkän aikavälin tavoitteena on
–  Mittarin yksi keskeinen tarkoitus on herätellä jokaista
jalkauttaa ohjelma koko laitokseen.
yksilötasolla pohtimaan omia kulutustottumuksiaan ja sen
–  Ympäristön huomioiminen on
myötä kehittämään tapojaan ympäristöystävällisemmiksi, kertoo johtava asiantuntija Ilkka Malmi.
monelle arkipäivää, mutta suuressa
Green Office -kriteerien toteutumista on seurattu ohjelorganisaatiossa koko väen innos
man alusta lähtien. Vuoden 2016 lukemat kattavat ainoastaan
taminen on aina oma haasteensa, myöntää Nackström.
Pasilan toimipaikan, mutta kehityksen suunta on lupaava.
− Ympäristöystävällisten
Kulutustapamittarissa saavutettiin paremmat tulokset kuin
toimintatapojen tarkoiGreenOffice -verkostossa keskimäärin.
tus ei ole kuitenkaan
–  
Erityisen hyvin olemme onnistuneet vähentämään toimistopaperin kulutusta ja oman auton käyttöä, kertoo Malmi.
vaikeuttaa työntekoa.
− Vuonna 2016 toimistopaperia kului vain noin kuudennes
Toimintatapojen
vuoteen 2014 verrattuna, ja omalla autolla kertyneet kilometrit
kehityksessä
kyse
laskivat 160 000 kilometriä samalla aikavälillä.
on lopulta pienistä
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VUONNA 2016 TOIMISTOPAPERIA KULUI
VAIN NOIN KUUDENNES VUOTEEN 2014
VERRATTUNA.

Maanmittauslaitos noudattaa Valtioneuvoston hankinta
ohjeen mukaisesti energia- ja ympäristö- eli cleantech-ratkaisuja. Cleantech-ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteita, palveluita,
prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia.
–  Tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä
sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai
rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien
cleantech-ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon, kertoo Malmi.

TOIMITILAUUDISTUKSELLA HIILIJALANJÄLKI
PIENEMMÄKSI
Vuoden 2016 aikana Maanmittauslaitoksen paikkakunnista
Hämeenlinna, Vaasa, Kouvola ja Tampere muuttivat uusiin
monitilaympäristöihin. Nykyaikaisissa tiloissa yhdistyvät
viihtyvyys ja säästöt. Työpisteet ovat yhteiskäyttöisiä ja niitä
on tarjolla 80 prosentille työntekijöistä.
–  Kun tilatehokkuus on parempi,
kuluu myös energiaa
vähemmän.
Pienemmissä neliöissä tarve
esimerkiksi valolle
ja siivoukselle on
pienempi,
Aaltonen selventää.
Kaikkia Maanmittauslaitoksen
toimipaikkoja
ei
muuteta
uuden
konseptin
mukaisiksi, mutta
myös vanhoissa
tiloissa on tehty
kompromisseja.
–  Monessa toi
mipaikassa
tilaa
on ollut yli tarpeen,
jolloin olemme onnistuneet luopumaan ylimääräisistä neliöistä,
kertoo Aaltonen.

HENKILÖSTÖÄ KANNUSTETAAN POHTIMAAN
TYÖMATKOILLE YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ
VAIHTOEHTOJA.

MONIPAIKKAISESTA TYÖSTÄ YMPÄRISTÖETUA
Maanmittauslaitoksessa henkilöstöllä on mahdollisuus monipaikkaiseen työhön, jolloin työpiste voi olla vaikka kotona.
–  Työt voi tehdä siellä, missä se on järkevintä ja tehokkainta.
Etätyön tekeminen on lisääntynyt, mikä vähentää esimerkiksi
matkustamista kotoa työpaikalle, Aaltonen tiivistää.
–  Kaksi etäpäivää viikossa säästää pelkästään minun kohdallani yhteensä 100 kilometriä, mikä on aika huomattava määrä,
laskee Nackström.
Maanmittauslaitoksessa on otettu käyttöön virtuaalisia
työvälinetä, jotka tukevat kokousjärjestelyiden joustavuutta.
–  Kehittyneen teknologian käyttöönotto on vähentänyt ihan
valtavasti matkustamista kokouksiin, kun ei ole pakko olla
fyysisesti samassa tilassa, huomauttaa Aaltonen.
Henkilöstöä kannustetaan pohtimaan työmatkoille ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
–  Ennen matkaa tulee muun muassa arvioida, voidaanko
virkamatka korvata videoneuvotteluvälineitä käyttäen, sanoo
Aaltonen. − Lisäksi junamatkustamista tulee suosia ekologisempana vaihtoehtona lentämisen ja autoilun sijaan. ■
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TUTKIMUSTA MAASTA / NÄKÖKULMIA MAASTA

TARKKAA DATAA ILMAISEKSI
TAIVAALTA
Satelliittikuvien käyttö helpottuu, kun merkkijonot
saadaan kuvaksi automaattisesti.
TEKSTI:
KATRI ISOTALO

S

KUVITUS:
ILARI RÄSÄNEN

atelliittikuvien käytöstä niin viljakasvien
kuin teiden ja rakennustenkin seurannassa on
puhuttu jo 1980-luvulta alkaen. Käyttöä on pitkään vaikeuttanut kuvien kova hinta ja Suomesta
saatavan aineiston vähäisyys. Perinteiset kaukokartoitussatelliitit kun eivät näe pimeässä eivätkä pilvien
läpi.
Ongelma on vihdoin ratkeamassa, kiitos Euroopan unionin Sentinel-satelliittisarjan ja suomalaisen paikkatietoalustan. Sentinel-sarjaan kuuluu nimittäin myös pimeällä
ja pilvien läpi kuvamateriaalia kerääviä tutkasatelliitteja,
joista kaksi on jo toiminnassa ja lisää on luvassa lähivuosina. Lisäksi aineisto on ilmaista.
Kolmas haaste on ollut kuvien käytön edellyttämä tekninen osaaminen. Se pyritään ratkaisemaan osana maa- ja
metsätalousministeriön tilaamaa paikkatietoalustaa.
Paikkatietoalusta-hankkeessa satelliittikuvien käyttöä
pyritään helpottamaan tarjoamalla valmiita kuvatuotteita
niille käyttäjille, jotka eivät halua investoida aineiston
perusprosessointiin ja sen vaatimiin ohjelmistoihin, sekä
rajapintapalveluita niille käyttäjille, jotka haluavat itse
sukeltaa syvemmälle kuva-aineiston käsittelyssä. Perusprosessointi tarkoittaa esimerkiksi ilmakehäkorjauksia,
mahdollisia koordinaatistomuutoksia ja pilvisten pikseleiden poistoa.

VALMIITA TUOTTEITA
–  Kuvatuotteita tulevat olemaan useista kuvista yhdistelemällä tehdyt kuvamosaiikit, kuten kasvillisuusindeksimosaiikit, joista voi tilata itseään kiinnostavan alueen,
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visioi Paikkatietoalustan Satelliitti-osahanketta vetävä
tutkimusinsinööri Markus Törmä Suomen ympäristö
keskuksesta (SYKE).
–  Aivan nappia painamalla tilaus ei ehkä heti onnistu,
mutta toivottavasti jonkin ajan kuluttua, hän tarkentaa.
Kasvillisuusindeksimosaiikkeja on suunniteltu tehtävän 2-4 viikon välein ja laajoilta alueilta jopa päivittäin.
Laajoja alueita kuvaavat satelliitit, kuten Sentinel-3,
tuottavat kuva-aineistoa päivittäin, mutta aineiston tarkkuus ei riitä peltolohkojen tai rakennusten erottamiseen.
Yhdistämällä eri satelliittien keräämää aineistoa voidaan
yhdellä kuvalla esittää niin maanpinnan korkeuseroihin
kuin maanpeitteen ominaisuuksiinkin perustuvaa tietoa.
Muutostulkintaa varten tehdään kuvamosaiikkeja myös
historiallisesta Landsat-satelliitin aineistosta.

SENTINEL TUNNETAAN SODANKYLÄSSÄ
Satelliittikuva-aineiston käyttö vaatii paitsi erikoisosaamista myös infrastruktuurin, joka mahdollistaa erittäin
suurten tietomassojen käsittelyn ja varastoinnin. Paikkatietoalustan Satelliitti-osahankkeen perustan muodostaakin Sentinel-satelliittien ohella Sodankylässä oleva
kansallinen satelliittidatakeskus. Ilmatieteenlaitoksen
hallinnoimassa keskuksessa vastaanotetaan ja arkistoidaan
satelliittien välittämiä havaintoja lähes reaaliaikaisesti
Suomesta, Euroopasta ja koko pohjoiselta pallonpuoliskolta. Pääpaino on suomalaisia käyttäjiä kiinnostavassa
aineistossa.
–  
Meillä on jo yhdessä SYKE:n kanssa Calvalus-prosessointiympäristö, jolla satelliittikuvat saadaan perus

prosessoitua jatkokäyttöä varten. Tavoitteena on nyt jalostaa siitä automatisoitu tuotantoprosessi, jonka tuloksena
kuva-aineisto on kaikkien viranomaisten, yritysten ja jopa
kansalaisten käytössä sellaisessa muodossa, että sitä on
helppo tulkita, kuvaa satelliittikuvapohjaisista palveluista
vastaava ryhmäpäällikkö Jyri Heilimo Ilmatieteen laitokselta paikkatietoalustan kehitystyötä.

SYYSVILJA EROTTUU KEVÄTVILJASTA
Käyttäjien tarpeita selvitettäessä kävi ilmi, että paljon
kaivataan koko maan tai maakunnan kokoisen alueen
kuvia. Toisaalta myös poikkeuksellisista tapahtumista
halutaan tarkkoja kuvia mahdollisimman pian.
Paikkatietoalustan kehittämisvaiheessa käyttötapauksena on Maaseutuvirasto ja erityisesti sen viljelytukien
maksamiseen tarvittavien tietojen kerääminen. Tämä tarkoittaa siis mahdollisimman tarkkoja kuvia suhteellisen
pieneltä alueelta.
Viljalajeja satelliittikuvilta ei edelleenkään luotetta
vasti pystytä erottamaan, mutta esimerkiksi syysvilja erottuu kevätviljasta. Yhdistämällä Sentinel-1 ja Sentinel-2
-aineistoja nähdään myös, onko esimerkiksi pelto kynnetty
vai onko sille tehty vain kevyt muokkaus. Tutkasatelliitti
Sentinel-1 on hyvin herkkä
kosteudelle ja pinnan korkeusvaihteluille.
Monikanavainen
Sentinel-2 puolestaan
on suunniteltu
juuri kasvillisuuden
seurantaan.
Tarkentuneen ja
helpommin
saatavilla olevan
satelliittikuvatulkinnan
on
tarkoitus
v ä h e n t ä ä
t u k i v a l v o n n a n
käyntejä
paikan
päällä. Riittää, että
tilalle lähdetään silloin,
kun kuvan ja saadun
ilmoituksen välillä on syystä tai toisesta jotain epäselvää.
Paikkatietoalustan testaus aloitetaan satelliittikuvien osalta Maaseutuviraston kanssa keväällä 2018.

seurantaa, tulvasuojelua ja esimerkiksi turvetuotannon ja
soranoton valvontaa, Törmä luettelee.
–  Ilmatieteen laitoksella tutkitaan parhaillaan satelliitti
kuvien käyttöä routavaurioiden kartoituksessa, jatkaa
Heilimo.
Itämeren jäänmurtajat saavat jo jäätilanteen automaattisesti satelliittikuvilta käyttöönsä, ja tämän on laskettu
tuottavan talvimerenkululle kymmenien miljoonien eurojen hyödyn vuosittain.

MARKKINOITA YRITYKSILLE
Paikkatietoalusta toimii myös erään
laisena satelliitti
kuvien jakelukanavana.
Käytössä sen pitäisi olla vuonna 2019.
– On mahdollista, että satelliittikuvien
hyödyntäminen vaatii jatkossakin hieman enemmän teknistä osaamista kuin
kaikilla satelliittikuvista kiinnostuneilla on, mutta eiköhän markkinoilta löydy yrityksiä, joilta prosessointiapua
saa, Markus Törmä toteaa. ■

SATELLIITTIKUVAT SÄÄSTÄVÄT JO
MILJOONIA
– Kasvillisuusindeksikartat ja automaattiset muutostulkinnat hyödyttävät myös metsänhoitoa,
lumitilanteen ja vedenlaadun
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YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

METSÄHALLITUS DIGITALISOI,
YMPÄRISTÖ HYÖTYY
TEKSTI:
SARI PUTKONEN

KUVA:
JULIA HAUTOJÄRVI

Ilmasto ja metsä hyötyvät, kun Metsähallituksessa otetaan
uutta teknologiaa käyttöön. Uuden teknologian hyödyntäminen
edellyttää laadukkaita digitaalisia kartta-aineistoja.

V

iime vuosien aikana luonnonsuojelualueilla kautta maan on käynyt kova
kuhina. Vierailijamäärät ovat kasvaneet,
vuonna 2016 kävijöitä kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla oli yli
5,7 miljoonaa. Muun väen seassa ovat kulkeneet
myös niin Metsähallituksen työntekijät kuin maanmittaritkin.
Virkamiehille töitä on teettänyt ja teettää vielä
ensi vuonnakin luonnonsuojelualueiden muodostaminen suojelualuekiinteistöiksi. Yksi kohteista oli
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuisto
Hossa.
Kun luonnonsuojelualueesta on muodostettu
suojelualuekiinteistö, sillä on yhden kunnan alueelle vain yksi kiinteistötunnus. Samalla alueen rajat
avataan ja merkitään maastoon. Tämä helpottaa
alueen hallinnointia ja hahmottamista erilaisissa
kartta-aineistoissa. Näin esimerkiksi metsäurakoitsijat näkevät aiempaa helpommin, mistä suojeltu

Vastuullamme on kolmasosa maamme pinta-alasta. Meillä työn merkityksellisyys on työntekijöillemme selvä asia,
Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen toteaa.
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alue alkaa. Lähtötilanteessa suojeltu alue on saattanut muodostua kymmenistä kiinteistöistä omine kiinteistötunnuksineen.
Suojelualuekiinteistöjen
muodostaminen
käynnistyi
Metsä
hallituksen tilauksesta. Maanmittauslaitoksen näkökulmasta tilaus on ollut suuri.
– Työt ovat edenneet hyvin, arvioi Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen. – Jos ongelmia ilmenee, niin ne päätyvät
minun pöydälleni. Nyt pöydälleni ei ole tullut mitään, joten…
Hyttinen huomauttaa, että Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyö sujuu kaiken kaikkiaan hyvin ja sitä edistetään säännöllisillä johdon tapaamisilla, joissa käydään läpi,
mitä kullakin on meneillään. Samalla ratkotaan ajankohtaisia
kysymyksiä.

VIRTUAALISET METSÄTARKASTELUT
Puhuttaessa hankkeista, joissa Metsähallituksella ja Maanmittauslaitoksella on yhteisiä intressejä, Hyttinen nostaa esiin
digitalisaation.
– Ei mene kauaa ennen kuin metsähakkuiden yhteydessä
tullaan hyödyntämään VR-teknologiaa (virtual reality eli
virtuaali
todellisuus). Lähitulevaisuudessa asiakas katsoo ennen hakkuita VR-laseilla, miltä hakkuupaikka näyttää puiden
kaatamisen jälkeen tai vaikkapa 10 vuoden päästä.
– Virtuaalitodellisuuden luomisessa tarvitaan Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoja sekä kiinteistöraja- ja korkeustietoja. Odotan mielenkiinnolla, miten Maanmittauslaitos
kehittää maata koskevia tietopalvelujaan, miten palveluja
visualisoidaan ja miten tiedot niin maanalaisista kuin maanpäällisistäkin kerroksista esitetään.
UAV-koptereilla tapahtuva ilmakuvaus on yleistynyt viimeisen vuoden aikana ja miehittämättömiä lennokkeja tullaan
hyödyntämään myös metsätöissä.

VIRTUAALITODELLISUUDEN
LUOMISESSA TARVITAAN
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PERUSKARTTA- JA
TOPOGRAFIA-AINEISTOJA SEKÄ
KIINTEISTÖRAJATIETOJA.
– Koptereilla voidaan kuvata hankalakulkuisia alueita.
Saamme tietoa puustosta ja voimme suunnitella hakkuut jo
etukäteen, Hyttinen kuvailee.
Hän toteaa myös, että uusien kartoitusmenetelmien ja
halpenevien laserkeilaimien sekä konenäön avulla meillä on
tulevaisuudessa käytössämme jatkuvasti ajan tasalla olevaa
tieto metsistä ja niiden tilasta.
– Tästä hyötyvät metsätalouden ohella myös matkailijat.
Esimerkiksi vaeltajat voivat halutessaan katsoa jo etukäteen
kotona virtuaalisesti vaellusreittinsä.

TALOUSMETSÄT TOIMIVAT HIILINIELUINA
Tämän vuoden helmikuussa silloinen maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen totesi, että Suomi voisi olla

METSÄHALLITUKSEN VASTUUALUEET
Metsähallitus on valtion liikelaitos.
• Työntekijöitä Metsähallituksessa on noin 1 400 ja sen toiminnot
lepäävät neljällä peruspilarilla, jotka ovat Metsätalous Oy, Luontopalvelut, Kiinteistökehitys ja Eräpalvelut.
• Metsähallituksen hallinnassa on noin kolmannes – 12 miljoonaa
hehtaaria – Suomen maa- ja vesialueista. Maa-alueista noin
kolmannes on talouskäytössä, 17 % on lakisääteisiä suojelualueita,
lähes 30 % muita suojelualueita ja loput muista syistä rajoitetun
käytön piirissä.
• Vuonna 2016 Metsähallitus tuloutti valtiolle 96 miljoonaa euroa ja
tuottotavoite nousee jonkin verran seuraavien vuosien aikana.

hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Pariisin ilmasto
sopimuksessa edellytetään, että maailman päästöjen ja hiili
nielujen tulee olla tasapainossa vuosisadan jälkipuoliskolla.
Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilinielut, kuten Suomen metsät, sitovat vuoteen 2045 mennessä kaikki Suomen
fossiiliset päästöt.
Myös Hyttinen pitää Suomen tavoitetta mahdollisena.
– Metsähallitus on lanseeraamassa ajatusta ilmaston
muutosta hillitsevästä aktiivisesta metsänhoidosta. Lähtökohta
ilmastotalkoille on siinä mielessä hyvä, että Luonnonvarakeskuksen inventointien mukaan Suomen metsissä kasvaa tällä
hetkellä puuta enemmän kuin koskaan aiemmin.
Metsähallituksen talousmetsissä tavoitellaan metsien kasvun maksimointia.
– Moni ei ehkä ole ymmärtänyt sitä, että ilmastonmuutokseen ja hiilineutraaliuteen vaikutetaan parhaiten hyvällä
talousmetsien hoidolla. Mitä enemmän metsä kasvaa, sitä
laajemmat ovat hiilinielut.

VIRANOMAISEN HIILIJALANJÄLKI PIENEMMÄKSI
Ilmastonmuutoksen hillitseminen globaalisti vaatii suuria
tekoja, mutta myös viranomaiset voivat omalta osaltaan olla
mukana ilmastotalkoissa.
Metsähallituksessa asiaa on lähestytty konkreettisten tekojen kautta, kuten tavoittelemalla muovittomuutta. Tätä varten
organisaatiossa on siirrytty käyttämään biohajoavia materiaaleja ja esimerkiksi uuden pääkonttorin sisustuksessa pyrittiin
muovittomuuteen.
Lisäksi Metsähallituksen kiinteistöissä ollaan siirtymässä öljylämmityksestä maalämpöön ja muuhun biolämpöön.
Ympäristöystävällisyyttä edistävien toimien listalle kuuluvat
myös kiertotalous ja resurssiviisaus, kuten matkustamisen
vähentäminen.
Perinteisesti matkustamista on ollut, sillä Metsähallituksella on toimipisteitä noin 50 paikkakunnalla.
– Minimoimme matkustamista. Käytämme Skypeä ja
kehitämme mobiileja työvälineitämme sekä työaikajärjestely
jämme, jotta työnteossa päästään paikkariippumattomuuteen.
Näin Metsähallituksessa. Saa matkia, jos keinot eivät vielä
ole käytössä. ■
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LYHYESTI

PISTEPILVIRALLIA JA 122-VUOTIAS
SUOMI-NEITO SUOMIAREENALLA

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Maanmittauslaitos edusti 10.–14.7. Porin suositulla SuomiAreenalla
telttaosastolla ja karttanäyttelyssä.
Telttaosastolla pelattiin rallipeli AuroRallia, jossa käyttäjä ajoi
kilpaa virtuaalitodellisuudessa 3D-lasit päässä. Nimen peli sai Aurora-hankkeesta, jossa myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus
testaa itseohjautuvia autoja. Pelissä ajetaan aidossa pistepilvi- ja
ilmakuva-aineistosta kootussa Ylläksen maisematien 3D-mallissa.
Suomi 144 vuotta kartalla -näyttelyn vetonauloja olivat 3x2-metrinen, vuonna 1873 julkaistu Suomen yleiskartta sekä Suomen
Kartasto -teos vuodelta 1899. Karttanäyttelyssä vierailivat muun
muassa ministerit Jari Leppä ja Pirkko Mattila sekä presidenttiehdokas Matti Vanhanen.
www.suomiareena.fi

KANSALLISEN MAASTOTIETOKANNAN
MAAKUNTAKIERTUE STARTTASI
KAJAANISTA
Kansallinen maastotietokanta -ohjelman maakuntakiertue alkoi Kajaanissa 28.9. Maakuntakiertue on seminaarien sarja, jossa eri kaupungeissa keskustellaan kansallisen maastotietokannan hyödyistä.
Kajaanissa esiteltiin Kajaanin alueen osoitetietojärjestelmän
parannusta. Lisäksi seminaarissa kuultiin tulevaisuuden kartoista.
2D-kartoista ollaan kovaa vauhtia siirtymässä 3D-mallinnukseen.
– Kansallisen yhtenäisen tietomallin tärkeys kasvaa koko ajan
3D-kaupunkimallien yleistyessä, kertoo 3D-pilottia vetävä projektipäällikkö Joonas Jokela. – Kansalliseen maastotietokantaan on
tarkoitus tuoda Suomen rakennuskanta CityGML:ään pohjatuvassa
3D-muodossa. Rakennusten lisäksi kaupunkikuvaan kuuluu monia
muitakin kohteita, kuten siltoja.
Seuraavat KMTK-seminaarit pidetään Turussa 24.10., Jyväskylässä
2.11. ja Vaasassa 22.11.
kmtk.paikkatietoalusta.fi

METSÄHOVI LIITETTIIN SUOMEN
VIRALLISEEN AIKAAN
Metsähovin geodeettinen tutkimusasema ja Metsähovin
radiotutkimusasema liitettiin Suomen viralliseen aikaan
UTC(MIKE):en. Ajansiirto tapahtuu valokuitua pitkin VTT:n
Mittatekniikan keskus MIKESin aikalaboratoriosta Ota
niemestä Kirkkonummen Metsähoviin.
− Mittauksissa näkyy esimerkiksi se, kuinka 50 kilometrin
valokuituyhteydessä valon edestakainen kulkuaika vaihtelee
noin seitsemän nanosekuntia vuorokauden aikana lämpö
tilan muutosten vaikuttaessa valokuidun ominaisuuksiin,
varsinkin sen pituuteen, kertoo Metsähovin geodeettisen
tutkimusaseman päällikkö Jyri Näränen Maanmittaus
laitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Ajansiirto tukee geodeettisia mittauksia Metsähovissa.
Rakenteilla oleva geodeettinen radioteleskooppijärjestelmä
tarvitsee tarkan ajan ja taajuuden mittausten pohjaksi.

HISTORIALLISIA ILMAKUVIA VOI
TILATA ASIAKASPALVELUSTA
Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkistossa on yhteensä
lähes miljoona ilmakuvaa, joita kuka tahansa voi ostaa
omaan käyttöönsä. Vanhimmat kuvat ovat 1930-luvulta ja
historiallisten ilmakuvien lisäksi saatavilla on muutamia
1950-luvulta peräisin olevia orto-oikaistuja ilmakuvia, jotka
ovat mittatarkkoja kuten kartat.
Vanhoja ilmakuvia voi hyödyntää esimerkiksi metsävarantojen muutostulkinnassa ja kaupunkitutkimuksessa.
Niistä
voi
nähdä,
miltä suvun kotitila tai
mökkimaisema
ovat
näyttäneet menneinä
vuosikymmeninä.
Vuonna 2008 ilmakuvauksessa siirryttiin
digitaalisen
kameran
käyttöön, mutta vanhoja filmikuvia digitoidaan edelleen
säilytettäväksi. Niiden taltiointi on tärkeää kulttuurihistorian,
tutkimuksen ja uusien innovaatioiden syntymisen kannalta.
Digitointi mahdollistaa myös ilmakuvien monipuolisen jatkokäytön ja hyödyntämisen laajalle käyttäjäkunnalle.
Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla on indeksikartta,
josta näkee alueittain ja vuosittain tehdyt ilmakuvaukset.
Ilmakuvia voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.
Kuvat ovat vapaata aineistoa, mutta niiden käsittelystä
ja toimituksesta peritään maksu, joka on 105 euroa + alv
kappaleelta. Toistaiseksi vanhoja ilmakuvia ei voi hankkia
Maanmittauslaitoksen verkkopalveluiden kautta, sillä
verkkopalveluja varten kuvien tulisi olla sidottu maastokoordinaatistoon, jotta niitä voitaisiin käyttää.
Ilmakuvakyselyt ja tilaukset:
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
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ASUNTOREKISTERIN VALMISTELU
ETENEE
Osakehuoneistoja koskeville kohde-, omistus- ja panttaustiedoille luodaan parhaillaan
palvelukokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tietojen luotettavuuden ja saatavuuden
parantaminen. Asuntorekisteri luo edellytykset esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköisen kaupankäyntiin.
– Sidosryhmien tarpeet halutaan huomioida mahdollisimman hyvin, ennen kuin
asuntorekisteriin liittyvä lakiesitys jätetään käsittelyyn, kertoo hankepäällikkö Jorma
Turunen.
– Aloitimme sidosryhmäfoorumitoiminnan, jossa keskustelemme jokaisen sidos
ryhmän kanssa erikseen. Tavoitteenamme on muodostaa sidosryhmäkohtaiset
näkemykset siitä, millä tavalla toiminta muuttuu ja millaisia asuntorekisteriin liittyviä
palveluja he tarvitsevat.
Suurimpia sidosryhmiä ovat muun muassa asuntoyhtiöt, kiinteistönvälittäjät ja
pankit.
– Ensi vaiheessa asuntorekisteri luo edellytyksiä, joiden päälle voidaan rakentaa sekä
julkisen että yksityissektorin palveluja. Niistä hyötyvät asunto-osakkeiden omistajien
lisäksi muun muassa taloyhtiöt, isännöitsijät, pankit ja kiinteistönvälittäjät. Ensimmäinen versio palvelukokonaisuudesta tulee käyttöön vuoden 2019 alussa, mutta
palveluiden kehittäminen jatkuu 2020-luvulle, Turunen sanoo.
Mittavasta hankkeesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja palvelukoko
naisuuden toteutuksesta vastaa Maanmittauslaitos.
www.mmm.fi/asrek

TERVETULOA
PAIKKATIETOMARKKINOILLE
7.11.2017
Varaa tiistai 7.11.2017 Paikkatietomarkkinat
tapahtumalle!
Messukeskuksessa
tapaat
paikkatietoalan huippuosaajat ja löydät parhaat
ratkaisut alan tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden avulla.
Paikkatietomarkkinoiden teemana on liikkuminen. Se on myös aiheena tämän vuoden Paikkatietomarkkinat aloittavassa paneelikeskustelussa,
johon osallistuvat liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner, tulevaisuudentutkija Risto Linturi
sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen
ylijohtaja Jarkko Koskinen.
Liikenne ja liikkuminen elävät parhaillaan ehkä suurinta murrostaan sitten auton
keksimisen. Robottiautot ja älytiet ovat tulossa kovalla rytinällä ja samaan aikaan liikkuminen muuttuu palveluksi, jossa eri liikkumismuodot ketjutetaan saumattomasti
yhteen eikä oman auton omistaminen ole enää välttämättömyys.
Paikkatietomarkkinoilla ovat mukana kaikki alan keskeiset toimijat. Se tarjoaa
monipuolisen kattauksen siitä, mitä alalla juuri nyt tapahtuu. Tapahtumaan kuuluu
näyttely, puheenvuoroja, näytteilleasettajien tietoiskuja, työpajoja, Demotori ja
iltatilaisuus LinkkiBuffet.
Lue lisää ja ilmoittaudu kävijäksi etukäteen:
www.maanmittauslaitos.fi/paikkatietomarkkinat

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
TalentIT
Helsinki
7.11.2017
Paikkatietomarkkinat
Messukeskuksen Kokoustamo,
Helsinki
7.11.2017
ELMA-messut
Messukeskus, Helsinki
10. – 12.11.2017

Paikkatietoalusta-hankkeen
jatkorahoitus varmistunut
Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta
-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Syyskuussa hankkeessa siirryttiin pilotointivaiheeseen ja vuoden 2018 alusta hankkeessa
alkaa toteutusvaihe.
Hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan
julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta.
Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten
ja yhteisöjen saataville.

www.paikkatietoalusta.fi

Uusi ilmakuvauskamera käyttöön
Maanmittauslaitokseen on hankittu tänä
syksynä uusi Vexcel Ultracam Eagle M2 -ilmakuvauskamera. Uuden järjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin ja kameralla on jo tehty
tuotantokuvauksia Kainuun alueella. Lisätietoa
kameran tuomista mahdollisuuksista kerrotaan
seuraavassa Tietoa Maasta -lehdessä.

Tule kanssamme Instagramiin!
Kesätyöntekijämme valloittivat
Maanmittauslaitoksen Instagram-tilin. Kesän aikana he
kuvasivat ja kertoivat työstään eri
puolilla Suomea: esimerkiksi Suomussalmella
merkittiin luonnonsuojelualueen rajaa
lumikengät jalassa, Helsingin palvelupisteellä
esiteltiin kartan tulostuksen vaiheita ja Porin
Yyterissä vietettiin aurinkoista työhyvinvointipäivää.
Tule katsomaan, miltä työnteko meillä
näyttää! Löydät meidät Instagramista nimellä
@maanmittaus.
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FAKTA OM LANDET

GRÖNA VÄRDEN I ÄMBETSVERKETS VARDAG
Lantmäteriverket värdesätter ansvar för miljön. Vi minskar våra
koldioxidavtryck genom att utveckla personalens verksamhetssätt.
År 2014 tog Lantmäteriverket i bruk
miljöprogrammet Green Office som är
ett praktiskt miljösystem som utvecklats av WWF för kontor.
− Målet är att ta ansvar för samhället, göra besparingar i kostnader och
erbjuda varje anställd en möjlighet att
delta i skyddandet av miljön, berättar
Henri Nackström, expert på lokaliteter
och medlem i Green Office-teamet.
Green Office togs först i bruk vid
verksamhetsstället i Böle och i år
har vi fått med ytterligare sex verksamhetsställen. Lantmäteriverkets
Green Office-kriterier är pappersförbrukning, elförbrukning, resor och
anskaffningar.
− År 2016 var förbrukningen av
kontorspapper bara en sjättedel
jämfört med år 2014, och antalet
kilometer körda i tjänsten med

egen bil sjönk med 160 000 kilometer under samma tidsperiod, berättar
ledande expert Ilkka Malmi.

Ansvarsfulla konsumtionssätt och anskaffningar
Vid de verksamhetsställen som är med i Green Office-programmet mäts personalens konsumtionssätt med en mätare för
konsumtionsmönster. Med en enkät kartläggs personalens återvinningsvanor, resor, och energiförbrukning.
− Ett centralt syfte med mätaren är att väcka varje individ att
fundera på sina egna konsumtionsvanor och därmed utveckla
miljövänligare vanor, säger
Malmi.
Lantmäteriverket använder
sig av hållbara energi- och
miljölösningar,
dvs.
cleantech-lösningar, i enlighet med
Statsrådets upphandlings
anvisning. Med cleantech-lösningar avses produkter, tjänster, processer
och system som främjar
en hållbar användning av
naturresurser och minskar
skadliga miljöeffekter.
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Nya lokaliteter och aktivitetsbaserat
arbete främjar miljön
Under år 2016 flyttade Lantmäteriverkets
enheter på fyra orter in i nya aktivitetsbaserade kontor. Arbetsplatserna är
outsedda och används gemensamt och
det finns arbetsplatser för 80 procent
av personalen.
− I och med en förbättrad lokal
effektivitet konsumeras mindre energi.
Med färre kvadratmeter är behovet
av exempelvis ljus och städning mindre, förklarar ledande expert E
lina
Aaltonen.
Vid Lantmäteriverket har personalen en möjlighet till aktivitetsbaserat
arbete, vilket betyder att man kan arbeta
även hemifrån. Ibruktagandet av virtuella arbetsredskap stöder aktivitetsbaserat
arbete.
− Ibruktagandet av avancerad teknik har
minskat resorna till möten oerhört, berättar
Aaltonen. ■

Forststyrelsen digitaliserar, miljön vinner
Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, vars generaldirektör
är agronomie- och forstdoktor Pentti Hyttinen. Forstyrelsen
har cirka 1 400 anställda och dess verksamhet vilar på fyra
grundpelare: Skogsbruk, Naturtjänster, Fastighetsutveckling
och Jakt- och fisketjänster.
Lantmäteriverket och Fortstyrelsen har samarbetat länge. Detta
samarbete främjas av möten mellan ledningarna. Organisationerna driver som bäst ett projekt där naturskyddsområden bildas
till skyddsområdesfastigheter. Ett av objekten var Hossa som
inrättades som nationalpark under jubileumsåret för Finlands
självständighet.
När ett naturskyddsområde har bildats till en skyddsområdesfastighet har den bara en fastighetsbeteckning inom en
kommuns område. Samtidigt huggs områdets rår upp och märks
ut i terrängen. Detta gör det lättare att förvalta området och
skönja det i olika kartmaterial.
Det finns gemensamma intressen även inom digitalisering.
För virtuella presentationer av skogar behövs bland annat kartmaterial och topografiska data av hög kvalitet.

Ekonomiskogar fungerar som kolsänkor
Vid Jord- och skogsbruksministeriet har man konstaterat att
Finlands mål är att vara kolneutralt senast år 2045. I Paris
klimatavtal förutsätts att världens utsläpp och kolsänkor ska
vara i balans under den senare hälften av århundradet.
Kolneutralitet betyder att kolsänkor, såsom Finlands skogar,
binder alla Finlands fossila utsläpp senast år 2045. Forststyrelsens generaldirektör Pentti Hyttinen tror att det är möjligt för
Finland att uppnå målet.
- Forststyrelsen håller på att lansera tanken om en aktiv
skogsvård för att stävja klimatförändringen. Utgångspunkten
för klimattalkot är god i det avseendet att enligt Naturresurs
institutets inventeringar växer det fler träd i Finlands skogar än
någonsin tidigare.
I Forststyrelsens ekonomiskogar strävar man efter en maximering av skogstillväxten.
- Många har kanske inte insett att en god vård av ekonomi
skogarna är det bästa sättet att påverka klimatförändringen och
kolneutraliteten. Ju mer skogen växer, desto större är kolsänkorna.

Exakta data gratis från rymden

FOTON: ILARI RÄSÄNEN

Det har varit svårt att använda satellitbilder på grund av bildernas höga pris och av att det funnits
så få bilder av Finland. Problemet håller äntligen på att lösas, tack vare Europeiska unionens
Sentinel-satellitserie och en finsk geodataplattform.
Med geodataplattformen strävar man efter att underlätta användningen
av satellitbilder genom att erbjuda färdiga bildprodukter till de användare
som inte vill investera i grundbearbetning och vederbörliga programvaror.
Användare som vill fördjupa sig i behandlingen av bildmaterial kommer att
få tillgång till gränssnittstjänster.
- Exempel på bildprodukter är vegetationsindexmosaiker, berättar
forskningsingenjör Markus Törmä från Finlands miljöcentral (SYKE) som
leder geodataplattformens satellitbildsprojekt.
Grunden för geodataplattformen utgörs förutom av Sentinel-satelliterna även av Meteorologiska institutets nationella satellitdatacentral i
Sodankylä.
- För satellitbilder har vi redan tillsammans med SYKE databearbetningsmiljön Calvalus. Målet är att av den förädla en automatiserad produktionsprocess. Resultatet av denna process ska vara att myndigheter,
företag och t.o.m. allmänheten har tillgång till bildmaterialet i en sådan
form att det är lätt att tolka, säger Jyri Heilimo från Meteorologiska institutet som ansvarar för satellitbildbaserade tjänster.
I utvecklingsskedet testas geodataplattformen av Landsbygdsverket.
Avsikten är att tolkningen av satellitbilder ska minska antalet över
vakningsbesök på plats.
Målet är att geodataplattformen ska ha tagits i bruk år 2019.

TIETOA MAASTA 3/2017

19

TM

P A I K K AT I E T O A L A N A M M AT T I TA P A H T U M A

THE SCIENCE OF WHERE

TM

NYT YHDESSÄ
PÄIVÄSSÄ!

TIISTAI 7.11. KLO 9 – 18
MESSUKESKUS, HELSINKI

PAIKKATIETOMARKKINOILLA PUHUTAAN TÄNÄ VUONNA LIIKENTEEN
MURROKSESTA. ROBOTTIAUTOT JA ÄLYT IET TEKEVÄT TULOAAN,
JA SAMAAN AIKAAN LIIKKUMINEN MUUTTUU PALVELUKSI.
KARTTATIIMI
PANEELIKESKUSTELU

Paikkatietomarkkinoiden teemasta keskustelemassa
• liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
• tulevaisuudentutkija Risto Linturi
• ylijohtaja Jarkko Koskinen, Maanmittauslaitos/Paikkatietokeskus
• juontajana Roman Schatz

OHJELMASSA MM.

• näyttely
• puheenvuoroja
• tietoiskuja
• työpajoja
• Demotori
• Linkkibuffet-iltatilaisuus

MAKSUTON SISÄÄNPÄÄSY
KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI
⊲ WWW.PAIKKATIETOMARKKINAT.FI

Paikkatietomarkkinat

@GIS_EXPO ja #Paikkatietomarkkinat

AVA I N V E R K K O T I E TO O N

Järjestäjä

TAPAA PAIKKATIETOALAN HUIPPUOSAAJAT JA LÖYDÄ PARHAAT RATKAISUT
ALAN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN JA INNOVAATIOIDEN AVULLA.

