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MAANMITTAUSLAITOS

Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia kuten esimerkiksi
lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä.
Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen
lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä
ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät.
Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri Suomen,
Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 1 800. Organisaatio koostuu
keskushallinnosta sekä neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Tuotanto, Yleishallinto,
Tietotekniikan palvelukeskus ja Paikkatietokeskus.

Kuva 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio
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MAANMITTAUSLAITOKSEN STRATEGIA

Maanmittauslaitoksen uusi strategia luotiin 2014-2015, kun Maanmittauslaitos uudisti
organisaatiotaan alueellisesta keskitettyyn organisaatioon ja Geodeettien laitos sekä Maa ja
Metsätalousministeriön tietopalvelukeskus liittyivät Maanmittauslaitokseen.
Maanmittauslaitoksen uutena toiminta-ajatuksena on tarjota tietoa, palvelua ja tutkimusta
Maasta.
Visiona on olla suunnannäyttäjä.
Visio jakaantuu neljään osaan:
• Vastaamme kattavasti Suomen kiinteistö- ja maastotietojärjestelmistä.
• Olemme kansainvälinen edelläkävijä paikkatietoalan tutkimuksessa.
• Tarjoamme edistykselliset ja asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut.
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Tuottamamme tieto mahdollistaa uutta kasvua yhteiskunnassa.
Kuvaan 2 on kiteytetty nykyinen strategia.
•

Kuva 2. Maanmittauslaitoksen strategia

Strategian teemat seuraaville viidelle vuodelle on esitetty strategian tiekartassa.

Kuva 3. Maanmittauslaitoksen strategian tiekartta
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MIKSI PAIKKATIETOKESKUKSEN TUTKIMUSSTRATEGIA
PITÄÄ PÄIVITTÄÄ?

3.1 Yhdistyminen Maanmittauslaitokseen
Vuoden 2015 alussa Geodeettinen laitos liitettiin Maanmittauslaitokseen osana valtion tutkimuslaitosuudistusta. Geodeettisen laitoksen tutkijat ja Maanmittauslaitoksen paikkatieto /
INSPIRE ryhmä yhdistyivät ja muodostivat uuden Paikkatietokeskuksen. Vuodesta 2014 lähtien Geodeettisen laitoksen edustajat olivat mukana luomassa uuden Maanmittauslaitoksen
strategiaa, jota yhdessä myöhemmin tarkennettiin. Uudessa Maanmittauslaitoksen strategiassa
tutkimuksesta muodostui yksi laitoksen ydinprosesseista ja strategiseksi tavoitteeksi asetettiin
edistää tieteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Myös digitalisoituminen ja digitaaliset palvelut
koskettavat läheisesti Paikkatietokeskusta ja sen tarjoamia paikkatietopalveluja, kuten Paikkatietoikkuna ja koordinaattimuunnospalvelu. FinnRef-paikannuspalvelukokonaisuus on paljolti
Paikkatietokeskuksen osaamisen varassa, joskin palvelukokonaisuudesta vastaa Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa

3.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Paikkatiedot ja paikkatietoinfrastruktuuri
Paikkatietojen monipuolinen käyttö on tullut mahdolliseksi viranomaisille ja yksityisille
henkilöille avoimien rajapintojen ja uusien sovellutuksien myötä. Useat valtiot kehittävät
kansallisia ohjelmia paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseen. Kansainväliset suuryritykset
(Google,
Nokia,
Microsoft)
kehittävät
ja
hyödyntävät
enenevässä
määrin
paikkatietotekniikkaa kuluttajiin suuntautuvassa liiketoiminnassaan. Tämä lisää alan
näkyvyyttä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Paikkatietoinfrastruktuureista on tullut keskeinen paikkatietojen käytön edistämisen väline.
Euroopan mittakaavassa tätä kehitystä säätelee INSPIRE-direktiivi ja sen perusteella annettu
kansallinen lainsäädäntö. Suomessa on käynnissä Paikkatietopoliittinen selonteko, jonka
avulla selvitetään mahdollisuutta luoda Suomeen entistä laaja-alaisempi kansallinen
paikkatietoinfrastruktuuri. Kehittyvän paikkatietoinfrastruktuurin tulee toteuttaa yhä parempi
integraatio eri toimintasektoreiden välillä, tiedon koneluettavuus, sekä sujuva yhdistely ja
linkittäminen eri palveluissa. Yhtenäisen ja avoimen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin
tulisi johtaa mittaviin säästöihin ja tuottavuuden kasvuun valtionhallinnossa, kunnissa ja
yksityisellä sektorilla.
Satelliittipaikannus ja geodesia
Satelliittipaikannusjärjestelmien paikannustietojen tarkkuus ja käytettävyys kasvavat
nykyisestä, mikä lisää satelliittipohjaisen navigaation merkitystä ja kasvattaa paikkatiedon
markkinoita. Maanmittauslaitos tarjoaa avoimen korjatun satelliittipaikannussignaalin, jonka
paikannustarkkuus on noin 0,5 m. Suomessa mm. älykkään liikenneinfrasruktuurin
kehittäminen perustuu tarkkaan satelliittipaikannukseen. Sen edellytykset paranevat FinnRefuudistuksen myötä, jossa tihennätään verkkoa aina 50 aseman verkoksi kattaen myös
merialueet.
Mannerlaattojen liikkeet ja maannousu muuttavat kiintopisteiden absoluuttista sijaintia maan
pinnalla yli 3 cm vuodessa. Havaintotarkkuuden ja tarkkuusvaatimusten kasvaessa staattiset
koordinaattijärjestelmät eivät enää ole riittävän tarkkoja. Tällä hetkellä monet kohteet ovat jo
noin 80 cm eri paikassa kuin mihin virallisen koordinaattijärjestelmämme mukaiset
koordinaatit osoittavat. Riittävän tarkkojen ja saumattomasti koko Euroopan alueella
toimivien muunnosten ja ajasta riippuvien koordinaattijärjestelmien tutkimus takaavat
ajantasaiset ja tarkat järjestelmät myös tulevaisuudessa. Tutkimus liittyy myös Suomen
geodesian strategiassa 2017-2026 listattuihin tulevien vuosien kehityskohteisiin.
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Metsähovin tutkimusasema kuuluu globaaliin pysyvien geodeettisten perusasemien verkkoon
(GGOS). GGOS:n alaisten palvelujen tehtävänä on kerätä jatkuvaa mittausaineistoa
koordinaattijärjestelmien ylläpitämiseksi, maankuoren liikkeiden seuraamiseksi, maapallon
asennon ja painovoimakentän mittaamiseksi sekä navigaatiosatelliittijärjestelmien toimintaa
varten. Metsähovin tutkimusasemaa kehitetään osana GGOS-verkkoa ja se on Suomen
kontribuutio YK:n yleiskokouksen vuoden 2015 päätöslauselmaan globaalista kestävään
kehitykseen perustuvasta koordinaattijärjestelmästä ja siihen liittyvästä YK:n jäsenvaltioiden
ylläpitämästä infrastruktuurista. Metsähovi on myös kansallisen pysyvistä mittausasemista
koostuvan FinnRef-paikannusverkon perusasema.
Uudistettu FinnRef-verkko on osa eurooppalaista GNSS-asemien perusverkkoa, joka mm.
takaa INSPIRE-direktiivin mukaisen yhteensopivuuden eri maiden välillä. FinnRef-verkon
avoin data ja käynnistettävä paikannuksen tukipalvelu tulevat merkittävästi vaikuttamaan
kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin. Metsähovi ja FinnRef-verkko ovat osa kansallista
kontribuutiota eurooppalaiselle EPOS (European Plate Observing System) tutkimusinfrastruktuurille,
Satelliittipohjaiset painovoimakenttää kartoittavat havainnointijärjestelmät luovat yhä
paremmat edellytykset globaalille maankuoren liikkeiden seuraamiselle. Tämän työn
merkittävä kansallinen hanke on uuden painovoimajärjestelmän ja nykyistä tarkemman
geoidimallin luominen Suomeen sekä jäätiköiden sulamisen aiheuttaman Itämeren
pinnankorkeuden muutosten ennustaminen.
Kaukokartoitus
Euroopan unionin Copernicus-hankkeessa toteutetaan operatiivinen kaukokartoitussatelliittien
perhe sekä luodaan ympäristö- ja turvallisuuspalveluita, jotka hyödyntävät
satelliittimittauksia, mallinnusta ja in situ mittauksia. Järjestelmä tarjoaa suomalaisille
tutkimuslaitoksille
mahdollisuuden
olla
luomassa
eurooppalaista
ympäristöseurantajärjestelmää ja hyödyntää toiminnassaan järjestelmän tuottamaa
informaatiota.
Paikkatiedon keruussa käytettävät lentokoneisiin, satelliitteihin, lennokkeihin ja autoihin
asennettavat digitaaliset kuvaus- ja mittausjärjestelmät kehittyvät nopeasti. Uudet järjestelmät
tuottavat entistä monipuolisempaa ja tarkempaa kolmiulotteista aineistoa. Tämä mahdollistaa
kohteiden nykyistä tarkemman ja nopeamman mittauksen ja automaattisen tulkinnan sekä
nykyistä tehokkaamman ajantasaistuksen. Hajautetun kartoituksen mahdollisuudet kasvavat
yhteiskunnassa merkittävästi ja yhä pienemmistä yrityksistä voi tulla tietyn osa-alueen
merkittävä kartoittaja. Paikkatietokeskuksen kaukokartoitustutkimuksesta on jo nyt 90%
hajautetun kartoituksen tutkimusta.
Kiinteistötutkimus
Uutena tutkimusalueena Paikkatietokeskuksessa on aloittanut kiinteistötutkimus. Tutkimus
keskittyy Katasteri2035-hankeeseen, jossa selvitetään millainen Suomen tuleva
katasterijärjestelmä voisi olla. Olennainen osa selvitysvaihetta on tutkia, miten verokkimaiden
järjestelmät kehittyvät sekä tutkia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttäen millainen
tulevaisuuden toimintaympäristö on, ja millaisia haasteita uusi katasterijärjestelmä kohtaa.

3.3 Julkishallinnon muuttuminen
Julkishallinnossa on menossa voimakas uudistus ja keskittymiskehitys. Valtionhallinnossa
pyritään keskittämään palveluita ja rikkomaan raja-aitoja synnyttäen samalla säästöjä ja parantaen tuottavuutta. Keskushallintouudistuksessa pyritään purkamaan ministeriöiden välisiä
raja-aitoja ja lisäämään eri hallinnonalojen yhteistyötä. Sote-uudistus ja siihen läheisesti liittyvä maakuntauudistus tulevat voimakkaasti muokkaamaan valtion ja kuntahallinnon suhdetta. Sen vaikutukset Maanmittauslaitokselle selvivät vasta, kun uudistus on hyväksytty. Paikkatietokeskusta on läheisesti koskettanut tutkimuslaitosuudistus, jonka yhteydessä
tukimuslaitoksia yhdistettiin. Samalla niiden budjettirahasta leikattiin yli viidennes, jonka
avulla muodostettiin Suomen Akatemiaan Strategisen tutkimuksen ohjelman ja Valtioneuvos-
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ton kanslian alaisuuteen selvitysrahasto. Tutkimuslaitosuudistuksessa Geodeettinen laitos yhdistettiin vuonna 2015 Maanmittauslaitokseen, jossa se jatkaa toimintaansa Maanmittauslaitoksen tutkimusyksikkönä, Paikkatietokeskuksena. Muutokset eivät suinkaan tutkimuskentässä jääneet tähän, vaan ne ovat jatkuvia ja tutkimuslaitoksia pyritään edelleen rakentamaan
suuremmiksia kokonaisuuksiksi. Lisäksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä työnjakoa
selvennetään ja yhteistyötä lisätään.
Paikkatietoalaa ja Maanmittauslaitosta tulee laajasti koskettamaan käynnissä oleva Paikkatietopoliittinen selonteko, joka voi mahdollistaa puitteet uudenlaiselle kansalliselle paikkatietoinfrastruktuurille ja yhteistyölle tutkimuksessa sekä julkisen sektorin laadukkaan avoimen
paikkatiedon jakamiselle ja ylläpidolle.

3.4 Maanmittauslaitoksen Tutkimus- ja Open Access julkaisupolitiikka
Maanmittauslaitoksen
14.6.2017
(MML
2314/00
01
00/2017)
hyväksytyssä
Tutkimuspolitiikassa kuvataan Maanmittauslaitoksen yleiset tutkimus- ja sen tukitoimintaan
liittyvät painopisteet ja periaatteet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Se ei ota kantaa
toimintayksiköiden sisäiseen toimintaan ja organisointiin. Tärkeimmät Maanmittauslaitoksen
tutkimustoimintaa koskevat kehittämiskohteet kaudelle 2017–2019 ovat:
Yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen
Tutkimuksen laadun nostaminen
EU-rahoitteisten tutkimusprojektien osuuden ja laadun lisääminen
Kiinteistötekniikan, -oikeuden ja -talouden tutkimuksen käynnistäminen osana Maanmittauslaitoksen tieteellistä tutkimustoimintaa
• Tutkimusrahoituksessa hyvin menestyneiden Maanmittauslaitoksessa harjoitettavien
tutkimusalojen ylläpito ja strategisesti tärkeisiin tutkimusaloihin panostaminen
• Tutkimuksen ja tieteen avoimuuden sekä eettisyyden varmistaminen
• Maanmittauslaitoksen monialaisen paikkatietotekniikkaan liittyvän osaamisen
tehokas hyödyntäminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
• Tutkimushenkilöstön työelämäpolkujen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen
Maanmittauslaitoksen Tutkimuspolitiikka toimii tahtotilana koko Maanmittauslaitoksen
tutkimustoiminnalle, sitä vastoin Paikkatietokeskuksen tutkimusstrategia keskittyy osaltaan
tutkimuksen operatiivisen substanssitoiminnan strategiaan.
Maanmittauslaitoksen tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen Open Access julkaisupolitiikka
(MML 3514/00 01 00/2017) hyväksyttiin 18.9.2017. Sen tavoitteena on linjata laitoksen
periaatteet avoimelle julkaisemiselle. Henkilöstön laatimien julkaisujen määrä on osa
Maanmittauslaitoksen tuloksellisuutta. Avoin saatavuus lisää tieteellisten ja ammatillisten
julkaisujen vaikuttavuutta ja näin ollen se on myös erittäin tärkeää Paikkatietokeskukselle.
•
•
•
•
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YDINTEHTÄVÄ 2018-2023

Laki Maanmittauslaitoksesta (13.12.2013/900) velvoittaa toteuttamaan seuraavia paikkatietoihin liittyviä tutkimus ja asiantuntija tehtäviä, joista Maanmittauslaitoksessa huolehtii Paikkatietokeskus:
•
•
•

Harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla
Huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta
paikkatietojen metrologiasta
Suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
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•
•
•
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Kehittää ja kokeilee geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää niiden käyttöönottoa
Tukee paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä
Julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä

VISIO 2023 JA STRATEGISET TAVOITTEET

5.1 Visio 2023
Paikkatiedon tutkimusta ja ratkaisuja yhteiskunnalle
•
•
•

Olemme tieteen ja teknologian edelläkävijöitä
Autamme yhteiskuntaa ja päättäjiä hyödyntämään paikkatietoja ja ymmärtämään
niihin liittyvien infrastruktuurien välttämättömyyden
Osaamisemme kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia

5.2 Strategiset tavoitteet
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•

Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä tutkimus- ja asiantuntijapalvelut toteutetaan
siten, että niissä voidaan hyödyntää monipuolisesti laitoksen koko osaamispääomaa
ja niiden tuloksia voidaan hyödyntää laajasti koko yhteiskunnassa.

•

Paikkatietokeskuksella on runsaasti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
yhteistyönä toteutettavia paikkatietoinfrastruktuurin ja siihen liittyvän metrologian
tutkimus- ja asiantuntijahankkeita.

•

Paikkatietokeskuksen tieteellistä kilpailukykyä vahvistetaan jatkotutkintojen tukeman
huipputason osaamisen, ajanmukaisen tutkimusinfrastruktuurin, ajankohtaisen
korkeatasoisen tutkimuksen, toimivan yhteistyön ja kansainvälisesti arvostettujen
julkaisujen avulla.

•

Paikkatietokeskus verkostoituu tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja julkishallinnon
kanssa ja tiedottaa tutkimustuloksistaan aktiivisesti.

ARVOT

Maanmittauslaitoksen arvot ovat
•
•
•
•
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luotettava kumppani
halu palvella
rohkeus ja kyky uuden luomiseen
erilaisina yhdessä.

NYKYTILANTEEN ANALYYSI

7.1 Vahvuudet
Korkeatasoinen tutkimus
Paikkatietokeskuksessa tehty korkeatasoinen tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja
arvostettua paikkatietoalalla. Tutkimuksen tuloksena syntyy yli 100 vertaisarvioitua julkaisua
vuosittain
sekä
useita
muita
julkaisuja,
konferenssiesitelmiä
ja
raportteja.
Paikkatietokeskuksen edustajat toimivat kansainvälisissä tieteellisissä organisaatioissa sekä
useissa tilaisuuksissa ja konferensseissa kutsuttuina esitelmöitsijöinä. Tutkimuskenttä on
poikkeuksellisen laaja. Keskus on kansainvälisesti tarkastellen poikkeuksellinen, koska sen
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tutkimustoiminta kattaa kaikki modernin paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisessä tarvittavat
alueet. Maanmittauslaitoksella on mahdollisuus tehdä hyvin monipuolista kehitystyötä
paikkatietoalalla. Maanmittauslaitoksen paikkatietoihin, geodeettisiin perusverkkoihin,
tietoverkkoihin
ja
mobiiliteknologiaan
liittyvät
palvelut
ja
tutkimus
on
tietoyhteiskuntakehityksen kannalta merkittävää.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
Paikkatietokeskuksen henkilöstö viihtyy työssään. Henkilökunnan koulutustaso on erittäin
korkea. Työpaikkana Paikkatietokeskus tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen
tutkimustyöhön, jatko- ja lisäkouluttautumiseen sekä yksilölliseen työuran suunnitteluun.
Lisäksi tutkimushenkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet siirtyä halutessa operatiivisiin
asiantuntijatehtäviin Maanmittauslaitoksen muihin toimintayksiköihin, ja vastaavasti
operatiivisissa tehtävissä olevat henkilöt voivat siirtyä Paikkatietokeskukseen vahvistaakseen
osaamistaan tai tehdäkseen jatkotutkinnon.
Yhteistyöverkostot
Paikkatietokeskuksessa on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö jo vakiintunutta.
Yhteistyöverkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimus- ja kehittämishankkeiden
käynnistämisessä. Paikkatietokeskuksella on mittava kansainvälinen tutkimusverkosto, mikä
takaa kansainvälisen yhteistyön, laadukkaiden hakemusten ja tutkimus- ja kehityshankkeiden
tekemisen
yhdessä
kansainvälisten
tutkimus
ja
yrityskumppanien
kanssa.
Paikkatietokeskuksen kansainvälinen arvostus luo meille uusia mahdollisuuksia ja tarjoaa
osaavia työntekijöitä. Paikkatietokeskus tekee tiivistä yhteistyötä kansallisen ja
kansainvälisen turvasektorin kanssa. Paikkatietoinfrastruktuurin piirissä jo yli kymmenen
vuotta toiminut Paikkatietoverkosto (aiemmin Inspire-verkosto) on luonut hyvät edellytykset
vaikuttavuuden ja yhteistyön vahvistamiseen. Yhteistyöverkostoja tulee edelleen laaja-alaistaa
ja suunnata erityisesti ei-paikkatietoammattilaisiin sekä tiedon välittämiseen eri aloille
paikkatiedon hyötypotentiaalin toteutumiseksi. Paikalleen jääminen yhteistyöverkostoissa tai
siiloutuminen omiin ammattipiireihin voi muodostaa myös uhan ja muuttua nopeasti
heikkoudeksi.
Paikkatietokeskus osana Maanmittauslaitosta on osa tutkimuslaitosten TULANETyhteenliittymää. Tämä tarjoaa laitokselle mahdollisuuden kehittää tutkimustansa ja sen
tukitoimintoja työnsä tehostamiseksi yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa.
Yhteenliittymän yhteistyönä on luotavissa hyviä ratkaisumalleja ja laskennallisia menetelmiä
luonnonvara- ja ympäristötiedon hallintaan ja analytiikkaan esimerkiksi Suomen Akatemian
rahoittaman avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuurihankkeen (OGIIR) kautta.
Rahoitus
Paikkatietokeskuksen resurssit ovat kehittyneet viimeisten viiden vuoden aikana suotuisasti.
Ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa on onnistuttu hyvin. Eritoten keskeisten
tutkimusinstrumenttien hyödyntämisessä, kuten Suomen Akatemian huippuyksikkö, EUhankkeet, Business Finlandin kärkihankkeet, STN-hankkeet ja ESA-yhteistyö on onnistuttu
yli odotusten. Lisäksi strateginen yhteistyö avainyritysten ja -yhteisöjen kanssa on syventänyt
rahoituspohjaa ja synnyttänyt spin-off-yrityksiä.
Edellä kuvattu kehitys on lisännyt mahdollisuuksia kehittää paikkatietoalan tutkimusta,
samalla kun paikkatietoalan merkitys yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä on kasvanut.

7.2 Haasteet
Budjettirahoituksen väheneminen
Haasteena toiminnalle on budjettirahoituksen väheneminen siten, että lakisääteisten tehtävien
lisäksi ei voida tehdä riittävästi yhteisrahoitteista tutkimusta. Mikäli rahoitusta ei saada
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täydennetyksi tilaustutkimuksilla, kehityssuunta merkitsee laitoksen tutkimustoiminnan
supistumista ja vaikuttavuuden vähenemistä. Tilaustutkimusten lisääminen puolestaan
edellyttää sitä, että muun muassa henkilöstön jaksamista, hyvinvointia ja projektiosaamista
jatkuvasti kehitetään.
Inspire-direktiivin toimeenpano
Inspire-direktiivin laaja tietosisältö luo edellytyksiä yhteiskunnan digitalisaatiokehitykselle.
Direktiivi kasvattaa myös yrityksien edellytyksiä kansainväliseen kilpailuun, koska
eurooppalaiset tietosisällöt ovat yhteneviä direktiivin laajalla soveltamisalalla (Liitteiden I-III
tietosisällöt). Yhteiskunnan tulisi panostaa nykyistä enemmän direktiivin toimeenpanoon,
vaikka sen on katsottu toteutuvan osana viranomaisten lakisääteistä toimintaa ja pääasiassa
ilman erillistä resurssipanostusta tiedoista vastaaville viranomaisille, vaikka tehtävä on
mittava. Nähtävissä kuitenkin on, että direktiivin toimeenpano on viivästymässä. Direktiivin
toimeenpano tiedon tuottajaorganisaatioissa on toistaiseksi myös ainoa keino ja väline
maarajat ylittävässä tiedon yhteentoimivuudessa, mikä on myös direktiivin keskeinen
tarkoitus.
Paikkatietoinfrastruktuurin heikko integraatioaste
Inspire-direktiivin mukaisesti paikkatietoinfrastruktuurimme kattaa yhteentoimivuuden komponentit yksittäisten paikkatietoaineistojen etsimiseen, katseluun ja lataamiseen.
Paikkatietoteknologian eriytymisen takia eri paikkatietoaineistojen tietojen yhdistely
keskenään tai muuhun tietoon, samoin kuin sen käyttö sovelluskehittäjien resurssina on
suhteellisen vähäistä ja usein aikaa ja resursseja vaativaa. Infrastruktuuri tarvitsee vahvempaa
integraatiota.
Nykyinen paikkatietoinfrastruktuuri tarvitsee tuekseen integraatiokerroksen, jonka tehtävänä
tulee olla olemassa olevan tiedon löytämisen helpottaminen ja saatavuuden sujuvoittaminen
oleellisesti nykyistä helpommin sekä web- ja konekäytön mahdollistaminen verkkosovelluksissa ja sovelluskehittäjille. Samoin automaatiota ja tekoälyä tulisi hyödyntää laajaalaisemmin. Integraatiokerroksen tulee tarjota välineet myös paikkatiedon liittämiseksi
valtavirta-teknologiaan ja sovelluskehittäjien käyttöön. Tähän suuntaan on jo lähdetty Maa- ja
Metsätalousministeriön (MMM) Paikkatietoalusta-hankkeessa, jonka suunnitelmiin kuuluu
tiedon löydettävyyden tehostaminen ja linkitetyn tiedon palvelu. Integraatiokerroksen
vahvistuminen edellyttää panostamista edelleen sen jatkuvaan kehitykseen ja ylläpitoon osana
yhteiskunnan informaatioinfrastruktuuria.
Tähän tilanteeseen haetaan parannusta MMM:n käynnistämän Paikkatietopoliittisen selonteon
avulla.
Tietoturva ja yksityisyyden suoja
Paikkatieto muodostaa erityisen kokonaisuuden henkilötietosuojan kannalta, koska eri
paikkatietoja yhdistämällä henkilön tunnistaminen saattaa olla verraten helppoa. Henkilö
voidaan melko luotettavasti tunnistaa liikeistään esimerkiksi mobiiliverkkojen avulla.
Tietosuojan vahvistaminen paikkatiedon suhteen onkin merkittävä tutkimus- ja
painopistealue, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuloksia.
Euroopan uuden tietosuojasäädöstön myötä tietosuojan merkitys ja vaikutus ulottuu kaikkeen
paikkatiedon käsittelyyn.

8

STRATEGISET OSAAMISALUEET

Paikkatietokeskuksen toiminnan määrittelevät strategiset osaamisalueet, jotka sisältävät yhden
tai useamman osaston tehtäviä ja kehittämisvastuitat. Osaamisalueisiin sisältyvät
asiantuntijatehtävien, toteutettavien tutkimusohjelmien ja yksittäisten hankkeiden aiheet.
Strategiset osaamisaluuet ovat:
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•
•
•
•

Paikkatietoratkaisut osana digitalisaatiota
Dynaaminen Maa
Älykkäät ympäristöt ja vuorovaikutus
Älyliikkuminen ja robotiikka

8.1 Paikkatietoratkaisut osana digitalisaatiota
Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu verkkopalveluympäristössä saatavilla olevista paikkatietotuotteista, niiden löytämistä ja käyttöönottoa tukevista metatiedoista sekä palveluista, joiden avulla nämä tiedot välitetään erilaisten infrastruktuuria hyödyntävien sovellusten käyttöön. Paikkatietoinfrastruktuurin keskeisiä periaatteita ovat tietojen ylläpidon hajautus ja käyttäminen suoraan ylläpitäjän tietovarannoista, tietojen laajamittainen hyödyntäminen yhteisesti
sovittujen standardien avulla sekä tietojen integrointi ja uusiokäyttö. Paikkatietoinfrastruktuurin ytimen muodostavat hyvin määritellyt, laadultaan tunnetut, ajantasaiset ja kattavat paikkatietosisällöt, joiden perustana ovat yhteisesti sovitut koordinaattijärjestelmät.
Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyessä siihen sisällytetään yhä edistyksellisempiä prosessointipalveluja, tosiaikaiseen ympäristön tilan seurantaan tarkoitettuja sensoriverkkoja sekä kehittyneitä palveluja tiedon visualisointiin. Erilaisten mobiililaitteiden lisääntynyt käyttö paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämisessä asettaa uusia vaatimuksia muun muassa monikanavaisuutta tukevien visualisointien kehittämiselle. Verkkopalveluympäristössä tapahtuva paikkatietoanalyysi avaa mahdollisuuksia uudenlaisten käyttösovellusten kehittämiselle. Paikkatietosisältöjen semantiikan hallintaan kehitetään ontologiapohjaisia menetelmiä.
Paikkatietoratkaisut osana digitalisaatiota osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paikkatietojen ajantasaistaminen
Mobiilikartoitus
Paikkatietojärjestelmät ja -palvelut päätöksenteon tueksi
Paikkatietoinfrastruktuuri osana paikkatietoekosysteemiä
Verkkopohjaiset prosessointipalvelut
Paikkatieto-ontologiat
Paikkatiedon harmonisointi ja integrointi
Standardointi
Pilvipalvelut
Big Data
Lohkoketjut
Kansalaisten osallistaminen ja joukkoistaminen
Yksityisyyden suoja ja paikkatiedon turvallisuus
Luotettava paikannus
Dynaamisten koordinaattijärjestelmien käyttö
Koneoppiminen ja tekoäly paikkatietosovelluksissa
Tulevaisuuden katasterijärjestelmä

8.2 Dynaaminen Maa
Maankuoren liikkeet aiheuttavat muutoksia koordinaattijärjestelmässä. Merkittävät muutokset
jäätikköjen massassa ja maan vaipan massavirtaukset vaikuttavat globaaliin ilmastoon,
jäätiköihin ja meren korkeuteen. Näiden ilmiöiden mittaaminen ja ymmärtäminen vaatii
moderneja mittaustekniikoita ja pitkiä aikasarjoja. Ydinturvallisuus, tulvia vastaan
varautuminen ja kaupungistumisen kehittyminen ovat paikallistason esimerkkejä
ympärillämme tapahtuvista muutoksista. Jatkuvien muutostekijöiden analytiikka ja
visualisointi ovat tärkeitä ilmiöiden ymmärtämiseksi.
Paikkatietokeskuksen keskeistä toimintaa ovat referenssijärjestelmät, mittaukset, mittauksien
laadun tarkkailu, mittaustekniikoiden kehittäminen sekä muutosprosessien tutkiminen ja
mallintaminen. Yhtenäiset koordinaattijärjestelmät, satelliittipaikannus ja nykyaikainen
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viestintätekniikka ovat luoneet edellytykset paikkatietojen käytölle ja edistäneet alan
yritystoimintaa. Paikkatietojen ja uusien älysovellutusten lisääntynyt käyttö asettaa entistä
suuremmat vaatimukset koordinaatistojen luotettavuudelle, ajantasaisuudelle, tarkkuudelle ja
niiden ajallisten muutosten seurannalle.
Dynaaminen Maa osaamislueen keskeisiä teemoja ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paikkatietojen metrologia
Suomen koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmän kehittäminen
Ajan hallinta paikkatietojärjestelmissä
Tarkat mittaukset ja paikannus
Metsähovin tutkimusaseman kehittäminen osana kansainvälistä geodeettisten perusasemien verkkoa
Maankäytön muutokset
Maannousu ja maankuoren deformaatio ja liikemallit
Meren korkeuden muutokset
Maapallon asennon ja sen ajallisten muutosten mittaaminen
Painovoiman ajalliset ja paikalliset muutokset
Ympäristö ja siihen liittyvät turvallisuussovellukset
Kansallinen laserkeilaus ja sen teknologiat
Karttojen ajantasaistus
Satelliitti-, ilmakuva- ja laserkeilausaikasarjat ja muutostulkinta
4D mittausten liittäminen ilmastotutkimuksiin

8.3 Älykkäät ympäristöt ja vuorovaikutus
Digitalisaation myötä prosessit kehittyvät älykkäiksi. Ne luovat tilannekuvan, joka avustaa
päätöksentekoa. Prosessien ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta on tulossa saumatonta.
Yleensä tilannekuvajärjestelmät edellyttävät tarkkaa digitaalista kolmiuloitteista paikkatietoa,
tarkkaa paikannusta ja reaaliaikaista informaatiota ympäristöstä. Tämä tilannekuvajärjestelmä mahdollistaa korkean automaation muun muassa älymaataloudessa tai älymetsätaloudessa, jossa mahdollisimman monet prosesseista pyritään automatisoimaan mahdollisimman paljon ihmisen vuorovaikutuksesta riippumattomiksi. Kaupunkiympäristössä se
tarkoittaa älykästä kaupunkia, sen suunnittelua, rakentamista ja toiminnallista palvelukokonaisuutta, jossa tarkkaan 3D-malliin voidaan yhdistää sekä reaalimaailman kohteita että
virtuaalitodellisuutta. Meriympäristöissä tilannetietoisuusjärjestelmillä voidaan parantaa laivaliikenteen turvallisuutta, helpottaa ympäristön tarkkailua ja nopeuttaa pelastuspalveluiden
toimintaa.
Älykkäät ympäristöt ja vuorovaikutus osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakennetun ympäristön mallintaminen
Metsätiedon digitalisaatio
Maatalouden automatisaatio
Merialuesuunnittelun tukijärjestelmät
Luontopalvelut ja luonnossa liikkuminen
Paikkatietojen käytettävyys ja visualisointi
Tilannetietoisuus
Virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus
Helppokäyttöiset käyttöliittymät
Deep learning ja kognitiiviset järjestelmät
Responsiiviset ja adaptiiviset kartat
Linked data- ja ontologiateknologiat
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8.4 Älyliikkuminen ja robotiikka
Pieniin miehittämättömiin ilma-aluksiin ja robotteihin perustuvat kaukokartoitusmarkkinat
kasvavat räjähdysmäisesti. Tärkeitä sovellusalueita ovat muun muassa maanmittaus ja
kartoitus, rakennettu ympäristö, täsmämaatalous ja -metsätalous, vesistöjen monitorointi,
ympäristövaikutusten arviointi, energiatalous, väylä- ja infrasovellukset, lainvalvonta,
turvallisuus sekä tiede ja koulutus.
Tavoitteemme on mahdollistaa yhteiskuntaa hyödyttävien paikannusteknologiaan perustuvien
innovaatioiden syntyminen. Tällä hetkellä meillä on kaksi kärkitutkimusaluetta. Kehitämme
älyliikenteeseen liittyviä tekniikoita (ensisijaisesti tie- ja meriliikenne sekä jalankulkijat).
Toinen tavoitteemme on kehittää erilaisia tekniikoita paikkatiedon keräämistä varten. Suurelta
käyttäjäjoukolta (joukkoistaminen) kerätty tietomäärä mahdollistaa uuden palvelu- ja
liiketoiminnan syntymisen esimerkiksi navigointi- ja paikannuspalveluiden alalla. Uusien
paikannusteknologioiden myötä voidaan navigointipalveluita tuoda uudenlaisiin
toimintaympäristöihin kuten esimerkiksi sisätiloihin. Kaikilla paikannusmenetelmillä on
heikkoutensa, minkä vuoksi erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa, kuten
liikenteessä, paikannuspalveluilta on edellytettävä virhesietoisuutta.
Älyliikkuminen ja robotiikka osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monilähdepaikannusmenetelmät
Uudet kartoitusjärjestelmät
GNSS-teknologiat
Toimintaympäristöstä riippumaton paikannus
Paikkatietosovellutukset mobiililaitteille
Paikannuksen tietoturva
Pilvilaskennan käyttö
Droonit
Älyliikenne
Reitinoptimointi ja autonominen navigointi
Autonomiset järjestelmät
Tien kunnon mittaus
Sähkölinjakartoitus

8.5 Miten osastojen toiminta painottuu painopistealueisiin
Paikkatietoratkaisut
osana digitalisaatiota

Dynaaminen
Maa

Älykkäät
ympäristöt ja
vuorovaikutus

Älyliikkuminen
ja robotiikka

Kaukokartoitus ja
fotogrammetria

**

**

***

***

Navigointi ja
paikannus

**

**

***

***

Geodesia ja
geodynamiikka

***

***

**

**

Geoinformatiikka
ja kartografia

***

**

***

**

Paikkatietoinfrastruktuuripalvelut

***

**

***

**
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9

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

Paikkatietokeskuksen yksiköiden osaaminen ja toiminta tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä
kattaa laajasti koko paikkatietojen arvoketjun. Sen voidaan katsoa alkavan geofysiikasta ja
geodeettisista referenssijärjestelmistä, jatkuen paikkatietojen keruuseen paikannuksen,
fotogrammetrian, kaukokartoituksen ja navigoinnin menetelmin, päätyen paikkatietojen
käsittelyyn, jakeluun ja hyödyntämiseen loppukäyttäjäsovelluksissa. Paikkatietokeskuksen
vahvuus ja kilpailuetu perustuvat tähän kokonaisuuteen. Tästä arvoketjusta löytyvät
tutkimusaiheet sekä tutkijoille että tutkimusyksiköille siten, että aiheet ja yksiköt voivat
täydentää ja tukea toisiaan ja luoda laitoksen tarjoamasta paikkatietojen tutkimuksen
arvoketjusta eri toimi- ja hallinnonaloja hyödyttävän palvelukokonaisuuden.
Asiantuntijatehtävät ovat jatkuvaluonteisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Niiden avulla
turvataan, että valtakunnassa on käytettävissä luotettavat tiedot ja osaaminen
paikkatietoinfrastruktuurien pitkäjänteiseksi kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Paikkatietokeskuksen asiantuntijatehtäviä ovat:
•

geodeettisten järjestelmien kansalliset reaalisaatiot (koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmä sekä niiden ylläpito ja kehittäminen)

•

paikkatietojen metrologia ja kansallinen mittanormaalilaboratoriotoiminta (pituus,
painovoima, vaaitus, ilmakuvaus, laserkeilaus) ja paikkatietojen laatu

•

kartoitusmenetelmien käyttökelpoisuuden arviointi

•

kansallisten infrastruktuurien ylläpito ja kehittäminen (Metsähovi, geodeettiset
verkot, Nummelan normaaliperusviiva, testikentät, GNSS, EGNOS)

•

paikkatietojen yhteiskäyttöisyyden kehittäminen
ja edistäminen (INSPIREdirektiivin toteuttamiseen liittyvät tehtävät, integraation lisääminen paikkatietoinfrastruktuurissa, verkko- ja sovelluskäyttö, yhteistyöverkostot)

•

tietosuoja sekä käyttölupakäytännöt

•

yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpito

•

uusien menetelmien käyttöönoton edistäminen

•

ohjeiden, suositusten ja lausuntojen antaminen

10 Kumppanuudet
Maanmittauslaitoksen tulee toiminnallaan tukea erityisesti julkista hallintoa ja
elinkeinoelämää niiden ylläpitäessä ja kehittäessä maamme laadukasta ja monitasoista
paikkatietoinfrastruktuuria.
Julkisen
hallinnon
osalta
on
erityisesti
kyseessä
perustietovarannon kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät tehtävät.
Paikkatietokeskuksen kumppaneita ovat ensisijaisesti yliopistot ja tutkimuslaitokset, joiden
kanssa toteutetaan tutkimushankkeita ja ohjelmia. Kumppanuuksia rakennetaan turvasektorin,
valtion virastojen ja yritysten kanssa, erityisesti jos niillä on valmiuksia tutkimuslähtöiseen
yhteistyöhön
tai
tutkimustulosten
hyödyntämiseen
ja
kaupallistamiseen.
Paikkatietoinfrastruktuurin kehityksen osalta kumppaneita ovat yritykset, hallinto ja
kansalaiset kulloisenkin hankkeen kohderyhmän mukaan.
Asiakkuuksia ja kumppanuutta hoidetaan sidosryhmäpäivien, kahdenkeskisen yhteydenpidon,
aktiivisen tiedottamisen, aihekohtaisten seminaarien ja yhteisten virkojen, kuten
yhteisprofessuurien avulla.
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