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Valtio turvaa, arki rullaa

M

eistä monen arki rullaa pitkälti samalla kaavalla: aamulla lähdemme töihin, käymme
harrastamassa ja illalla palaamme omaan
kotiin. Kotiin, jonka olemme hankkineet asuntolainalla.
Maksamme veroja, lyhennämme lainaa ja samalla
haaveilemme lottovoitosta. Huomiomme kiinnittyy
niihin arjen pieniin asioihin, joista kevään uutisoinnin
mukaan rakentuu kuitenkin maailman onnellisin kansa. Mutta emme monestikaan tule ajatelleeksi valtion
roolia kaikkien arjen itsestäänselvyyksien taustalla.
Huomaammeko sitä, että valtio on rakentanut vahvan
turvaverkon sekä kansalaisille että eri sektoreiden
toimijoille? Turvaverkon osasia ovat esimerkiksi luotettavat rekisterit ja henkilötiedot, asuminen, pankkitoiminta, digitalisaatio ja niin edelleen.
Maanmittauslaitos tuottaa paljon tietoa kiinteistöistä, niiden tarkoista sijainneista sekä omistuksesta.
Paikkatieto määrittelee tarkasti esimerkiksi kiinteistöjen rajat. Kiinteistöihin liittyvät rekisterit kertovat
kiinteistöjen ominaisuudet, omistukset, oikeudet
sekä rasitukset. Maanmittauslaitos saa väestötietojärjestelmästä kiinteistöjen ja rakennusten omistajien
henkilötietoja, kuten kotiosoitteen tai muuttuneen
sukunimen. Verottaja käyttää edellä mainittuja tietoja
kiinteistöverotuksen pohjana. Kunnat ja kaupungit
käyttävät, ylläpitävät ja tuottavat kyseisiin rekistereihin tietoja esimerkiksi rakennuslupia käsitellessään.
Listaukseen pystyisi lisäämään valtion viranomaisia
lisääkin. Näistä kaikista tiedoista rakentuu luotettava
pohja suomalaiselle markkinataloudelle.
Tarkastellaanpa kiinteistöä. Sana voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Meille Maanmittauslaitoksessa
sana tarkoittaa itse maapohjaa, mutta kansalaiselle
se voi tarkoittaa rakennusta. Kiinteistön omistaminen
tai vuokraaminen on meidän monen tapa asua. Maa
ja rakennukset muodostavat suomalaiselle usein kalleimman omaisuuserän koko elämämme aikana. Maa
on meidän sydäntämme lähellä erityisesti Maanmittauslaitoksessa. Tulevaisuudessa myös asunto-osakkeet ovat kiinnostuksemme kohteita.
Otetaan vielä esimerkiksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, jonka julkinen luotettavuus on pankkien
luototusjärjestelmän vankka perusta. Julkinen luotettavuus tarkoittaa sitä, että valtio vastaa tietojen
oikeellisuudesta. Kiinteistön ostaja voi kiinnittää
hankkimansa kiinteistön ja käyttää sitä asuntovelan

vakuutena. Luottoa myöntäessään pankki saa rekistereistä kiinteistön tarkat tiedot, joille se voi perustaa
kiinteistön vakuusarvon ja turvata tällä oman rahoitustoimintansa. Tämän luototusjärjestelmän perustan
lisäksi Maanmittauslaitos tarjoaa turvallisen tavan
hoitaa sekä kaupankäynnin että kiinnitysten hakemisen sähköisesti.
Vastaava toimintatapa laajenee vuoden 2019 alussa myös asunto-osakkeisiin ASREK-hankkeen myötä.
Maanmittauslaitos rakentaa yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa julkista osakehuoneistorekisteriä.
Rekisteristä osakkeiden omistajien lisäksi saadaan
tieto myös osakkeiden panttauksista. Rekisteritietojen
tallentaminen on valtava ponnistus sekä meille Maanmittauslaitoksessa että myös isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöille. Vastaamme tästä uudesta julkisesti
luotettavasta rekisteristä.
Kuten varmasti huomasit, ei mikään viranomainen
yksinään voi taata sitä, että meidän kaikkien arki rullaisi ilman ylimääräisiä haasteita. Viranomaisten yhteistyöllä valtio pystyy takaamaan meille kansalaisille
ja markkinoiden eri toimijoille luotettavaa tietoa, toimintaympäristön ja digitaalisia palveluja. Yhteistyön
kehittäminen on haaste, jonka
kanssa teemme innolla
töitä. Haluamme taata
sinulle vieläkin varmemman tulevaisuuden!

Sanna Ranta on kirjaamispäällikkö
Maanmittauslaitoksessa.
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AJANKOHTAISTA

KUUSI PERIAATETTA TURVAAVAT HENKILÖTIETOSI
EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679) on ryhdytty soveltamaan
25.5.2018. Asetuksen soveltaminen tuo Maanmittauslaitokselle
rekisterinpitäjänä uusia velvollisuuksia ja rekisteröidyille uusia
oikeuksia.
Hallitus antoi 1.3.2018 esityksen uudeksi, kansalliseksi
tietosuojalaiksi (HE 9/2018). EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja
uusi tietosuojalaki korvaavat niitä edeltäneen henkilötietolain
(523/1999), joka on ollut perusta henkilötietojen käsittelylle.
Jatkossa henkilötietoja käsiteltäessä on sovellettava sekä EU:n
tietosuoja-asetusta että tulevaa tietosuojalakia.
Henkilötietoja saa käsitellä vain, jos siihen on tietosuojaasetuksessa yksilöity eli lainmukainen peruste. Maanmittauslaitoksessa henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
MAANMITTAUSLAITOS AJOISSA LIIKKEELLÄ
Maanmittauslaitoksessa on valmistauduttu asetuksen soveltamisen aloittamiseen jo syyskuussa 2016 aloitetulla esiselvitysprojektilla. Tätä jo päättynyttä projektia jatkaa meneillään oleva
tietosuojan toteutusprojekti. Esiselvitysprojektin tehtävänä
oli laatia nykytilanteen kuvaus henkilötietojen käsittelystä
Maanmittauslaitoksessa sekä selvittää tietosuoja-asetuksen
edellyttämät toimenpiteet.
Toteutusprojektissa toimeenpannaan esiselvitysprojektissa
määritellyt tehtävät: tietovirtakuvaukset, sopimusmuutokset,
tietosuojavastaavan nimeäminen, vuoden 2018 tietotilinpäätöksen valmistelutoimenpiteet, ohjeistukset ja koulutukset
henkilöstölle, politiikkojen ja suunnitelmien päivitykset,
kuvausten ja selosteiden päivitykset, tietosuojan varmistaminen
järjestelmäkehityksessä, tarvittavien lainsäädäntömuutosten
toteuttamiseen osallistuminen.

Näillä toimenpiteillä Maanmittauslaitos osoittaa, että
noudatamme tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen
käsittelyn keskeisiä periaatteita.

PERIAATTEET OHJAAVAT TOIMINTAA
Henkilötietojen käsittely nojaa kuuteen periaatteeseen.
Ensiksikin henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti,
asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
Toisekseen henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista
ja laillista tarkoitusta varten. Niitä ei saa käyttää muuta
tarkoitusta varten.
Kolmas periaate on, että henkilötietojen on oltava
asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on
tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä
käsitellään. Neljänneksi henkilötietojen on oltava täsmällisiä
ja tarvittaessa päivitettyjä. Lisäksi epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot pyritään poistamaan tai oikaisemaan.
Viides periaate linjaa henkilötietojen säilyttämisen.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin ne ovat
tarpeellisia. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne on poistettava. Lisäksi on oltava turvallinen tekniikka ja prosessi, jolla
tiedot poistetaan. Henkilötietoja ei siis siivota kerralla, vaan
se on jatkuva prosessi, jossa työtä tehdään systemaattisesti.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä periaatteena on,
että henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Se tarkoittaa
myös suojaamista luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä
sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta
tai vahingoittumiselta.

KÄYTTÖTAPAUSDEMOT KONKRETISOIVAT, MITÄ PAIKKATIEDOLLA VOI SAAVUTTAA
Paikkatietoalusta-hankkeen tavoitteet konkretisoituvat keväällä
julkaistuissa käyttötapausdemoissa, jotka näyttävät, miten paikkatietoa voi hyödyntää eri aloilla. Demot esittelevät käytännön
esimerkein, miten yhteensopiva paikkatieto palvelee suunnittelua ja päätöksentekoa sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuusalalla,
maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla.
Demoissa voi testata muun muassa sote-palveluverkoston
suunnittelua, tutkia kaupunkien pistepilvi- ja 3D-aineistoja
kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ja kokeilla, miten kriisitilannetta voi hallita paikkatiedon avulla. Esimerkit ovat kuvitteellisia
simulaatioita, mutta ne antavat kuvan siitä, miten paikkatietoalustalta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää. Demoissa käytetään
kansallisen maastotietokannan kautta saatavia aineistoja.
Käyttötapaukset on tuottanut Paikkatietoalusta-hanke
yhdessä Esri Finlandin kanssa. Samanlaisia esimerkkejä voidaan
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toteuttaa myös muiden palveluntuottajien alustojen avulla.
Paikkatietoalusta rakentuu pala kerrallaan, ja varsinaisen
alustan lanseeraus avoimeen käyttöön tapahtuu syksyllä 2019.
Ensi vuoden alussa järjestetään innovaatiokierros, joka tuottaa
käytännön sovelluksia paikkatietoalustan päälle.
– Etsimme loppuvuodesta loppukäyttäjätahoja, jotka olisivat
kiinnostuneita tulemaan mukaan. Etsimme myös yrityksiä,
jotka haluaisivat tehdä demonstraatioita paikkatietoalustan
avulla, kertoo Paikkatietoalusta-hankkeen hankepäällikkö Antti
Jakobsson.
tekninenalusta.paikkatietoalusta.fi/kayttotapausdemot
www.paikkatietoalusta.fi

SUOMI SAATAVILLA KUVATTUNA JA KEILATTUNA
Maanmittauslaitoksen kansallinen ilmakuvausohjelma on hyvässä vauhdissa. Ohjelman tavoitteena
on, että vuodesta 2020 alkaen kaikkialta Suomesta
on saatavilla korkeintaan viisi vuotta vanhoja
ilmakuvia lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia,
jossa määräaika on 10 vuotta.
Viisi vuotta kestävä siirtymäkausi (2016–2020)
on nyt puolessa välissä. Ohjelman tavoitteesta
toteutuu jo tänä vuonna lähes 95 %, mikäli tälle
kuvauskaudelle suunnitellut 97 000 km2 saadaan
ilmakuvattua.
Maanmittauslaitoksen omaa kuvaustoimintaa
on tehostettu hankkimalla uusi Vexcel Ultracam
Eagle -ilmakuvakamera, jolla tehdään kuvauksista
noin puolet. Loput kuvauksista on tilattu kilpailutuksen perusteella yksityisiltä yrityksiltä.
LASERKEILAUKSISSA LOPPUKIRI
Laserkeilausten osalta aikataulu on tiukempi.
Tavoitteena on saada kaikki valtakunnallisesta
kattavuudesta ja metsien inventoinnista puuttuvat
alueet laserkeilattua viimeistään vuoden 2019
aikana. Tämä tarkoittaa kaikkiaan 110 000 km2
suuruista aluetta vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Pääosa laserkeilauksista hankitaan kilpailutettuun
puitejärjestelyyn pohjautuen kolmelta alan
palveluntarjoajalta.
Suomen tultua kertaalleen läpikeilatuksi resoluutiolla 0,5 pistettä / m2 ollaan laserkeilauksessakin
siirtymässä ohjelmapohjaiseen lähestymistapaan.
Kansallisen laserkeilausohjelman valmistelussa on
tavoitteena aloittaa uudet keilaukset vuonna 2020.
Ohjelman määrittely tärkeimpien käyttäjien kanssa
on vielä kesken, mutta jo nyt voidaan sanoa, että
uudet keilaukset tulevat parantamaan merkittävästi nykyisiä tuloksia ja sen lisäksi avaamaan
runsaasti uusia käyttömahdollisuuksia.
ILMAKUVAT JA PISTEPILVET OVAT AVOINTA
DATAA
Maanmittauslaitoksen tuottamat maastotiedot
ovat avointa dataa. Toisin sanoen aineistoja saa
kopioida, levittää ja julkaista vapaasti. Ilmakuvia
ja pistepilviä saa käyttöönsä eri tavoin esimerkiksi
itse verkosta lataamalla tai tekemällä tilauksen
Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Ilmakuvat
ovat käytettävissä myös monessa avoimessa
nettisovelluksessa kuten karttapaikka.fi ja
paikkatietoikkuna.fi.
https://bit.ly/2GZtIyv

Ilmakuvausalueet 2018

Laserkeilausalueet 2018

TIETOA MAASTA 2/2018

5

YHDESSÄ ENEMMÄN

OSAKEKIRJAT SÄHKÖISIKSI JA
OSOITETIEDOT VALTAKUNNALLISEEN
JÄRJESTELMÄÄN
Kuulutus taloyhtiöille: Valtakunnallisten asunto-osakekirjoja ja osoitetietoja
koskevien uudistuksien etenemisen turvaatte te. Teimme teille kolmen kohdan
tarkistuslistan uudistusta edistävistä toimista.
TEKSTI:
SARI PUTKONEN

J

ulkisten palveluiden digitalisointi etenee, kun
osakehuoneistoja koskevat tiedot viedään osakehuoneistorekisteriin ja osoitteita koskevat osoitetietojärjestelmään. Molemmat järjestelmät ovat
valtakunnallisia.
Uusien sähköisten järjestelmien käyttöönoton
jälkeen syntyvät tiedot rekisteröidään suoraan uusiin
järjestelmiin, mutta vanhojen tietojen saaminen
mukaan on hieman monimutkaisempaa. Tähän työvaiheeseen ottaisimme mielellämme vastaan apua
taloyhtiöiden edustajilta.

TALOYHTIÖIDEN TARKISTUSLISTA
Taloyhtiöiden edustajat voivat auttaa oman asuntoosakeyhtiönsä tietojen ja omistajatietojen sekä osoitetietojen viemisessä uusiin valtakunnallisiin järjestelmiin toteuttamalla seuraavat kolme toimenpidettä:
Taloyhtiön isännöitsijän tai pienemmissä yhtiöissä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee
toimittaa asunto-osakeyhtiön osakeluettelo osakehuoneistorekisteriin. Siirrot aloitetaan vuonna 2019.
Tämän hetken tietojen mukaan yhtiön tiedot voi siirtää rekisteriin CSV-tiedostona isännöintijärjestelmästä tai osakehuoneistorekisterin käyttöliittymän
kautta. Tarkemmat siirto-ohjeet tulevat sivustolle
osakehuoneistorekisteri.fi. Osoite kannattaakin laittaa talteen omiin kirjanmerkkeihin.
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä kaupparekisterissä tulee olla taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen isännöitsijän nimet ja henkilötunnukset. Käytännössä rekisterissä olevat edustajatiedot ovat usein osoittautuneet

KUVAT: ©ISTOCKPHOTO

1

6

2

TIETOA MAASTA 2/2018

vanhentuneiksi. Tietojen ajantasaisuuden voi tarkistaa Virre.fi-palvelussa.
Jos kaupparekisterin tieto on vanha, muutosilmoituksen voi tehdä osoitteessa prh.fi → kaupparekisteri
→ asunto-osakeyhtiö.
Ensi vuoden aikana otetaan käyttöön myös uusi
valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä. Järjestelmään tulevat rakennuksien ja niiden sisäänkäyntien
osoitetiedot sekä tiedot kulkureitistä kohteeseen.
Syksyllä 2018 paikkatietoalusta.fi-verkkosivulla
julkaistaan sovellus, jonka avulla taloyhtiön edustaja
voi lähettää sijaintitiedot järjestelmään. Seuraa siis
myös paikkatietoalusta.fi-sivustoa.

3

TALOYHTIÖ VOI LUOPUA
OSAKELUETTELOIDEN YLLÄPIDOSTA

Osakehuoneistorekisteriä kehitetään maa- ja metsätalousministeriön osakehuoneistorekisterihankkeessa
eli ASREK-hankkeessa. Toteutusohjelman ohjelmapäällikkö Jorma Turunen Maanmittauslaitoksesta
kertoo, että kun osakeluettelot ovat uudessa rekisterissä, taloyhtiöt voivat luopua osakeluettelon ylläpidosta. Taloyhtiöiden vastuulle jää vain taloyhtiön
edustajan muutoksesta sekä yhtiöjärjestysmuutoksista tiedottaminen
ISÄNNÖITSIJÄ TOIMITTAA kaupparekisteriin.
Uusi
rekisteri
OSAKELUETTELON
tuo turvaa myös
OSAKEHUONEISTOosakkeenomistajalle. Tulevaisuudessa
REKISTERIIN.
osakkeenomistaja
voi muuntaa paperisen osakekirjan sähköiseksi merkinnäksi rekisteriin, minkä jälkeen asunto-osakkeen
omistajan ei enää tarvitse pelätä osakekirjan katoamista. Jos paperia tulee ikävä, osakehuoneistorekisteristä voi tulostaa itselleen rekisteriotteen.
Kun osakekirja muutetaan sähköiseksi merkinnäksi rekisteriin, tarvitaan aina paperinen osakekirja.
Muutosta ei voi tehdä pelkän osakeluettelon perusteella.

VIRHEETTÖMÄT OSOITETIEDOT OVAT
KANSALAISEN TURVA
Osoitetietojärjestelmän kehittämishanketta vetää
johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio Paikkatietoalusta-hankkeessa. Ahonen-Rainio painottaa,

että toimivalla osoitetietojärjestelmällä turvataan
monenlaisen avun pääsy perille: niin kotipalvelu,
kotisairaanhoito kuin pelastustoimikin tarvitsevat arkisessa työssään virheettömiä osoitetietoja. Monista
historiallisista syistä johtuen tällä hetkellä käytössä
olevissa osoitetiedoissa on virheitä.
Kehitettävään järjestelmään viedään osoitetiedot
myös kokonaan uusille kohteille, kuten yleisille
alueille ja erityiskohteille. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi uimarannat ja erityiskohteita vaikkapa Hangon sataman lastauslaiturit.

OSOITETALKOOT EDESSÄ
Oletko joskus ollut matkalla osoitteeseen x, mutta
sinua pyydetään tulemaan autolla paikalle tietä y
pitkin? Uuden osoitetietojärjestelmän kehitystyössä
on nostettu tavoitetasoa nykytilanteeseen verrattuna: osoitteiden lisäksi järjestelmään halutaan myös
tiedot kulusta osoitteeseen ja aina oikealle porrashuoneelle saakka. Lisäksi järjestelmään tulee tieto
kulkurajoituksista.
Haasteena kaiken tiedon saamisessa järjestelmään
on tiedonkeruu. Tässä taloyhtiöt ja mahdollisesti
Martat, kyläyhdistykset ja muut hyvän paikallistuntemuksen omaavat toimijat voivat antaa viranomaisille korvaamatonta apua toimittamalla osoite- ja
sijaintitiedot järjestelmään.
Miten tämä tapahtuu? Tämän vuoden syksyllä
julkaistaan tietojen siirtoon suunniteltu verkkosovellus. Sovelluksen käyttö laajenee valtakunnalliseksi
vaiheittain.
Hyvä taloyhtiön edustaja, tule mukaan talkoisiin,
saatetaan tiedot ajan tasalle yhdessä! ■
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KOHTI UUTTA

Älyasuminen pohjautuu tekoälyyn ja sensorien keräämien tietojen
hyödyntämiseen, jotta asukkaan ei tarvitse itse huolehtia kaikesta.

TEKSTI:
ULLA MIKKANEN

KUVITUS:
MINNA MÄKIPÄÄ

M

elkein kaikki asuvat jossain. Asumistavan valintaan vaikuttavat monet
henkilökohtaiset mieltymykset ja lähtökohdat, joita voi olla joskus vaikeakin
selittää ulkopuolisille. Ekologisuus, asumisen helppous, turvallisuus ja persoonallisuus sekä taloudellisuus ovat varmasti useimmin taustalta löydettävät
motiivit. Mutta entäpä asumisen älykkyys, onko sillä
kasvava vaikutus asumistavan ja asumisen toteuttamiseen tietoisella tasolla?

ÄLYASUMINEN PERUSTUU TIETOJEN
YHDISTELYYN
Viime aikoina monissa eri medioissa on ollut paljon
pohdintaa älyasumisen ominaisuuksista ja varsinkin
sen turvallisuudesta. Älyasuminen perustuu monissa
toteutuksissa uuteen edistykselliseen teknologiaan,
internetiin ja paikkatietoon.
– Älylaitteiden on pystyttävä keskustelemaan toistensa kanssa, ja voitava kertoa tietonsa asukkaalle.
Tulevaisuudessa vaaditaan entistä parempaa suojaa
kodin internetiltä, mutta myös niiltä älylaitteilta, jotka käyttävät internetiä, kertoo ylijohtaja Jarkko Koskinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Esineiden internet on täällä jo nyt, mutta monet
markkinoilla olevat älylaitteet ovat tietosuojaltaan
puutteellisia.
– Ei ole enää utopiaa, että leivänpaahdin tai pesukone voisi hyökätä sinun kotisi tai vaikka naapurisi
tietojärjestelmien kimppuun, Koskinen toteaa.
Uhkakuviin ei kuitenkaan pidä jumittua. Useista
älylaitteista koottava tieto auttaa optimoimaan asumista ja talon ja tontin huoltoa. Se tekee asumisesta

entistä mukavampaa ja helpompaa. Jatkossa älytalo
tietää itse, milloin pensasaita pitää leikata ja mitä
huoltotoimenpiteitä keväällä pitää tehdä.

ENTISTÄ EKOLOGISEMPIA RATKAISUJA
Älyasumisen ratkaisuissa hyödynnetään asumisesta
saatavaa yksilöllistä tietoa, joka voi auttaa vaikkapa
ekologisen asumistavan toteuttamisessa. Asunnot
voidaan varustaa jo nyt moninaisilla sensoreilla ja
mittareilla, joiden tuottama data on analysoitavissa.
Saadun analyysin avulla asuminen on sopeutettavissa haluttuun suuntaan.
Sisätilojen 3D-malleihin yhdistetään aiempaa
useammin lämpö-, kosteus- ja hiukkasantureiden
tuottamaa, reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa rakennuksen tilasta. Rakennuksien 3D-malleihin yhdistetty anturidata auttaa paikallistamaan esimerkiksi
kiinteistön energiankulutuksen kannalta oleelliset
lämpövuodot.

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA
Älylaitteiden ja -teknologian yhdistäminen asumisen
fyysiseen turvallisuuteen puhuttelee meistä monia.
Kukapa ei iloitsisi siitä, että saataisiin apua paikalle
nopeasti älylattian pystyessä kertomaan vanhan äidin
kaatuneen kotonaan siten, ettei pääse itse ylös. Toinen klassinen esimerkki paikkatietoon perustuvasta
turvallisuussovelluksesta on kännykkäsovellus, jolla
vanhempi saa varoituksen, jos pikkulapsi päättää lähteä omatoimisesti kotipihalta kohti vilkkaita katuja.
Tulevaisuudessa älyasumisen muodot ovat
varmasti paljon herkempiä ja personoitavissa vielä
paremmin asukkaan elämäntapojen mukaisiksi. Älyasunto voi ennakoida asukkaan lähtemiset ja tulemiset,
kotiharrastuksiin liittyvät vaatimukset, perusterveydentilan analyysit ja vaikkapa jääkaappihankintojen tekemiset. Mutta
herääkö jälleen epäilystä älyasumisen tietoturvallisuudesta, ja voiko tätä älyasumisen tietopankkia
käyttää väärin?

TURVALLISUUDESTA
MONELTA KANTILTA
SUOMIAREENASSA
Maanmittauslaitos on mukana
Porissa
SuomiAreena-tapahtumassa neljättä kertaa. Tänä kesänä Maanmittauslaitos kertoo
erityisesti paikkatiedon turvallisesta käyttämisestä erilaisissa
käyttötarkoituksissa kuten asuminen ja asumista tukevat rekisteripalvelut. Maanmittauslaitos
järjestää tiistaina 17.7. klo 17.30
alkaen paikkatiedon turvallisuus
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-aiheisen keskustelun ”Kuka tietää, missä liikut ja
miten vietät aikaasi?” yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Keskusteluun osallistuu
huippuasiantuntijoita molemmista virastoista, tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen ja paikkatietoa
omassa tekemisessään vahvasti hyödyntäviä yhteistyötahoja. Keskustelun juontaa Ylen toimittaja Annika
Damström.
Kansalaistorilla Maanmittauslaitoksen telttaosasto tarjoaa kohtaamis- ja keskustelupaikan paikkatiedosta ja sen turvallisuudesta kiinnostuneille kävijöille maanantaista keskiviikkoon 16.–18.7. Paikkatiedon
turvallisuus -teemaan keskitytään varsinkin tiistaina
17.7., jolloin myös lavakeskusteluun osallistuvat yhteistyötahot ovat tavattavissa teltalla. Keskiviikkona
18.7. keskiössä ovat Maanmittauslaitoksen ylläpitämät perusrekisterit, jotka takaavat osaltaan paikkatiedon turvallisen ja luotettavan käytön esimerkiksi
älyasumisessa.

ÄLYKKÄÄN ASUMISEN KÄVELYLLE
Porissa on SuomiAreenan kanssa samaan aikaan
Asuntomessut. Asuntomessuilla on useita älyasumista toteuttavia kohteita. Maanmittauslaitos toteuttaa
kaksi Älykkään Asumisen kävelyä, joissa on asiantuntijana Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen.
Käveltävän reitin aikana kuullaan älykkäästä paikkatiedon ja asumisen yhdistämisestä, asiaan liittyvistä
huonoista ja hyvistä puolista, avarretaan älyasumisen
käsitettä ja päädytään lopuksi Asuntomessuille tutustumaan messuilla oleviin älyasumisen ratkaisuihin.

ÄLYASUNTONI ON LINNANI
Kun asunto ja koti rakennetaan täysin älyasumisen
elementeillä, tuleeko siitä sellainen paikka, josta ei
ole enää tarvetta poistua lainkaan? Tämä tuskin on
älyasumisen tarkoitus. Älyasuminen on parhaimmillaan asukkaan elämän helpottamista ja turvaamista
huomioiden asukkaan yksikölliset tavoitteet. Tosin
aina, kun käsitellään mm. paikkatietoa ja ollaan kiinni internetissä, on syytä muistaa tietoturvallisuus
ja estää ennakolta datan väärinkäyttömahdollisuus.
Älyasuminen on siis älykästä ja tästä keskustellaankin Maanmittauslaitoksen telttaosastolla! ■

MAANMITTAUSLAITOKSEN
OHJELMAA SUOMIAREENASSA
Saadakseen ajantasaista lisätietoa Maanmittauslaitoksen toiminnasta SuomiAreena-tapahtumassa
kannattaa seurata sivua www.maanmittauslaitos.fi/
suomiareena ja Maanmittauslaitoksen some-kanavia.
Kerromme somessa ja sivuillamme, kuinka sidosryhmäkävelyille voi ilmoittautua ja milloin esitetään suosittu
viihteellinen Torivartti-tuokio. Myös telttaosaston
tarkemmat päiväkohtaiset teemat ja keskustelutilaisuuden osallistujaesittelyt löytyvät sivuilta.
Tervetuloa kaikki mukaan SuomiAreenan tapahtumahuumaan paikkatietoasioilla maustettuna!
maanmittauslaitos.fi/suomiareena
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HYVÄ TIETÄÄ

KIINTEISTÖKAUPOILLE
MAANMITTAUSLAITOKSEN KAUTTA
Mitä tehdä, kun netin myynti-ilmoituksessa on vihdoin löytynyt se
unelmien kesäpaikka? Maanmittauslaitoksen verkkosivuille on koottu
kiinteistön ostajan avuksi muistilista. Se vinkkaa, mitä on syytä ottaa
huomioon kauppaa valmisteltaessa.
TEKSTI:
KIRSI MÄKINEN
KUVA:
ANTERO AALTONEN

TIEDÄ MITÄ OSTAT

K

aupan kohteeseen kannattaa tutustua sekä
paikan päällä että paperien avulla. Selvitä
myyjältä, missä kulkevat myytävän alueen
rajat sekä mahdollisen rakennuksen kunto. Rakennusluvista ja kaavoituksesta saa lisätietoa kunnan
rakennusvalvonnasta. Jos tontti on kaavoitettu, tarkista rakennusoikeus ja siihen liittyvät asiat kyseisen
kunnan tai kaupungin viranomaisilta.
Myös Maanmittauslaitoksen rekistereistä saa paljon kaupan teossa hyödyllistä tietoa. Muista tarkistaa
ainakin myytävänä olevan kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistukset. Lainhuutotodistuksesta näet kiinteistön omistajatiedot. Jos myyjä ei ole hakenut lainhuutoa
– näin voi olla esimerkiksi kuolinpesän ollessa myyjänä –
pyydä myyjää esittämään sopimukset tai muut dokumentit, joilla hän on saanut kiinteistön omistukseensa.
– Jos kuolinpesälle on haettu selvennyslainhuuto,
lainhuutotodistuksesta näkee pesän osakkaat. Osakkaiden ei kuitenkaan ole pakko hakea lainhuutoa
perimälleen kiinteistölle. Mikäli lainhuutoa ei ole
haettu, rekistereissämme ei ole tietoa siitä, keitä ovat
pesän osakkaat. Silloin kaupanteossa tarvitaan muun
muassa vainajan perukirjaa, huomauttaa kirjaamispäällikkö Sanna Ranta Maanmittauslaitoksesta.
Rasitustodistus sisältää tiedot kaikista kiinnityksistä sekä kirjatuista vuokra- ja muista oikeuksista.
Rasitustodistuksesta näkyy myös kiinteistön perustiedot, kuten kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä
ja pinta-ala.
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– Jos kiinteistöllä on kiinnityksiä, rasitustodistuksesta näkee, ovatko panttikirjat kirjallisia
vai sähköisiä. Kiinnitykset siirretään kaupanteon
yhteydessä joko ostajalle tai ostajan pankille, eikä
niitä kaupassa kannata kuolettaa. Jos panttikirjat
ovat kirjallisia, ne muutetaan siirrossa sähköisiksi
maksutta. Kiinnityksiä voi käyttää velan vakuutena,
Sanna Ranta selittää.

MISTÄ VIE TIE MÖKILLE?
Johtaako mökille tie, ja onko siihen virallinen kulkuoikeus? Onko jollakin naapurilla mahdollisesti oikeus
kulkea alueella, jonka ostoa suunnittelet? Kiinteistön
kulkuoikeudet on myös hyvä varmistaa etukäteen,
ettei tule vastaan yllätyksiä.
Tilaamalla kiinteistörekisteriotteen ja -kartan saat
selville kiinteistön perustiedot. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta saat tarvittaessa apua rasitteisiin ja kulkuoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Voit tilata kiinteistöihin liittyviä tietoja Maanmittauslaitokselta tai pyytää todistuksia myyjältä. Muista tarkistaa todistuksen päiväys. Todistuksen on syytä
olla mahdollisimman tuore, sillä tiedot ovat voineet
muuttua todistuksen tulostamisen jälkeen.

HINTATIETOINEN EI MAKSA LIIKAA
Mitä maa maksaa? Sen kertoo Kiinteistöjen kauppahintarekisteri, joka sisältää tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Ne auttavat hintavertailussa ja alueen
hintatason selvittämisessä.

KAUPANTEOSSA HYÖDYLLISIÄ OTTEITA JA TODISTUKSIA

LAINHUUTOTODISTUS
Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta.

OTE KIINTEISTÖJEN KAUPPAHINTAREKISTERISTÄ
Voit tilata rekisteristä yksittäisen kiinteistön kaupan
hintatiedot.

RASITUSTODISTUS
Kertoo rekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat
kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot
(esim. ulosmittaus).

KIINTEISTÖREKISTERIN OTE
Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot
kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän
ja pinta-alan. Lisäksi otteella on tietoa muun muassa
kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista,
rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista
yhteisiin alueisiin.

Oman kiinteistösi otteet ja todistukset voit ostaa suoraan asiointipalvelustamme. Muut kuin oman kiinteistön otteet tilataan
toistaiseksi verkkosivuilla olevan tilauslomakkeen kautta. Tähän on tulossa muutos lähiaikoina, kun otteiden myynti laajenee
asiointipalvelussa koskemaan kaikkia kiinteistöjä.

Hintatiedoista voi olla hyötyä sekä kiinteistön
ostajalle että myyjälle. Ostaja voi arvioida hintapyynnön kohtuullisuutta vertaamalla myyntihintaa jo
toteutuneisiin kauppoihin. Myyjälle kauppahintatiedot antavat osviittaa siitä, millä hinnalla kiinteistöä
kannattaa lähteä kauppaamaan.
Palvelussa Tilastotietoa kiinteistökaupoista voi
tutkia maksutta hintatilastoja kunnan, maakunnan
tai koko Suomen alueelta. Tilastoja on muun muassa

omakotitalo-, kesämökki- ja tonttikaupoista sekä
maa- ja metsätalousmaiden kaupoista. Yksittäisistä
kiinteistökaupoista saa tietoa asiakaspalvelustamme.
Tiedot ovat maksullisia. Ammattilaiset voivat selata
kauppahintatietoja Kiinteistötietopalvelussa.
Kun on kaupoille asti päästy, hoituu sekin
kauppakirjaa myöten verkossa Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kaupanvahvistajaakaan ei tällöin
tarvita. ■
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YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

TIETOJEN AVOIMUUS HAASTAA
TIETOSUOJAN
Uusi tietosuoja-asetus ei tuo mullistuksia kiinteistötietojärjestelmän
tietopalveluun. Henkilötietojen kanssa on kuitenkin oltava tarkkana myös
silloin, kun kyse on paikkatiedoista.
TEKSTI:
PIRKKO YLISELÄ

KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

T

ietojen avoimuus ja paikkatietojen tehokkaampi käyttö yhteiskunnassa ovat useimpien
mielestä hyvä ja kannatettava tavoite. Näin voitaisiin vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa monenlaisia toimintoja niin valtiolla kuin kunnissakin.
Toiveena on jo pitkään ollut myös uusien sovellusten
synty helpottamaan kansalaisten elämää ja kasvattamaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

TEKNOLOGIAN KEHITYS TUO PAINETTA
LAINSÄÄDÄNNÖLLE
Paikkatietojen käyttöön vaikuttaa kuitenkin henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.
Henkilötietoja on suojannut Suomessa jo vuodesta 1988 henkilörekisterilaki ja vuodesta 1999 henkilötietolaki. Toukokuun 25. päivästä alkaen on sovellettu
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka moni tuntee
lyhenteellä GDPR (General Data Protection Regulation). Suomen uusi kansallinen tietosuojalaki täydentää tietosuoja-asetusta. Teknologian kehittyminen on
mahdollistanut erilaisten tietojen yhdistämisen aivan
eri tavalla kuin ennen, minkä takia lainsäädäntöä on
pitänyt uudistaa.
EU:n tietosuoja-asetuksen tavoitteena on muun
muassa yhtenäistää pelisääntöjä. Se parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia ja
samalla varmistaa, että kansalaisista kerättyjä tietoja
käytetään vain lainmukaisiin ja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Myös kansalaisten oikeutta omien
henkilötietojen käytön selvittämiseen selkiytetään.

ONKO PAIKKATIETO HENKILÖTIETOA?
Henkilötietoa on tietosuoja-asetuksen mukaan kaikki
tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto. Tunnistus voi tapahtua
joko suoraan tai välillisesti.
Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari
Helsingin yliopistosta on selvittänyt, miten henkilö-
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tietojen suoja rajoittaa paikkatietojen käyttöä.
Korpisaaren ympäristöministeriölle laatimassa
selvityksessä todetaan, että esimerkiksi kiinteistötunnus voi olla henkilötieto. Se on mahdollista silloin,
kun kiinteistötunnus voidaan yhdistää luonnolliseen
henkilöön lisätietoja käyttämällä, ja keinot tunnistamiseen ovat kohtuullisesti käytettävissä.

KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
MÄÄRÄTÄÄN ERITYISLAISSA
Julkisuuslain mukaan yksittäisiä henkilötietoja
voidaan luovuttaa tietyin edellytyksin, mutta henkilörekisteriä tai sen osaa luovutettaessa viranomaisen
täytyy selvittää, että tietojen vastaanottajalla on peruste kyseisten henkilötietojen käsittelyyn.
– Henkilötietojen käsittelystä säädetään noin 800
erillisessä laissa, kertoo Korpisaari.
Yksi henkilötietojen käsittelyä koskevista erityislaeista on laki kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta. Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) käsittää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kiinteistörekisterin tiedot. Ensimmäisenä mainitussa rekisterissä on tiedot kiinteistön
rekisteröidystä omistajasta, kiinteistöä rasittavista
kiinnityksistä sekä sitä koskevista erityisistä oikeuksista kuten vuokraoikeuksista. Jälkimmäisessä
rekisterissä on tiedot kiinteistön ominaisuuksista
sekä sijainnista.
Laissa on lueteltu käyttötarkoitukset, joihin
Maanmittauslaitos voi luovuttaa tietoja verkko- ja
rajapintapalveluiden kautta. Kiinteistötunnusta ja
kiinteistöjaotusta koskevat tiedot ovat kuitenkin
luovutettavissa ilman lupamenettelyä. Esimerkiksi
pankit ja vakuutuslaitokset, kiinteistönvälittäjät ja
energiayhtiöt käyttävät paljon KTJ-tietoja. Jos tietoja
haluaa käyttää rajapintojen kautta, Maanmittauslaitos edellyttää lisäksi kuvausta henkilötietojen käyttötarkoituksesta.

REKISTERINPITÄJÄLLE
OSOITTAMISVELVOLLISUUS
Rekisterinpitäjien uusi velvollisuus on osoittaa, että
tietosuojavaatimuksia on noudatettu. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän tulee dokumentoida toimenpiteet siten, että se pystyy osoittamaan toimineensa asetuksen asettamien velvoitteiden
mukaisesti. Osoitusvelvollisuudessa on kysymys koko
tiedon elinkaaren ajan noudatettavasta tietosuojavelvollisuudesta.
Muuten tietosuoja-asetus ei juurikaan muuta
ammattimaisten rekisterinpitäjien kuten valtion viranomaisten toimintaa. Viranomaiset käsittelevät henkilötietoja pääsääntöisesti lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, tai yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

PAIKKATIETOJEN AVAAMINEN ON JATKOSSA
ENTISTÄ HAASTAVAMPAA

Henkilötietojen käsittelystä säädetään noin 800 erillisessä laissa, kertoo
Päivi Korpisaari.

Paikkatietoihin liittyvien tietokantojen avaaminen vapaaseen käyttöön ei olekaan kovin yksinkertaista, sillä
paikkatiedot saattavat olla henkilötietoja. Joissakin tapauksissa paikkatietoja ja muita tietoja yhdistelemällä
on siis mahdollista tunnistaa henkilö.
– Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötiedon
käsite ei ole ainakaan suppeampi kuin ennen, myöntää
Päivi Korpisaari.
Ympäristötietojen avaamisen Korpisaari näkee esimerkiksi omistustietojen avaamista helpommaksi, sillä
ympäristötietojen käyttö – vaikka niihin sisältyisikin
henkilötietoja – kytkeytyy usein yleiseen etuun, esimerkiksi kansalaisten hyvinvointiin tai turvallisuuteen
liittyvään tehtävään. Näistä yleisen edun perusteista
tulee kuitenkin säätää lailla. Ympäristötiedot ovat tietoja, jotka koskevat metsiä ja muuta ympäristöä sekä
niihin liittyviä toimenpiteitä ja toimia.
Suomessa metsän omistusta ja metsän laatua
koskevia tietoja pidetään henkilötietoina. Niiden luovuttamisen edellytyksiä on muutettu 1.3.2018 voimaan
tulleella lailla. Henkilön nimeä ei kuitenkaan jatkossakaan julkisteta.
Paikkatietoihin liittyvien tietokantojen avaaminen
vapaaseen käyttöön edellyttäisi poikkeusta nykyiseen
julkisuuslakiin.
– Jos tietokantojen avaaminen antaisi merkittävää
hyötyä, ja siitä rekisteröidylle koituva mahdollinen haitta olisi hyvin vähäinen, tietokantojen avaaminen voisi
olla erityislain nojalla mahdollista, pohtii Korpisaari. ■
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LYHYESTI

VIDEOLLA KERROTAAN
TILUSJÄRJESTELYJEN HYÖDYISTÄ

TIETOA OMAKOTITALOKAUPOISTA
VERKOSSA

Suomen maaseudulla peltojen ja metsien tilusrakenne on pirstoutunutta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
Maanmittauslaitos tuotti tilusjärjestelyistä videon, jossa pääsee
kuulemaan ja näkemään aitoja tarinoita muun muassa tilusjärjestelyn läpikäyneiltä maanviljelijöiltä.
− Pieni lohkokoko aiheuttaa lisäkustannuksia. Siinä ajetaan turhaan
edestakaisin, ja koneet ovat enemmän tien päällä kuin siinä varsinaisessa toimessaan eli pellolla, kertoo viljelijä Jukka Koivuoja videolla.
Kun peltolohkoja kerätään yhteen ja vaihdetaan lähemmäs viljelijän talouskeskusta, turha traktoriliikenne vähenee. Taloudellisten
hyötyjen lisäksi siitä kiittää ympäristö.

Kiinteistöjen kauppahintatilaston mielenkiintoisin osa ovat
omakotitalokaupat. Oletko ostamassa omakotitaloa, joka
sijaitsee omistustontilla eli ei vuokratontilla? Sinulle saattaa
olla hyödyllistä tarkastella harkitsemassasi kunnassa ja sen
kehyskunnissa toteutuneiden kauppojen hintoja ja määriä.
Maanmittauslaitoksen palvelusta Tilastotietoa kiinteistökaupoista löytyy tuoretta tietoa jo tänäkin vuonna
tapahtuneista kaupoista.
Verkkosivustolla on vuositilastot vuodesta 1990 lähtien.
Kuluvalta vuodelta saat reaaliaikaisen tilaston kuukausittain summautuvana. Voit tarkastella hintoja ja kauppamääriä koko maan, maakunnan taikka kunnan tasolla
valitsemiesi vuosien lukuina. Hinnan osalta mediaanihinta
kertoo parhaiten tilanteen.

mml.videosync.fi/tilusjarjestely2018

LAINHUUDON HAKEMINEN SÄHKÖISTYY
Lainhuuto- ja kiinnitysasioita voi nyt hoitaa sähköisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Henkilöasiakkaat voivat hakea
palvelun kautta lainhuutoa tai kiinnityksiä sekä nähdä vireillä olevat
kirjaamisasiansa.
Ensi vaiheessa palvelussa voi tehdä lainhuutohakemuksen
silloin, kun kaupanvahvistaja on vahvistanut kiinteistön tai
määräalan luovutuksen eli kyseessä on esimerkiksi kauppa tai lahja.
Myöhemmin palvelun kautta voi hakea lainhuudon myös muissa
omistajanvaihdoksissa.
Asiointipalveluun pääsee Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.
Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.
Lainhuudon saa edelleen myös kiinteistövaihdannan palvelusta
kaupanteon yhteydessä.

MAANMITTAUSLAITOKSEN ENSIMMÄISET
LEAN-MASTERIT VALMISTUIVAT
Maanmittauksen ensimmäiset 15 Lean-Master-tuotekehittäjää
valmistuivat maaliskuussa. Oppisopimuskoulutuksena toteutettu
koulutus järjestettiin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen
kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää Maanmittauslaitoksen
toimintaa Lean-filosofian keinoin.
Koulutus toteutettiin käytännönläheisesti, ja jokainen opiskelija
valitsi oman kehitysprojektinsa, jolla oli selkeä yhteys omaan
työhön. Kehitysprojektit vaihtelivat tuotannon kehittämisestä
palvelussuhteen alkamiseen.
– Uusiin asioihin perehtyminen ravistelee vanhoja rutiineja. Se
tuo mukanaan myös tuoreita ajatuksia, jotka pakottavat muutkin
ottamaan kantaa, Maanmittauslaitoksen kehitysjohtaja Pekka
Halme totesi tyytyväisenä päätöstilaisuudessa.
Lean Master -koulutuksesta saatiin hyviä tuloksia toiminnan
kehittämiseen. Lean-filosofian keinot ovat hyvä lisä kehittämisen
kentällä, minkä takia laitos on jo käynnistänyt seuraavan Lean
Master -koulutuksen.
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khr.maanmittauslaitos.fi/

RATKAISUJA ARKTISEN ALUEEN
PAIKANNUSONGELMIIN
Paikannuksen laatu arktisella alueella kohtaa monia
haasteita. Lentoliikenne ei esimerkiksi pysty hyödyntämään
satelliittipaikannusta kunnolla, sillä satelliittien kattavuus
pohjoisessa on heikompi kuin vaikka Keski- ja EteläEuroopassa. Arktisen alueen ongelmat on tiedostettu, ja nyt
niihin etsitään ratkaisuja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteisessä
Arktisen navigoinnin haasteet (ARKKI) -projektissa.
– Huhtikuussa kokoontui joukko eri maiden viranomaisia, yrityksiä ja tutkijoita Challenges in Arctic Navigation
-työpajaan. Nyt kesällä työstetään toimenpidesuunnitelma,
joka tarjoaa yhteisiä ratkaisuja arktisiin haasteisiin, kertoo
professori Heidi Kuusniemi Paikkatietokeskuksesta.

UUSI YKSITYISTIELAKI TUO
MUUTOKSIA TOIMITUSINSINÖÖRIEN
TYÖHÖN
Uuden lain myötä tielautakuntien tehtävät siirtyvät
Maanmittauslaitokselle. Muutos vaikuttaa suuresti
yksityistietoimituksia tekevien toimitusinsinöörien työhön.
Risto Keränen selvittää opinnäytetyössään, millaisia
muutoksia uudesta laista seuraa, ja miten se vaikuttaa
toimitusmenettelyyn.
– Haluamme palvella asiakkaitamme laadukkaasti ja
tasapuolisesti, ja se tarkoittaa, että kaikkien toimitusinsinöörien on tulkittava uutta lakia samalla tavalla, toteaa
ylijohtaja Irma Lähetkangas.
Keräsen opinnäytetyö ”Yksityistielain kokonaisuudistus:
Muutokset toimitusinsinöörin työhön hallituksen esityksen
HE 147/2017 vp pohjalta” on luettavissa Theseus.fi-palvelussa.

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖÄ ARKTISELLA ALUEELLA
TEHOSTETAAN
Maanmittauslaitos on mukana varmistamassa, että arktisella alueella sekä maa- että
merialueiden paikkatietoinfrastruktuurien järjestelmät ovat yhteentoimivia. Työtä
tehdään Arctic Spatial Infrastructure (Arctic SDI) -yhteishankkeen kautta. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja on Arctic SDI:n puheenjohtaja vuosina 2017–2019.
Arctic SDI tekee yhteistyötä International Hydrographic Organisationin alaisen
Arctic Regional Marine Spatial Data Infrastructures -työryhmän kanssa. Huhtikuussa
2018 pidettiin yhteiskokous Helsingissä.
Arktisen alueen paikkatietoinfrastruktuurin (Arctic SDI) tavoite on kerätä yhteen
paikkatietoa arktiselta alueelta. Arktisen tiedon esittämiseen tarvitaan koko alueen
kattava, yhtenäisellä kuvaustekniikalla toteutettu pohjakartta. Hankkeessa toteutettavan geoportaalin kautta on mahdollista löytää myös temaattisia aineistoja ja
tutkimustietoa alueelta. Mikä tahansa organisaatio voi linkittää omat tietoaineistonsa saataville yhteisen portaalin kautta.
Arctic SDI on kahdeksan arktisen alueen maan yhteishanke. Maanmittauslaitos
osallistuu hankkeen työryhmien toimintaan panostaen erityisesti geoportaaliin.
Puheenjohtajuuskausi on linkitetty Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen, jossa
Suomen puheenjohtajuuskausi kestää toukokuulle 2019.
arctic-sdi.org
geoportal.arctic-sdi.org

MAANMITTAUSLAITOKSESSA OTETTIIN KÄYTTÖÖN
UUSI MÄÄRÄALAPROSESSI
Maanmittauslaitoksessa otettiin tämän vuoden alussa käyttöön uusi toimintatapa,
jossa lohkomisen toimitusinsinööri myöntää lohkottavalle määräalalle lainhuudon
ja käsittelee asiaan liittyvät kiinnitykset. Uuden menettelyn käyttöönottoa edelsi
mittava koulutus, johon osallistui lähes 300 henkilöä.
Kevään loppuun mennessä lohkojat olivat myöntäneet noin kymmenentuhatta
lainhuutoa. Tehty selvitys osoittaa, että muutos on ollut oikean suuntainen ja se
mahdollistaa määräalaprosessin edelleen kehittämisen Lean-periaatteita noudattaen.
Asiakkaan kannalta toiminta on ollut laadukasta.

LOHKOMISEN KARTTA UUDISTUU
Maanmittauslaitoksen lohkomistoimituksissa on kesäkuun alussa otettu käyttöön
rekisterikarttaote, joka korvaa aikaisemmin asiakkaalle lähetetyn toimituskartan.
Vanhasta toimituskartasta luopuminen ja siirtyminen uudenlaiseen karttaan
mahdollistavat jatkossa siirtymisen sähköisiin palveluihin.
– Maanmittauslaitos haluaa olla omalta osaltaan suunnannäyttäjä ottaessaan
sähköisiä palveluja käyttöön ja sähköinen kartta tulee olemaan yksi tulevaisuuden palveluista, kertoo toimituskartan uudistamisprojektin projektipäällikkö Jani Jauhiainen.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
Erämessut
Riihimäki
7.–10.6.2018
OKRA 2018 -maatalousnäyttely
Loimaan Oripää
4.–7.7.2018
SuomiAreena
Pori
16.–18.7.2018
Keskustelutilaisuus 17.7. klo 17.30
Eetunaukion lavalla: Kuka tietää
missä ja kenen kanssa liikut? Järjestäjinä maa- ja metsätalousministeriö
sekä Maanmittauslaitos
Paikkatietomarkkinat
Messukeskus Siipi, Helsinki
5.–6.11.2018
Näyttelyosastot nyt myynnissä –
varaa oma paikkasi heti!
www.paikkatietomarkkinat.fi

Maailmanperintökohteet
kiinnostavat turisteja
Maanmittauslaitos järjesti maailmanperintöseminaarin 12.4.2018 Enontekiön
Hetassa Tunturi-Lapin luontokeskuksessa.
Luontokeskus valittiin seminaaripaikaksi,
koska ohjelmaan kuului vierailu Suomen
pohjoisimmalle maailmaperintökohteelle,
Struven ketjun Stuorrahanoaivin kolmiomittauspisteelle. Seminaarissa käsiteltiin
maailmanperintökohteita matkailun,
luontomatkailun ja kulttuurin näkökulmasta. Unescon maailmanperintökohteet
ovat erittäin suosittuja vierailupaikkoja, ja
yksin Suomessa maailmanperintökohteilla
vierailee lähes kaksi miljoonaa matkailijaa.
maanmittauslaitos.fi/struvenketju

OSAKEHUONEISTOREKISTERI PUHUTTI DIGIPÄIVILLÄ
Kiinteistöasioiden digipäivä pidettiin
tänä keväänä 12.4. Tuttuun tapaan
digipäivän sisältö koostui ajankohtaisista asioista, joista kiinteistöasioiden
lisäksi kiinnosti erityisesti ensi vuonna
valmistuvan osakehuoneistorekisterin

tuomat muutokset asunto-osakemarkkinoille.
– Digipäivä keräsi monisatapäisen
kuulijajoukon, joka taisi olla tähänastinen yleisöennätys. Tästä voisi vetää
johtopäätöksen, että ASREK-hankkeen

sekä kiinteistöalan tulevaisuusnäkymät
kiinnostavat monia sidosryhmiä eri
organisaatioista, toteaa tietopalveluasiantuntija Pauliina Heikkilä.
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Smart boende baserar sig på sammanställning av data

S

ILLUSTRATION: MINNA MÄKIPÄÄ

mart boende grundar sig på artificiell intelligens
och utnyttjande av data som samlats in av sensorer
så att den som bor i huset eller bostaden inte behöver
fundera på tråkiga saker.
Nästan alla människor har ett tak över huvudet. Hur
och var vi väljer att bo beror på många personliga preferenser och utgångspunkter som ibland kan vara svåra att
förklara för utomstående. Möjligheten att bo ekologiskt,
enkelt, säkert, förmånligt och på ett personligt sätt hör
säkert till de vanligaste motiven för valet av boendeform.
Men hur är det med smart boende, har den en allt större
inverkan på ett medvetet plan på valet av boendeform och
hur vi väljer att bo?
Under den senaste tiden har en diskussion om det
smarta boendets egenskaper i allmänhet och dess säkerhet
i synnerhet förts i medierna. Många praktiska tillämpningar av smart boende grundar sig på modern och avancerad
teknik, internet och geodata.
– Smarta anordningar måste kunna kommunicera med
varandra och ge information till den boende. I framtiden
kommer vi att ställa allt högre krav på dataskydd när det
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gäller internet i hemmet, men även de smarta anordningarna som använder internet, säger överdirektör Jarkko
Koskinen från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.
Sakernas internet finns redan, men många smarta anordningar har ett bristfälligt dataskydd.
– Det är inte längre en utopi att en brödrost eller tvättmaskin skulle kunna attackera datasystemen i ditt eller din
grannes hem, konstaterar Koskinen.
Det lönar sig dock inte att fastna i hotbilderna. Data
som samlas in från olika smarta anordningar hjälper oss
att optimera boendet och vården av huset och tomten.
Detta förenklar och underlättar boendet. I fortsättningen
kommer ett smart hus själv att veta när häcken ska klippas
och vilka underhållsåtgärder som behöver göras på våren.
I lösningarna för smart boende utnyttjas individuella
boendedata som kan vara till hjälp när man vill bo ekologiskt. Redan nu kan våra bostäder förses med olika typer
av sensorer och mätare som producerar analyserbara data.
Utgående från analysen kan man anpassa boendet i önskad
riktning.
Det blir allt vanligare att man kombinerar inomhusmodeller i 3D med realtidsdata om byggnadens tillstånd som
fås från temperatur-, fuktighets- och partikelsensorer.
Sensordata som kombinerats med 3D-byggnadsmodeller hjälper att lokalisera
exempelvis värmeläckor som är
väsentliga med tanke på husets
energiförbrukning. ■

Fastighetsköp via Lantmäteriverket
När mark byter ägare bör man vara noggrann. När parterna
har satt sig in i de ärenden som berör köpet i god tid, går
köpet också säkrare igenom. Allt oftare kan man sköta alla
ärenden som berör köpet via webben, praktiskt och enkelt.
Vad ska du göra efter att äntligen ha hittat drömmarnas
sommarställe i en webbannons? På Lantmäteriverkets webbplats finns en kom-ihåg-lista för fastighetsköpare. Där finns
tips om vad den som planerar ett fastighetsköp bör komma
ihåg.
Bekanta dig med föremålet för köpet både på plats och
på papper. Fråga säljaren var gränserna för området som är
till salu går och om eventuella byggnaders skick. Kommu-

LAGFARTSBEVIS
uppgifter om fastighetens ägare

FASTIGHETSREGISTERUTDRAG
basuppgifter om fastigheten

nens byggnadstillsyn ger mer information om bygglov och
planläggning. Om tomten finns på ett planlagt område, kontrollera byggrätten och anslutande ärenden hos kommunens
eller stadens myndigheter.
I Lantmäteriverkets register finns också mycket information som är nyttig vid fastighetsköp. Du ska åtminstone
komma ihåg att kontrollera lagfarts- och gravationsbevis för
fastigheten som är till salu. På lagfartsbeviset syns uppgifter
om fastighetens ägare. Om säljaren inte har sökt lagfart –
detta är möjligt om säljaren är exempelvis ett dödsbo – ska
du be säljaren visa upp avtal eller andra dokument som anger
att hen är fastighetens ägare.

GRAVATIONSBEVIS
inteckningar, särskilda rättigheter och övriga
anmärkningar

UTDRAG UR KÖPESKILLINGSREGISTRET
ÖVER FASTIGHETER
prisuppgifter som berör ett enstaka
fastighetsköp

Principer som styr dataskydd
Behandlingen av personuppgifter bygger på sex principer.
För det första ska personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
För det andra ska personuppgifter samlas in för särskilda,
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Den tredje principen säger att personuppgifterna ska vara
adekvata, relevanta och begränsade till de ändamål för vilka de
behandlas. För det fjärde ska personuppgifterna vara korrekta
och om nödvändigt uppdaterade. Dessutom ska man sträva efter att oklara och felaktiga personuppgifter raderas eller rättas.

Enligt den femte principen får personuppgifter inte
förvaras längre än nödvändigt. När de inte längre behövs,
ska de raderas. Dessutom ska det finnas en säker teknik och
process för radering av uppgifterna. Personuppgifter städas
alltså inte upp med en gång, utan det är en kontinuerlig,
systematisk process.
Den sista, men inte minsta, principen är att personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig
säkerhet för personuppgifterna. Detta innebär även skydd
mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust,
förstöring eller skada genom olyckshändelse.
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MAANMITTAUSLAITOS
PORISSA SUOMIAREENALLA 2018
Keskustele kanssamme teltallamme Kansalaistorilla 16.–18.7.
Kuuntele Keskustelutilaisuus 17.7. klo 17.30–18.30 Eetunaukion lavalla
Ilmoittaudu Älykkään asumisen kävelylle 17.7. klo 13 tai 19.7. klo 10
Viihdy Torivartissa 18.7. klo 13.40

