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KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Yhteistyötä yli rajojen
Meitä valtionhallinnon viranomaisia on monesti
moitittu omissa hiekkalaatikoissa pyörimisestä vailla
ymmärrystä ympäröivien viranomaisten tekemisestä
saati asiakkaiden tarpeista. Isojen kehittämishankkeiden myötä olemme alkaneet todellisiin siilojen purkajaisiin ja raja-aitojen kaatajaisiin.
Teemme yhteistyötä isoissa hankkeissa eri toimijoiden kanssa. ASREK-hankkeessa rakennamme Suomeen
uutta kattavaa huoneistotietojärjestelmää yhdessä
Patentti- ja rekisterihallituksen, Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon kanssa. MaaVero-projektissa
digitalisoimme ja uudistamme maapohjan verotusarvioinnin yhteistyössä Verohallinnon ja Kuntaliiton
kanssa. Paikkatietoalusta-hankkeessa rakennamme
helppokäyttöistä alustaa paikkatietojen hyödyntämistä varten koko yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin
hyvin monen toimijan kanssa.
Näissä hankkeissa on mukana useita ministeriöitä
ohjaavassa ja lainsäädännöllisessä roolissa. Yhteistyö
niin julkishallinnon kuin yksityisten yritysten kanssa
on antoisaa, mutta vaatii paljon keskustelua, jotta
jokainen toimija ymmärtäisi asiat samalla tavalla ja
sama termi tarkoittaisi kaikille samaa asiaa. Meille
maanmittareille kiinteistö on itsenäinen rekisteriyksikkö, isännöitsijöille se on rakennus, joka sijaitsee
tontilla.
On helppo sanoa, että järjestelmien pitää kommunikoida keskenään ja tietojen siirron on tapahduttava
automaattisesti. Toteuttaminen vaatii paljon työtä ja
kommunikaatiota, mutta on sen vaivan väärti. Digitalisaatio vaatii yhteistyötä, enää kukaan ei voi toimia
yksin. Tulee tunne, että yhdessä saamme aikaan enemmän ja olemme samassa veneessä.
Isoilla hankkeilla otamme, ellemme harppauksia, niin ainakin askeleita kohti digitalisoituvaa
Suomea. Asiakkaille tämä tarkoittaa helpompaa
asiointia ja joustavuutta. Asiakkaiden ei tarvitse
toimittaa samoja tietoja usampaan paikkaan. Sähköiset palvelut ovat hyödyksi arjessa, olipa kyse
viranomaisasioinnista, työtehtävien hoidosta tai vapaaajan käytöstä.
Siiloja ja rajoja löytyy oman viraston sisältäkin.
Niitä on vaikeampi nähdä. Viimeisen kahden vuoden
aikana myös Maanmittauslaitoksen sisällä Leankokeilut ovat ravistelleet omaa sisäistä tekemistämme
ja olemme onnistuneesti kyseenalaistaneet vanhojen

toimintatapojen tarpeellisuutta mentaliteetilla ”onks
pakko tehdä näin”. Tämä on valmistanut meitä myös
ottamaan vastaan uusia tulevia tehtäviä.
Kun tekemistä katsoo asiakkaan näkökulmasta,
sisäisesti erillään olevat toiminnot näyttäytyvätkin
yhtenä samana asiana ja palveluna. Oiva esimerkki on
määräalan osto kesämökkiä varten. Asiakas unelmoi
auringonlaskusta. Viranomainen puolestaan kirjaa
kaupan tietoja rekistereihin, selvittelee ja vahvistaa
omistusoikeuden, mittaa palstan sijaintia maastossa ja
rekisteröi muodostettavan kiinteistön oikeuksia ja velvollisuuksia. Sisäisten raja-aitojen kaatamisten jälkeen
nämä toiminnot tekee yksi henkilö, joka on tarvittaessa asiakkaan apuna mieltä askarruttavissa asioissa.
Ilman Lean-kokeiluja ja kysymystä, miksi näin
toimimme, muutosta tuskin olisi tapahtunut. Samalla
työkavereiden työn arvostaminen on huikeasti lisääntynyt.
Yhteistyö eri aloilla jatkuu vilkkaana myös tulevana
syksynä: teemme yhteistyötä yli rajojen, opettelemme
uutta ja teemme toisin tavoitteena parempi asiakaskokemus, lyhyet käsittelyajat ja kohtuullinen hintataso.
Haluamme olla asiakkaalle hyödyksi arjessa.

Irma Lähetkangas on ylijohtaja
Maanmittauslaitoksessa.

TIETOA MAASTA 3/2018

3

AJANKOHTAISTA

KARTTAKUVAPALVELUIDEN SUOSIO KASVAA
Maanmittauslaitoksen karttakuvapalveluiden käyttö on kasvanut vauhdilla viime vuosina. Eikä ihme, sillä palvelut tarjoavat sovelluksille sujuvan pääsyn ajantasaisimpaan karttatietoon.
Palveluiden käyttömäärät tuplaantuivat vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna, ja edeltäneet vuodet ovat tarjonneet
vielä hurjempia kasvulukuja. Kasvu näyttää tasaantuneen ainakin hetkeksi, sillä karttahakuja on tehty kuluvana vuonna
viime vuoden tahtiin. Tuolloin palveluihimme tehtiin noin 8
miljardia karttahakua vuodessa. Yksi haku tarkoittaa yhden
256x256 pikselin kokoisen karttapalan lataamista.
Karttakuvapalveluista saa karttatuotteita moniin eri käyttötarpeisiin. Palvelusta voi ladata maasto-, tausta- ja selkokarttoja, kiinteistörajoja, ilmakuvia sekä erilaisia teematietoja, kuten
liikenneverkot, rakennukset ja osoitteet tai maaston korkeuseroja kuvaavat vinovalovarjosteet ja korkeusvyöhykkeet.
VAIHTOEHTOINA WMS, WMTS JA WCS
Maanmittauslaitoksen karttakuvapalveluita saa kolmen eri rajapintatekniikan (WMTS, WMS ja WCS) kautta. WTMS on näistä
suosituin, siihen tehtiin noin 7,6 miljardia hakua vuonna 2017.
Tässä yksi haku vastaa rasterimuotoisen karttatiilitiedoston
lataamista palvelimelta asiakkaan käyttämään ohjelmistoon,
kuten esimerkiksi web-selaimeen, älypuhelimen karttasovellukseen tai työaseman GIS-ohjelmistoon.
Karttakuvapalveluita hyödynnetään sekä Maanmittauslaitoksen omissa karttapalveluissa että asiakkaiden sovelluksissa. Karttapaikka, Suomi.fi-kartat ja Paikkatietoikkuna ovat
palvelun suurimmat käyttäjät.

MAASTOKARTAN YLIVOIMAA
Karttakuvapalveluiden kautta tarjottavista aineistoista ylivoimaisesti suosituin on maastokartta.
– Maastokartan osuus on runsas 40 prosenttia kaikista latauksista. Seuraavana tulevat kiinteistörajat noin 18 prosentin osuudella sekä ilmakuvat, joiden osuus on 13 prosenttia
latauksista, kertoo johtava asiantuntija Tatu Roitto Maanmittauslaitoksen tietopalveluista.
– Noin kolmasosa käyttäjistä on sopimusasiakkaita. Suurimpia käyttäjäryhmiä ovat kunnat ja muut viranomaiset,
metsäsektori sekä ohjelmistoalan yritykset.
Kaikki palvelun kautta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja niitä voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen datan
lisenssillä. Käyttäjät maksavat palvelun käytöstä ainoastaan
hakumääriin perustuvan ylläpitomaksun.
SOVELLUSKEHITTÄJILLE MAKSUTON TESTIPALVELU
Sovelluskehittäjiä varten on tarjolla lisäksi maksuton Paikkatiedon testipalvelu, jonka rajapinnat on tarkoitettu avoimeksi,
vapaasti käytettäväksi kehitys- ja testausympäristöksi. Myös
muita karttakuvapalveluita voi testata maksutta tekemällä
koekäyttösopimuksen.
Karttakuvapalveluita uudistetaan parhaillaan. Uudistuksessa elinkaarensa päähän tulleet palvelut korvataan uusilla
teknisesti päivitetyillä versioilla. WMTS-palvelun uudistettu
versio on jo käytössä ja sen jälkeen ovat vuorossa WMS- ja
WCS-karttakuvapalvelut. Niidenkin beta-versiot ovat jo testattavissa maksutta.
maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa

OSAAMISTA JA UUDISTUMISTA RATKOTAAN PROJEKTISSA
Strategiamme kivijalaksi on Maanmittauslaitoksessa tunnistettu osaaminen ja uudistuminen. Käytännön toteutuksen
tueksi on perustettu kaksivuotinen OSAAJA-projekti, jossa on
laaja edustus Maanmittauslaitoksen eri työtehtävistä.
Maanmittauslaitoksen strategian ensimmäinen rappunen
on asiakaskokemus. Tämän vuoksi onkin luontevaa, että osaamisteemaan on haluttu ottaa toimintamallia jo hyväksi havaituista käytänteistä. Mallia on haettu Maanmittauslaitoksen
sisältä eri toimintayksiköiltä sekä erityisesti teemasta kiinnostuneilta yhteistyökumppaneilta ja verrokkiorganisaatioilta.
Kevään aikana projekti teki yhteistyötä Verohallinnon,
Maahanmuuttoviraston, Tullin, Poliisin, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Gofore Oyj:n kanssa. Lisäksi projekti
osallistui Sitran vetämään Tulevaisuuden työpaikka -hankkeeseen. Tulevaisuudessa tärkeitä kyvykkyyksiä on esitelty
ja niistä on kuultu myös muiden Pohjoismaiden edustajien
tapaamisessa.
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Oppiminen halutaan luontevaksi osaksi jokapäiväistä työntekoa. Oppimisen tueksi on uudistettu entisiä ja mallinnettu
kokonaan uusia työkaluja. Tähän asti projektin yhteydessä on
käynnistetty seuraavia, osittain kokeiluluonteisia asioita:
• kehityskeskustelujen uudistaminen joustavammiksi
ja enemmän ryhmissä toteutettaviksi
• työelämäpolun linjaus
• oppimismenetelmien läpikäynti ja uudistaminen,
esimerkiksi oppimispäiväkirjan käytön laajentaminen
• valtion yhteisen digitaalisen oppimisympäristön
eOppivan käyttöönotto
• pikaviestinpalveluiden käyttö
• ideointityöpajojen hyödyntäminen
• monitilaympäristön käyttömahdollisuuksien kokeilut
• kyvykkyyksien määrittely, erityisesti menestymisen
kannalta tulevaisuudessa.

KIINTEISTÖJEN OMISTUKSESTA
LÄPINÄKYVÄMPÄÄ 3D-KIINTEISTÖILLÄ
Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja samalla erilaisia toimintoja sijoitetaan entistä useammin päällekkäin samalle alueelle. 3D-kiinteistönmuodostamisen laki astui voimaan 1.8.2018, joten nyt kiinteistöjä
voidaan tarvittaessa muodostaa myös kolmiulotteisina kohteina.
Tällöin voidaan erottaa eri käyttötarkoituksia omille kiinteistöille
myös pystysuunnassa.
SELKEYTTÄ HALLINTOSUHTEISIIN
Käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi kauppakeskukset, joiden
päälle rakennetaan asuinkerrostaloja, tai maanalaiset parkkihallit,
joista aikaisemmin ei ole voitu muodostaa kiinnityskelpoista rekisteriyksikköä.
Aikaisemmin monikerroksisissa kokonaisuuksissa hallintasuhteita on määritelty kolmiulotteisilla hallinnanjakosopimuksilla. Niissä
on määritelty hallintakohteet sekä osapuolten väliset oikeudet ja
velvollisuudet. Nyt kiinteistöjaotus voidaan muodostaa todellisen
omistamisen mukaan ja kiinteistöjen väliset käyttöoikeudet voidaan
muodostaa pysyvinä rasitteina.

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

VANHAKIN ASEMAKAAVA TOIMII POHJANA
3D-kiinteistöjä voidaan muodostaa asemakaava-alueilla. 3D-kiinteistö voi olla tontti, lunastusyksikkö tai yleinen alue. 3D-tontti voidaan
muodostaa vain kolmiulotteisen sitovan tonttijaon mukaisesti.
Asemakaavalta ei edellytetä erityistä määräystä 3D-kiinteistönmuodostamisesta. Asemakaavasta riippuu, onko 3D-kiinteistön
muodostaminen mahdollista. Käytännössä asemakaavasta täytyy
pystyä johtamaan rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset eri korkeusasemiin siten, että kolmiulotteinen sitova tonttijako voidaan
laatia. Vanhatkin asemakaavat voivat siis olla 3D-kiinteistönmuodostuksen pohjana.
3D-kiinteistönmuodostamisella pyritään helpottamaan hankkeiden rahoitusjärjestelyitä, kiinteistöverotuksen kohdentamista sekä
selkeyttämään kiinteistöjen hallintaa ja varmistamaan omistuksen
läpinäkyvyys.

TIETOA MAASTA 3/2018

5

YHDESSÄ ENEMMÄN

PAIKKATIETOPOLIITTINEN
SELONTEKO TAVOITTELEE TIETOJEN
TEHOKKAAMPAA KÄYTTÖÄ
Paikkatietoja käytetään paljon muuhunkin kuin karttoihin. Tämän oivalluksen
toivotaan nyt toimivan porkkanana yhteisille toimintamalleille.
TEKSTI:
KATRI ISOTALO

E

duskunta sai keväällä tutustuttavakseen Paikkatietopoliittisen selonteon. Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä selonteossa linjataan, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassamme
tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja
jakelua kehitetään. Ensisijaisena tavoitteena on edistää paikkatietojen käyttöä.
Jotta tietoja voidaan käyttää, niiden on oltava
laadukkaita ja keskenään yhteensopivia. Vaikka paikkatietoasiat ovat Suomessa kansainvälisen mittapuun
mukaan hyvällä mallilla, puutteita on sekä tietosisällössä että yhteiskäyttöisyydessä. Se haittaa ja hidastaa
sekä viranomaistoimintaa että sovellusten innovointia.
Selonteossa mainitaan tavoitteeksi myös viranomaisten päällekkäisen työn vähentäminen. Tällä
hetkellä asioita joudutaan tekemään moneen kertaan,
koska paikkatiedoilta puuttuvat yhteiset käsite- ja
laatumallit. Esimerkiksi rakennus on voitu määritellä
eri järjestelmissä eri tavoin.

KÄSITTEET JA PROSESSIT YHTENÄISIKSI
–   Yhteiset käsite- ja laatumallit ovat avainasemassa,
kun paikkatietojen käyttöä halutaan lisätä, korostaa
Maanmittauslaitoksen maastotietotuotannosta vastaava johtaja Juha Vilhomaa.
Yhteisten mallien ansiosta eri järjestelmissä olevia tietoja voitaisiin yhdistellä tarvittaessa hyvinkin
innovatiivisesti. Tämä toisi mahdollisuuden luoda
uusia palveluita sekä yrityksille, viranomaisille että
kansalaisille.
Toinen paikkatietojen käyttöä edistävä ja viranomaisten päällekkäistä työtä vähentävä tekijä on yhteiset prosessit. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksella
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ja Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) oli aiemmin
erilliset prosessit vesistötietojen hallintaan. Maanmittauslaitos vastasi rantaviivoista ja SYKE uomaverkostosta. Nyt prosessit saadaan yhdistettyä. Sama
koskee Maanmittauslaitoksen ja Maaseutuviraston
välisiä tietoja pelloista, sekä tieverkoston keskilinjageometriaan liittyvää työnjakoa Maanmittauslaitoksen ja Liikenneviraston kesken.
Suurempi ponnistus on yhdenmukaistaa prosesseja ja malleja valtion ja kuntien kesken. Siihen
paikkatietopoliittisella seloteolla nyt pyritään. Selonteon tavoitteeksi mainitaan kaikkien julkishallinnon
toimijoiden velvoittaminen huolehtimaan paikkatietojen yhteiskäyttöisyydestä ja saatavuudesta.
Kunnissa tuotetaan osa valtakunnallisen maastotietokannan aineistosta. Vaikka osuus ei ole
pinta-alaltaan kovin suuri, kyse on kaupunkien ja
kuntien taajamista eli monella tapaa tärkeistä alueista. Monelle toimijalle olisi erittäin hyödyllistä, että
asemakaavojen pohjakartat saataisiin yhteiskäyttöisiksi sekä keskenään että valtakunnallisen maastotietoaineiston kanssa ilman ylimääräistä työtä.

TERVE KILPAILU PITÄÄ MIELEN VIRKEÄNÄ
Myös Trimble Solutions Oy:n julkishallinnon ratkaisuista vastaava Mike von Wehrt pitää koko maasta
saatavaa hyvää paikkatietoaineistoa Paikkatietopoliittisen selonteon tavoitteista tärkeimpänä. Yhteismitallisesta aineistosta olisi hyötyä esimerkiksi
maakuntatasolla, ja se tarjoaisi yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää maankattavia palveluita.
Yritysten toiveena on paitsi laadukas ja helposti käytettävissä oleva aineisto, myös työnjaon selkiyttäminen.

YMMÄRRYSTÄ ON, PÄÄTÖKSIÄ TARVITAAN
Paikkatietopoliittinen selonteko määrittelee visiokseen ”maailman innovatiivisimman ja turvallisimman paikkatiedon ekosysteemin”. Sen kehittämiseksi
listataan seitsemän toimenpidekohtaa, jotka käsittelevät osoitetietoja, tarkkaa paikannusta, turvallisuusviranomaisten omaa paikkatietoalustaa, paikkatiedon
ekosysteemiä ja alan uutta yhteistyöelintä sekä
osaamisen lisäämistä ja lainsäädännön uudistamista.
Konkreettisia toimenpiteitä, vastuutahoja niiden toteuttamiseksi tai aikataulua selonteko ei sisällä.
Selkeimmin selonteossa otetaan kantaa osoitetietoihin. Siihen ei puututa, miten osoitetiedot kunnostetaan ja kuka työstä vastaa.

–   Ennen kuin säädetään uutta lainsäädäntöä, olisi
hyvä saada aikaan yhteisymmärrys toimintavoista,
Juha Vilhomaa korostaa. Valtion vastuulle hän on
valmis nimeämään laatu- ja käsitemallit.
Yhteisten mallien ja prosessien merkitys on jo
lisääntynyt, kun paikkatietojen on ymmärretty tarkoittavan paljon muutakin kuin karttoja. Esimerkiksi
kolmiulotteiset mallinnukset korkean rakennuksen synnyttämistä varjoista tai tuuliolosuhteista
edellyttävät tarkkaa ja yhteensopivaa paikkatietoa.
Kaupunkisuunnittelun lisäksi ainakin sote, itseohjautuvat ajoneuvot ja muu liikkuminen lisäävät tarvetta
vision mukaiselle paikkatietojen innovatiiviselle ja
turvalliselle käytölle.
Jotta ymmärrys muuttuu toiminnaksi, tarvitaan
vielä konkreettisia päätöksiä ja aikatauluja. Motiiveista saada paikkatiedot vihdoin keskenään yhteensopiviksi ei ainakaan ole puutetta. ■
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–  Valtion tehtävä ei ole kehittää ohjelmistoja
ja sovelluksia, vaan yritysten pitää pystyä
tekemään se tehokkaammin. Tervettä kilpailua tarvitaan jo senkin takia, että ilman
kilpailua mikään ala ei kehity, von Wehrt
toteaa.
Esimerkkinä von Wehrt mainitsee
FinnRef-paikannuskorjauspalvelun, jota Maanmittauslaitos voisi selonteon mukaan alkaa tarjota vapaasti
kaikille. Samaa palvelua tarjoavat jo nyt useat kaupalliset toimijat.
Sekä Paikkatietopoliittisen selonteon että siihen
liittyvän paikkatietoalustan suunnittelun yhteydessä
on järjestetty useita kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on kutsuttu sekä valtion, kuntien että
yritysten edustajia.
–   Yhteiset tilaisuudet ovat lisänneet kaikkien
osapuolten ymmärrystä toisten toimintatavoista, kiittelee von Wehrt. Tavoitteena
on luonnollisesti lisätä yhteistyötä
myös paremman paikkatietoekosysteemin rakentamisessa.
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UUTTA RAKENTAMASSA

Y H TEIST YÖ
L A AJEN TA A
PERSPEKTIIVIÄ
Yhteiskunnallisesti merkittävät uudistukset ja tutkimukset
eivät aina solahda nätisti yhden tahon vastuualueelle.
Tämän vuoksi kansalaisten kannalta merkittäviä uudistusja tutkimushankkeita tehdään yhä useammin yhteistyönä.

TEKSTI:
SARI PUTKONEN

KUVAT:
RIKU NIKKILÄ

MaaVero-hankkeen vetäjä Ari Tella pitää aktiivisesti yhteyttä hankkeen kaikkiin toimijoihin.

S

e kiinnostaa niin kansalaisia, etujärjestöjä kuin mediaakin. Se kosketta
julkishallinnossa ainakin Verohallintoa,
Tilastokeskusta, Väestörekisterikeskusta,
Kuntaliittoa, Maanmittauslaitosta, valtiovarainministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriötä. Ja sehän on parhaillaan käynnissä
oleva kiinteistöverouudistus.
Koska kiinteistöjen verotus ei rajoitu vain yhden
viranomaisen toimialueelle, viedään sen uudistusta
läpi laajassa yhteistyöhankkeessa mainittujen tahojen kesken.
– Digitalisaatio, isot hankkeet ja asiakaspalvelunäkökulma ovat johtaneet yhteistyön lisääntymiseen
julkishallinnossa, pohtii yli-insinööri Ari Tella
Maanmittauslaitoksesta. Tella vetää kiinteistöverouudistukseen liittyvää maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistusta MaaVero-projektissa.
Kiinteistöverouudistuksen ohjausryhmän edellinen vetäjä Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä toteaa, että ministeriön näkökulmasta on
lottovoitto saada uusien järjestelmien aktiiviseen
rakentamiseen mukaan ne, jotka tuntevat tehtäväkentän ja ovat omalla vahvuusalueellaan. Ministeriön
resurssit ja asiantuntemus eivät riitä näin kunnianhimoisen hankkeen toteuttamiseen.
–   
Onneksi naapurivirastoihin on helppo ottaa
yhteyttä ja raja-aidat ovat hälventymässä. Tosin
kustannusten syntyminen ja niiden rahoittaminen aiheuttavat välillä kitkaa, jos kukin taho katsoo kustannuksia vain oman organisaationsa kannalta. Mutta
kun vastaan tulee oikea henkilö, asiat saadaan sovittua ja tehtyä. Esimerkiksi kun Maanmittauslaitoksen
pääjohtaja Arvo Kokkonen sitoutui kiinteistöveron
uudistushankkeeseen, asiat alkoivat edetä, kuvailee
finanssineuvos Pylkkänen.
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Arvo Kokkonen puolestaan toteaa, että verkostoituminen on ainoa keino saada aikaan hyviä tuloksia
digitaalisessa maailmassa.
Valtiovarainministeriössä
painotetaan
myös
palvelunäkökulmaa, sillä verojärjestelmän pitää olla
niin hyvä ja läpinäkyvä, että se ansaitsee kansalaisten
hyväksynnän eikä ainakaan vähennä veronmaksuhalukkuutta.
Kiinteistöverotuksen uudistamishankkeen ohjausja tukiryhmän puheenjohtajana elokuussa aloittanut
Päivi Jäske Verohallinnosta on ollut mukana kiinteistöveron uudistushankkeessa alusta lähtien. Hän
painottaa yhteistyöstä saatavia synergiaetuja.
– Kaikkea uutta ei tarvitse aina luoda alusta asti,
vaan hyödynnetään viranomaisilla jo olevia tietoja
sekä osaamista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kiinteistöverotuksen uudistamishanke on hyvä
esimerkki yhteistyöstä, jossa hyödynnetään kunkin
mukana olevan tahon osaamista ja tietopohjaa, Jäske
toteaa.

ARKTINEN KARTTAPALVELU TUNTEE
KAHDEKSAN KIELTÄ
Kotimaisten kehittämishankkeiden lisäksi Maanmittauslaitos tekee kansainväistä yhteistyötä. Suomi
on Arktisen neuvoston puheenjohtaja 2017–2018 ja
puheenjohtajakautensa aikana Suomi haluaa vahvistaa arktista yhteistyötä. Maanmittauslaitos tukee
tavoitetta työskentelemällä kahdeksan maan Arctic
Spatial Data Infrastructure -hankkeessa (Arctic SDI),
jonka puheenjohtajana toimii tämän vuoden loppuun
saakka Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.
–   Vapaaehtoisesta yhteistyöstä halutaan luoda perusta arktisen alueen tulevalle kehittämiselle. Arctic
SDI tarjoaa alueelta paikkatietoa, kuten kaikkien kahdeksan karttalaitosten kartta-aineistoja. Yhteistyö on
ainoa keino saada tarvittava aineisto tästä valtavan
suuresta alueesta, joka on kuudesosa maapallon koko
pinta-alasta, pääjohtaja Kokkonen toteaa.
Maanmittauslaitos rakentaa hankkeessa muun
muassa karttapalvelun, josta voi hakea paikannimiä
monilla eri kielillä.

TUTKIMME JA TESTAAMME
TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIOITA
Tutkimustoiminta on yksi Maanmittauslaitoksen
tehtäväalueista. Kansainvälisesti verkostoitunutta
tutkimusta tehdään Paikkatietokeskuksessa.
Yksi esimerkki tehtävästä tutkimuksesta on
3D-digitalisaation COMBAT/Pointcloud-hanke, jossa
tutkitaan 3D-mittaustekniikoita, robotiikkaa ja laskentamenetelmiä. Suomen Akatemian strategisen
tutkimuksen rahoitusta saavassa hankkeessa on yli
kolmenkymmentä tutkijaa Paikkatietokeskuksesta,
Oulun yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Turun yliopistosta sekä noin 40 yhteistyökumppania.

Tutkimusprofessori ja konsortion johtaja Harri
Kaartinen kertoo, että tieteellisten artikkeleiden
tuottamisen lisäksi hankkeessa tehdään koetöitä ja
pyritään viemään uusia ratkaisuja tuotantokäyttöön.
Esimerkiksi metsäpuolella tehdään käytännön laitetestejä, joilla tuetaan metsänhoitotoimien optimointia. Kehitettyjä menetelmiä pilotoidaan myös muun
muassa Liikenneviraston tarpeisiin.

TIETO OHJAA TEKEMISTÄ
Kun hallintoa ja kansalaispalveluja kehitetään,
keskiöön laitetaan tieto, ei organisaatio. Hanketta
valmisteltaessa katsotaan, mitä tietoa ja osaamista
tarvitaan ja keillä sitä on. Sen jälkeen kootaan tekijät.
Laajat hankkeet vaativat osaavaa johtamista, ja
kun kaikki menee kohdilleen, saadaan hallinnonrajat
ylittävästä yhteistyöstä myös merkittäviä hyötyjä.
–   Perspektiivi laajenee, nähdään kokonaisuus,
jolloin saadaan aikaiseksi toimivampi järjestelmä.
Vältetään siis virheitä ja siten myös säästetään kustannuksissa, finanssineuvos Pylkkänen luettelee.
Elina Pylkkänen siirtyi elokuussa 2018 Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajaksi. Kiinteistöveron kehittämishankkeen tuki- ja ohjausryhmän uusi
puheenjohtaja on Päivi Jäske. ■

YHTEISTYÖHANKKEISSA
TARVITAAN KUULEVIA KORVIA
Kun hankkeessa on mukana lukuisia virastoja, ministeriöitä ja kymmeniä asiantuntijoita, miten hanketta voi hallita ja työssä onnistua? Kysytään tekijöiltä
heidän vinkkinsä. Ensimmäisenä puheenvuoron
saa Ari Tella kiinteistöverouudistusprojektista. Hän
painottaa, että työnteon tulisi sujua yhteistyöhengessä, jossa ollaan halukkaita kuuntelemaan muita.
Yhdessä olisi ymmärrettävä tavoite ja taso, jolla se
toteutetaan.
Muita Maanmittauslaitoksessa käynnissä olevia
laajoja yhteistyöhankkeita ovat Paikkatietoalustahanke ja Asunto-osakerekisteri-hanke (ASREK). Molemmissa hankkeissa on mukana useita ministeriöitä
ja virastoja, Paikkatietoalusta-hankkeessa myös kuntia, kaupunkeja ja paikkatietoalan yrityksiä.
Johtava asiantuntija Heli Laaksonen Paikkatietoalusta-hankkeesta näkee, että yhteistyön onnistumisessa avainasemassa on avoin ja selkeä viestintä.
–   Yhteisen ymmärryksen muodostamiseen on
varattava aikaa ja resursseja, sillä eri toimijoiden
tarpeet, odotukset ja valmiudet muutoksiin voivat
poiketa suuresti toisistaan, painottaa ASREK-hankkeen ohjausryhmän sihteeri Antti Kosonen.
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KOHTI TULEVAA

KANSALLINEN LASERKEILAUSOHJELMA RAKENTUU YHTEISTYÖSSÄ
Laserkeilausohjelma pohjautuu tarpeeseen keilata koko Suomi tietyllä
syklillä ja entistä laadukkaammin. Aineistoa hyödyntävät erilaiset toimijat
ja juuri siksi on tärkeää rakentaa laserkeilausohjelma yhdessä. Myös
yksittäinen kansalainen hyötyy siitä, että aineisto on ajantasaista ja
avoimesti saatavilla.
TEKSTI:
ANNIINA LUNDVALL
KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

K

ansallista laserkeilausohjelmaa valmistellaan Maanmittauslaitoksen Laser2020-projektissa, jonka tavoitteena on määrittää ohjelman
sisältö, päivitystiheys ja aineiston laatuvaatimukset.
Projektin päällikkö Juha Kareinen huolehtii yhteistyön saumattomasta sujuvuudesta.
– Projektissa on mukana useita yhteistyökumppaneita, kuten Suomen metsäkeskus, Suomen
ympäristökeskus ja Puolustusvoimat. Ohjelman
rakentamisessa haetaan keilausaineistoa sellaisella
keilaussyklillä, että aineistot palvelevat mahdollisimman hyvin monia eri tarpeita, Kareinen kertoo.

AINEISTON KÄYTTÄJIEN KIRJO
Uuden sukupolven keilaimien avulla voidaan tuottaa kustannustehokkaasti huomattavasti nykyistä
tiheämpää aineistoa. Tavoitteena on, että pistetiheys
nousee merkittävästi. Kun nykyisin yhdellä neliömetrillä on puoli pistettä, tulevaisuudessa niitä olisi
kahdeksan yhden neliön alueella. Yksi Maanmittauslaitoksen tärkeimpiä tavoitteita on, että ohjelmassa
tuotettu laserkeilausaineisto mahdollistaa koko maan
kattavan 3D-rakennustiedon tuottamisen.
Laserkeilausohjelma ja olemassa oleva ilmakuvausohjelma luovat pohjan kansallista maastotietokantaa varten tarvittavan tiedon keräämiselle
ja ylläpidolle. Paikkatietoalusta-hanke tuo lisäksi
satelliittikuvat entistä helpommin käyttäjien saataville. Kuva-aineistoja käytetään moniin tarkoituksiin.
Maanmittauslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.
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– Puolustusvoimat pystyy aineistojen avulla tuottamaan nykyaikaisia, tarkkoja 3D-malleja erilaisiin
tarpeisiin. Yhteistyö tuo varmuutta tilanteissa, joissa
kaupallisen laserkeilauspalvelun saanti saattaa olla
epävarmaa. Lisäksi Maanmittauslaitos palvelee meitä muuttamalla aineiston ilmakuvausrajoitusalueiden osalta tarkoituksenmukaiseksi, topografikunnan
tuotantopäällikkö Janne Filppus kertoo.
Rakennetun ympäristön lisäksi laserkeilausaineisto on tehokäytössä metsätalouden ja -tutkimuksen prosesseissa.
– Keilausaineistoista on tuotettu muun muassa
tarkempi maastomalli ja metsävaratietoa. Aineistot
ovat metsäsektorilla päivittäisessä käytössä, taustoittaa maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Niina Riissanen.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) saa ohjelman
kautta testikäyttöön uuden sukupolven laserkeilausaineistoja.
– Tämä nopeuttaa uusien aineistojen käyttöön
ottoa ja lisää käytön vaikuttavuutta SYKEn sovelluksissa, kertoo vanhempi tutkija Pekka Härmä.

KANSALAISTEN TURVAAMISEKSI,
YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI
Pistepilviaineistot hyödyttävät esimerkiksi metsänomistajia ja metsäsektorin toimijoita, jotka käyttävät
metsävaratietoja metsän hoidon ja käytön suunnittelussa ja toimenpiteiden toteutuksessa. Pistepilviaineistoja käytetään myös tulvavaaran kartoittamiseksi järvi- ja merialueilla.

– Yhteistyön myötä saatiin tulvavaarakartat kustannustehokkaasti laajoilta alueilta ja aikaisempaa tarkempana. Viranomaiset voivat hyödyntää karttoja niin
tulvariskien hallintatoimien kuin pelastustoiminnan
suunnittelussa. Näin parannetaan kansalaisten turvallisuutta ja vähennetään tulvista aiheutuvia vahinkoja,
kertoo kehitysinsinööri Mikko Sane SYKEstä.
Mikäli laserkeilausohjelman
pistetiheyttä
TAVOITTEENA ON SAADA kasvatetaan,
aineisto
KEILAUSOHJELMALLE
paljastaa entistä tarkempia yksityiskohtia
PYSYVÄ RAHOITUS.
maastosta ja rakennetusta ympäristöstä. Koska aineisto on tarkoitus
jakaa edelleen avoimesti, otetaan turvallisuuteen
ja tietosuojaan liittyvät kysymykset vakavasti. Tarkemmasta aineistosta on käytännön hyötyä monille
toimijoille.
– Nykyisestä aineistosta näkee esimerkiksi korkeintaan isoimmat voimalinjat. Kahdeksan pisteen
tiheydellä saadaan huomattavasti tarkempi kuva
ilmajohdoista, mikä voisi olla tärkeää esimerkiksi
yhteistyökumppani Finavialle. Tarkasta aineistosta
voi myös vaikkapa kartoittaa riskipuita, jotka ovat
vaarassa kaatua sähkölinjoille, Kareinen sanoo.

– Speksit pitää olla kaikille sopivat. Aineiston
tuotannon aikataulun lisäksi pistetiheys pitää määritellä kaikille sopivaksi. Pistetiheys taas vaikuttaa
lentokorkeuteen ja sitä kautta kustannuksiin. Mitä
matalammalla lennetään, sitä tiheämpää aineistoa
saadaan, mutta silloin kuluu myös enemmän lentotunteja, Kareinen pohtii.
Kareiselle päämäärä on selkeä, tavoitteena on
saada keilausohjelmalle kansallinen, pysyvä rahoitus.
Näin tehdään esimerkiksi Ruotsissa, jossa koko maa
keilataan kuuden vuoden sykleissä. ■

TAVOITTEENA RESURSSIEN SÄÄSTÖ
Keskeinen motiivi ohjelman kehittämiseen on julkishallinnon resurssien säästö, jossa Maanmittauslaitoksen rooli laserkeilausohjelmaa koordinoivana
tahona on tärkeä.
– Yhteiskeilausten ansiosta säästetään valtion
varoja, kun samaa aluetta ei keilata useamman kerran eri toimijoiden tarpeisiin. Maanmittauslaitos on
tuottanut hyvää palvelua, kun se on vastannut
keilausaineistojen hankinnasta, niiden kilpailutuksista ja aineistojen laaduntarkastuksesta.
Metsäsektorin näkökulmasta tämä on
ollut toimiva konsepti, toteaa Riissanen.
Siirryttäessä ohjelman myötä koordinoituun ja selkeään tuotantoalueiden
keilaamiseen tarkemmalla pistetiheydellä kustannuksia syntyy ja niille etsitään Laser2020-projektissa kestävä
Aineistosta voi myös kartoittaa riskipuita, jotka ovat vaarassa
kaatua sähkölinjoille, kertoo projektipäällikkö Juha Kareinen.
hoitomalli.
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KIINTEISTÖREKISTERIÄ
PARANNETAAN JATKUVASTI
Yksi Maanmittauslaitoksessa käynnissä olevista isoista hankkeista on
kiinteistörekisterin kiinteistökohtainen perusparannus, jota tehdään
yhteistyössä monen eri yksikön kesken. Perusparannuksen tavoitteena on
saada kiinteistörekisteriote selkeäksi, jotta esimerkiksi kiinteistökauppojen
tekeminen sähköisesti olisi mahdollisimman helppoa.
TEKSTI:
SUVI TAKALA

KUVA:
JULIA HAUTOJÄRVI

K

iinteistörekisterin kiinteistökohtaisessa
perusparannuksessa kiinteistöt käydään
yksitellen läpi kartan ja kiinteistörekisterin
avulla. Kiinteistörekisteri koostuu kahdenlaisesta tiedoista, sijaintitiedoista kartalla ja ominaisuustiedoista rekisteriotteella. Perusparannustyön tavoitteena
on sijoittaa rekisterikartalle kaikki merkinnät, joille
voidaan antaa sijainti sekä poistaa vanhentuneet tai
muutoin tarpeettomat merkinnät kiinteistörekisteristä. Tavoitteena on myös yhdenmukainen kiinteistörekisteri koko Suomen alueelta.
– Noin 90 prosenttia työajasta menee tieoikeuksiin
ja noin 10 prosenttia erilaisten epäselvien merkintöjen selvittämiseen, kertoo rekisteripäällikkö Mauno
Pyykönen Rekisterit-tulosyksiköstä.
Tieoikeuksien perusparannus tehdään joko arkistotutkimusten pohjalta kiinteistö kerrallaan ilman
toimitusmenettelyä tai alueellisissa yksityistietoimituksissa, joissa käsitellään tavallisesti 200–300
kiinteistöä per toimitus.
Maanmittauslaitoksen
Rekisterit-tulosyksikkö
koordinoi ja suunnittelee perusparannusta. Yhteistyö
muiden Tuotannon tulosyksiköiden, kuten Perustoimitusten, Arviointitoimitusten ja Tilusjärjestelytoimitusten, kanssa on kuitenkin tiivistä.

TIEOIKEUKSILLE SIJAINTI MYÖS
REKISTERIKARTALLE
Kiinteistökohtainen perusparannus tehdään sisätyönä ilman maastokäyntejä. Jos kiinteistörekisterissä
näkyy, että kiinteistöllä on tieoikeus, mutta sen
sijainti ei näy rekisterikartalla, lähdetään tieoikeutta
selvittämään tarkemmin arkistotutkimuksen avulla.
Perusparannuksen jälkeen tieoikeusmerkintä on
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muutettu niin kutsutuksi käyttöoikeusyksiköksi, jolla
on yksilöivän tunnuksen lisäksi sijainti myös kiinteistörekisterikartalla.
– Käytännössä kyseessä on lähinnä rekisteritekninen
toimenpide, jossa merkintätapa muutetaan nykyaikaiseksi ja asiakastarpeita vastaavaksi, Pyykönen selittää.
Rekisterisihteeri Helena Ohisalo kertoo, että
hänen tiimissään perusparannusta tekevät kaikki.
Hänen työajastaan siihen kuluu reilusti yli puolet.
Lisäksi hän korjaa muitakin kiinteistörekisterissä olevia virheitä, kuten väärissä paikoissa olevia rajoja tai
virheellisiä pyykkien numeroita. Ohisalon mukaan
kiinteistörekisterin kiinteistökohtainen perusparannus on laaja hanke, josta on hyötyä lähes jokaiselle.
– Maanmittauslaitoksella perusparannus helpottaa eniten asiakaspalvelua ja maanmittaustoimitusten tekijöitä, Ohisalo toteaa.

FIKSUA TEKEMISTÄ TALVIAIKAAN
Perustoimitukset-tulosyksikön rooli perusparannuksessa on ollut alusta lähtien varsin merkittävä. Yksikkö ryhtyi jo noin kymmenen vuotta sitten aktiivisesti
tekemään perusparannusta, koska siellä huomattiin,
että ajantasaiset tiedot helpottavat päivittäistä työtä
huomattavasti. Tuotantopäällikkö Mika Autiomäen
mukaan perusparannusta tehdään erityisesti talvisin.
Muina vuodenaikoina perusparannusta voidaan tehdä aina tarvittaessa toimitusten yhteydessä.
– Talviaikoina perusparannusta tehdään usein
järjestelmällisesti. Se on fiksua tekemistä meille silloin, kun maastotöitä ei pysty tekemään, Autiomäki
selventää.
Autiomäen omalla toiminta-alueella Etelä-Karjalassa perusparannus on saatu täysin valmiiksi. Autio-

mäen mukaan se on helpottanut työtä monin tavoin:
esimerkiksi toimitusten tekeminen helpottuu, kun
voi käyttää suoraan kiinteistörekisteritietoja. Lisäksi
asiakaspalvelu paranee, kun asiat ovat selkeitä myös
kiinteistörekisteriotteella.
– Kyllä asiakasnäkökulma on tässä parannuksessa
hyvin vahva. Ihmiset katselevat päivä päivältä enemmän kiinteistöjensä tietoja verkossa, mikä asettaa

KIINTEISTÖREKISTERI
KOOSTUU SIJAINTI- JA
OMINAISUUSTIEDOISTA.
kovempia vaatimuksia myös rekisteritiedolle, Autiomäki huomauttaa.

NOPEUTTAVA VAIKUTUS
PERUSTOIMITUKSIIN
Myös Arviointitoimitusyksikössä kiinteistörekisterin
kiinteistökohtainen perusparannustyö ajoittuu pääasiassa talvikaudelle, koska maastokaudella siihen ei
ole aikaa. Kartoittaja Ari Hämäläisen mukaan maastokaudella saatetaan toimitusten yhteydessä tehdä lähinnä pieniä parannuksia, kuten rajamerkkien sijaintitarkkuuksien korjauksia.
Perusparannusta voikin tehdä hyvin itseohjautuvasti
aina silloin, kun ei ole muita töitä. Hämäläisen omasta
kokonaistyöajasta perusparannukseen kuluu vuosittain
noin 15–20 prosenttia, eli se on merkittävä työllistäjä
myös maastotyötä tekeville. Hämäläisen mukaan esimerkiksi Etelä-Savon alueella on vielä noin 70 000 kiinteistöä, jotka täytyy käydä läpi ja perusparantaa.
– Perusparannuksella on suuri nopeuttava vaikutus
varsinkin lohkomisiin, joita tehdään kaikista eniten,
Hämäläinen kertoo.

EDELLYTYKSENÄ TOIMIVA YHTEISTYÖ

Maastokaudella perusparantamista tehdään muiden töiden ohella, talviaikaan
siihen pystyy keskittymään paremmin.

Kiinteistörekisterin kiinteistökohtaista perusparannusta seurataan tarkasti. Jokaisesta kunnasta on olemassa
seurantataulukot, joissa näkyy kiinteistöjen määrä kylittäin. Taulukoihin merkitään kylän perusparannuksen
suorittajan nimi ja työn valmistuminen.
Perusparannustyö on jatkunut jo noin kymmenen
vuotta, ja Mauno Pyykösen mukaan se etenee noin 7
prosentin vuosivauhtia, jos käytettävissä on samat
resurssit kuin nyt. Koko Suomesta on perusparannettu
tällä hetkellä yhteensä noin kolmasosa kiinteistöistä,
joten töitä perusparannuksessa riittää vuosiksi eteenpäin. Laajan parannustyön edellytyksenä onkin eri
yksiköiden välinen toimiva yhteistyö.
– Ilman yhteistyötä tätä ei kyllä pystyisi tekemään,
Mika Autiomäki toteaa. ■
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LYHYESTI

KUVA: NATALIYA ZUBKO

UUSIA TUTKIMUSLAITTEITA MESTÄHOVISSA
Syyskuun aikana valmistui Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman
13-metrisen geodeettisen radioteleskoopin rakennustyöt. Teleskoopilla tullaan ylläpitämään
ja kehittämään tiiviissä kansainvälisessä
yhteistyössä
mm. globaaleja koordinaattijärjestelmiä. Teleskooppi varmistaa sitä, että koordinaatistot ovat tulevaisuudessakin Suomessa tarkkoja esim.
älyliikenteen tarpeisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutusten monitorointia varten. Seuraavaksi on vuorossa järjestelmäintegraatio ja käyttöönottotestaukset. Ensimmäiset mittaukset pyritään
tekemään keväällä 2019.

UUSIA KUJEITA PORIN SUOMIAREENASSA
Maanmittauslaitos osallistui neljättä kertaa SuomiAreena-tapahtumaan Porissa. Tänä vuonna järjestimme yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa keskustelutilaisuuden. Sen aiheena oli ”Kuka
tietää missä liikut ja miten vietät aikaasi”. Keskustelussa käsiteltiin
kännyköiden turvallisuutta, paikannuksen tuomia muutoksia pelastuspalvelulle, geokätköilyä hyvänä harrastuksena sekä paikkatiedon
mahdollistamia uusia palveluja ja liiketoimintaa.
Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että paikkatietojen käyttö
vaatii kannanottoja kansallisella tasolla.
– Jos lainsäädäntöön tehdään muutoksia, on otettava huomioon
sekä turvallisuusnäkökohdat että yritysten liiketoimintamahdollisuudet, muistuttaa maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Maanmittauslaitos hyödynsi myös Porin asuntomessujen ajankohdan ja järjesti kaksi Älykävelyä asuntomessualueelle. Kävelyllä ylijohtaja Jarkko Koskinen kertoi asumisen neuroverkoista, esineiden internetistä ja sisätilapaikannuksesta.

MAANMITTAUSLAITOS MUKANA
TEMPUS18-PARTIOLEIRILLÄ
Kokkolan Vattajalla järjestettiin heinäkuussa Pohjanmaan Partiolaisten Tempus18-partioleiri, jossa myös Maanmittauslaitos näkyi. Leirin
teemana olivat eri aikakaudet aina esihistoriasta tulevaisuuteen, ja
leirin keskiaikaisilla markkinoilla oli Maanmittauslaitoksen rastipiste.
Partiolaisten tehtävänä rastilla oli sijoittaa Suomen kartalle paikkakuntia, joissa Maanmittauslaitos toimii.
Rastipiste oli suosittu, ja karttaosaamistaan kävivät kokeilemassa
kaikenikäiset partiolaiset. Raahelaisen Merituuli-lippukunnan Laura
Kastell, Lotta Ollila ja Elina Pekki pitivät karttatehtävästä. Heille tulivat Maanmittauslaitoksesta mieleen ensimmäisenä kartat ja maastotyö.
– Maanmittauslaitoksessa on varmaan tehtäviä, joissa saa olla
paljon ulkona, Pekki kommentoi.
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RAKENNUSTEN MALLINTAMISESTA
JHS-SUOSITUS
Kansallinen maastotietokanta -ohjelman rakennukset ja rakenteet -teemasta tulee julkisen hallinnon suositus (JHS).
Suosituksen nimi on ”Paikkatiedon käsitemalli: rakennukset
ja rakenteet”. Suosituksen avulla varmistetaan, että tulevaisuudessa rakennukset ja rakenteet -teeman paikkatietokohteet ovat laadukkaita, ja että niistä muodostuva tietovaranto säilyy yhdenmukaisena koko Suomen kattavalta alueelta.
Suositus on tarkoitettu ennen kaikkea paikkatietoaineistojen tuottajille, joita ovat useat julkishallinnon organisaatiot,
mm. Maanmittauslaitos ja kunnat. Suosituksen ensimmäinen palautekierros on syksyllä 2018 ja suositus julkaistaan
syksyllä 2019.
kmtk.paikkatietoalusta.fi

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT
VAARASSA VANHENTUA
Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan
maankuoren liikkeitä ajantasaisesti huomioon. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Tulevaisuuden koordinaattijärjestelmistä ja paikannustarkkuudesta keskusteltiin
Pohjoismaisen geodeettisen komission (NKG) yleiskokouksessa, joka pidettiin Helsingissä 3.–6.9.
Yleiskokouksessa esiteltiin NKG:n menossa olevaa pilottiprojektia, jossa tutkitaan dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomista Islantiin. Islannissa maankuoren liikkeet
heikentävät hyvin nopeasti perinteisten koordinaattijärjestelmien tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämä tulee olemaan
tärkeä tutkimuskohde myös seuraavalla NKG:n kaudella
2018–2022. Islantiin kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös meillä Suomessa.

VÄYLÄMAA PARANTAA
TASORISTEYKSIEN LIIKENNETURVAA
VäyläMaa-yhteistyöryhmä edistää liikenneturvaa. Tänä vuonna valmistuu rautatiealueiden rajaamishanke, jossa määritetään ja vahvistetaan rautatiealueiden kiinteistörajat.
Kymmeniä edelleen käytössä olevia tasoristeyksiä on
luokiteltu riskialttiiksi, joten korvaavat liikennejärjestelyt
tulevat edellyttämään vielä paljon kiinteistövaikutusten
arviointia ja erilaisia maanmittaustoimituksia. Yhteistyöryhmän jäsenorganisaatiot kehittävät keinoja rautateiden
tasoristeyksien liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja alueelliset ELYkeskukset tekevät säännöllistä yhteistyötä maantie- ja ratatoimitusten menettelyjen kehittämisessä. Yhteistyöryhmän
toiminta perustuu Maanmittauslaitoksen ja Liikenneviraston pääjohtajien sopimukseen virastojen välisen yhteistyön
kehittämisestä.

TERVETULOA PAIKKATIETOMARKKINOILLE !
Paikkatietoalan ammattitapahtuma Paikkatietomarkkinat järjestetään 5.–6.11. Messukeskuksessa Helsingissä. Paikkatietomarkkinoilla teemana on tänä vuonna kaiken
kattava "Paikkatietoa, vain taivas rajana".
Tapahtuman avauspuheenvuoron pitää valtiovarainministeriön hallintopolitiikan
alivaltiosihteeri, joka puhuu siitä, miten sote hyödyntää paikkatietoja. Lisäksi tapahtumassa keskustellaan mm. kyberturvallisuudesta, avoimen tiedon riskeistä ja droneista.
Ajankohtaiset puheenvuorot ja näytteilleasettajien tietoiskut sekä monipuolinen
näyttely tarjoavat laajan kokonaiskuvan paikkatiedon nykytilasta ja lähitulevaisuuden
trendeistä. Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä järjestetään tiistaina 6.11. Kiinteistöasioiden Digipäivä ja Location Business Forum -seminaarit, joihin ilmoittaudutaan
erikseen.
NÄY, MYY, VERKOSTOIDU, INNOSTU, KESKUSTELE, INNOVOI, OIVALLA, KEHITY
Näyttelyalueella riittää nähtävää ja koettavaa molempina päivinä!
Katso lisätiedot ja ohjelma sekä ilmoittaudu kävijäksi:
paikkatietomarkkinat.fi
Paikkatietomarkkinat

@GIS_EXPO #PTM18

KUNNAN METSÄT PORKKANANA UUSILLE
YHTEISMETSILLE LOUNAIS-LAPISSA
Lounais-Lapin jokivarsien nauhamaisia metsätiloja ollaan saamassa paremmin metsätalouden käyttöön. Alueella on meneillään neljä eri tilusjärjestelyselvitystä. Pahimmillaan 15 kilometriä pitkillä ja 10–20 metriä leveillä palstoilla korjuuolosuhteet ovat
vaikeat, joten monet metsäkiilat ovat jääneet järkevän metsätalouskäytön ulkopuolelle. Tilannetta yritetään parantaa perustamalla yhteismetsiä, joihin liittymisporkkanana on kunnan siihen lupaama merkittävä metsäpotti. Alueen puunkäyttömäärät
ovat kasvussa, sillä Kemin ja Oulun metsäteollisuuslaitokset ovat päättäneet investoida tehtaisiinsa. Lisäksi Kemiin on suunnitteilla uusi energiapuuta käyttävä laitos.
Metsätilusrakenneselvityksen mukaan Lounais-Lapin alueella noin 20 prosenttia metsistä olisi tilusjärjestelytarpeessa.

KYSELYSSÄ SELVITETTIIN PAIKKATIETOALAN
VETOVOIMATEKIJÖITÄ
Maanmittauslaitos kysyi toukokuussa maanmittausalan opiskelijoilta ja alalle hakeneilta, mikä sai heidät hakeutumaan alalle ja mikä alalla kiehtoo. Kyselyn tuloksia
tullaan hyödyntämään erityisesti lukiolaisille suunnatussa markkinointikampanjassa,
jonka tarkoitus on tehdä alaa paremmin tunnetuksi nuorten keskuudessa.
Kyselyn vastauksista kumpusi kolme perussyytä, miksi henkilöt olivat valinneet
maanmittausalan opinnot: 1) kiinnostus maantietoon, maantieteeseen, suunnistukseen tai karttoihin, 2) halu yhdistää tekniikkaan liittyvä sisä- ja ulkotyö ja 3) oletettu
hyvä työllisyystilanne.
Maanmittausalan tunnettuuden parantaminen on alan tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska oppilaitoksilla on haasteita saada maanmittausalan opintolinjoja
täytettyä. Lapin ammattikorkeakoulussa maanmittausinsinöörin päiväopintojen aloituspaikkoja oli tänä syksynä 30, joista täytettiin 25. Espoon Metropoliassa vastaavia
aloituspaikkoja oli 40, joista saatiin täytettyä 34.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
Paikkatietomarkkinat
Messukeskus Siipi, Helsinki
5.–6.11.2018
Kysy vielä vapaina olevia osastoja!
www.paikkatietomarkkinat.fi
Location Business Forum 2018
Messukeskus Siipi, Helsinki
6.11.2018
Kiinteistöasioiden digipäivä
Messukeskus Siipi, Helsinki
6.11.2018
Studia-messut
Opiskele maanmittausalaa -yhteisosasto
Messukeskus, Helsinki
27.–28.11.2018

Ruotsin maanmittauslaitoksen
pääjohtaja Suomessa
Ruotsin maanmittauslaitoksen Lantmäterietin pääjohtaja Susanne Ås Sivborg vieraili
Maanmittauslaitoksessa 17.8. Pääjohtajat
keskustelivat muun muassa digitalisaatiosta,
joka etenee kovaa vauhtia sekä Ruotsin
että Suomen valtionhallinnossa.
– Hallitus on antanut Lantmäterietille
useita digitalisaatioon liittyviä tehtäviä,
ja tämä on todella mielenkiintoinen haaste,
Ås Sivborg kertoo.
Samanlaisten haasteiden edessä pohjoismaisesta yhteistyöstä on paljon etua.

Osastonjohtaja Laura Ruotsalainen siirtyi Helsingin yliopistolle
Navigoinnin ja paikannuksen tutkimusosaston vt osastonjohtaja Laura Ruotsalainen
siirtyi elokuussa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessoriksi.
Tutkimusaiheena hänellä on spatiotemporaalinen data-analyysi kestävyystieteessä.
– Apulaisprofessorina aion edistää tutkimusta muun muassa siitä, miten suurista
datamassoista saadaan irti oleellista tietoa
älykkäiden kaupunkien kehittämiseen,
sekä tietysti osallistua uusien osaajien
opettamiseen tietoyhteiskunnan tarpeita
varten, Ruotsalainen kertoo.
Navigoinnin ja paikannuksen osaston vt
osastonjohtajana jatkaa professori Sanna
Kaasalainen.
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FAKTA OM LANDET

Vidare perspektiv genom samarbete

S

FOTON: RIKU NIKKILÄ

amhälleligt betydande reformer slinker inte alltid
lätt in på en myndighets ansvarsområde. Exempelvis
genomförs den pågående fastighetsskattereformen
i ett omfattande samarbete bland annat mellan Skatteförvaltningen, Statistikcentralen, Lantmäteriverket, Finansministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet.
Elina Pylkkänen som tidigare ledde styrgruppen för
fastighetsskattereformen vid Finansministeriet konstaterar att det ur ministeriets synpunkt är en lottovinst att i det
aktiva byggandet av nya system få med dem som känner
till uppgiftsfältet och får utnyttja sina styrkor, eftersom
ministeriets resurser och sakkunnighet inte räcker till för
genomförandet av ett så här ambitiöst projekt.
En del av fastighetsskattereformen är reformen av värderingssystemet för markbotten (MaaVero). Projektledare,
överingenjör Ari Tella (på bilden) från Lantmäteriverket
uppskattar att digitaliseringen, stora projekt och fokus på
kundservice har lett till ett ökat samarbete inom offentlig
förvaltning. Vid Lantmäteriverket pågår förutom MaaVero
även projektet för en geodataplattform och projektet för ett
elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK). I dessa deltar
flera verk, ministerier och kommuner samt företag.
Utöver inhemska utvecklingsprojekt deltar Lantmäteriverket även i internationellt samarbete. Finland är ordförande för Arktiska rådet åren 2017–2018. Som ordförande
vill Finland förstärka samarbetet i Arktis. Lantmäteriverket
stöder detta mål genom att arbeta inom geodataprojektet
Arctic Spatial Data Infrastructure (Arctic SDI), i vilket åtta
länder deltar.
Forskning är en av Lantmäteriverkets uppgifter. Ett
exempel på forskning som utförs i samarbete mellan flera
universitet och företag är projektet COMBAT/Pointcloud
som forskar i 3D-digitalisering. Forskningsprofessor och
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konsortiets ledare Harri Kaartinen säger att man inom
projektet producerar vetenskapliga artiklar, utför försöksarbeten och försöker föra in nya lösningar i produktionen.
Exempelvis inom skogsverksamheten utför man praktiska
instrumenttest för att stöda optimeringen av skogsvårdsåtgärder.
Omfattande projekt kräver sakkunnigt ledarskap men
när allt fungerar som det ska får man betydande nytta av
samarbete som överskrider förvaltningsgränser.
– Man får ett vidare perspektiv och ser helheten och
får till stånd ett system som fungerar bättre. Vi undviker
alltså misstag och sparar även kostnader, berättar Elina
Pylkkänen.
I augusti 2018 inledde Elina Pylkkänen sitt arbete som
direktör för Löntagarnas forskningsinstitut. Päivi Jäske
från Skatteförvaltningen är den nya ordföranden för stödoch styrgruppen för fastighetsskattereformen. ■

Nationella laserskanningsprogrammet görs i samarbete
Det nationella laserskanningsprogrammet är en följd av att
hela Finland behöver laserskannas med vissa tidsintervall
och kvalitetskraven på skanningarna är högre än tidigare.
Lantmäteriverkets projekt Laser2020 bereder laserskanningsprogrammet, som ska slå fast innehåll, uppdateringsfrekvens och kvalitetskrav. Projektchef Juha Kareinen sörjer
för att samarbetet med exempelvis Finlands skogscentral,
Finlands miljöcentral och Försvarsmakten löper smärtfritt.

MÅNGA OLIKA ANVÄNDARE
Ny utrustning gör det möjligt att kostnadseffektivt producera tätare punktmoln. Lantmäteriverkets mål är att
laserskanningsmaterialet ska göra det möjligt att producera
3D-byggnadsuppgifter över hela landet.

Försvarsmakten använder laserskanningsmaterial för att
bygga noggranna 3D-modeller. Genom samarbete med Lantmäteriverket undviker man eventuella tillgänglighetsproblem som kan drabba kommersiella laserskanningstjänster.
Laserskanningsmaterial används även inom skogsbruk
och skogsforskning, för att planera och genomföra skogsvård. Punktmolnsdata används också för att kartlägga översvämningsrisken på sjö- och havsområden.
Större punkttäthet betyder att allt mindre detaljer i
terrängen och den byggda miljön syns i punktmolnsdata.
Då datamaterialet görs fritt tillgängligt, tas säkerhets- och
dataskyddsfrågor på största allvar.
Laserskanningsprogrammet ska spara resurser inom
offentlig förvaltning. Ett mål är att få bestående finansiering
för programmet.

Redogörelsen om politiken för geografisk information
siktar på mer effektiv använding av geodata
I Redogörelsen om politiken för geografisk information som
Jord- och skogsbruksministeriet låtit göra finns riktlinjer för
hurdana geodata som samhället behöver och hur produktion,
förvaltning och distribution av dem ska utvecklas. Målet med
redogörelsen som lämnades till riksdagen på våren är att
främja användningen av geodata.
Enhetliga begrepps- och kvalitetsmodeller skulle förenkla anvädningen av olika myndigheters geodata. Då skulle det
vara möjligt att kombinera data i olika system på mycket
innovativa sätt. En annan faktor som främjar sambruk av
geodata är gemensamma processer.

Mike von Wehrt som ansvarar för lösningar för den
offentliga förvaltningen vid Trimble Solutions Oy anser att
redogörelsens viktigaste mål är att få bra geodatamaterial
över hela landet.
Utöver stadsplanering, förutsätter åtminstone vårdreformen, självstyrande bilar och annan trafik täckande, exakt och
tidsenligt material och fungerande samarbete.
Redogörelsens vision är "världens mest innovativa och
säkra ekosystem för geografisk information". Ännu behövs
det konkreta beslut och tidtabeller.
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TERVETULOA VUODEN TÄRKEIMPÄÄN
PAIKKATIETOALAN AMMATTITAPAHTUMAAN!
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PAIKKATIETOMARKKINAT 5.–6.11.2018
Messukeskus Siipi, Helsinki
NÄY | MYY | VERKOSTOIDU | INNOSTU | KESKUSTELE | INNOVOI | OIVALLA | KEHITY

Paikkatietomarkkinat

@GIS_EXPO ja #ptm18

järjestäjä

KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU
> kävijäksi > näytteilleasettajaksi > paikkatietomarkkinat.fi

