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Olen alkujaan kotoisin Siilinjärveltä. Vaikka elämä
on nyt osaltani asettunut Espooseen, tulee lomalla vietettyä aikaa myös vanhalla kotiseudulla. Vanhempieni
luota Siilinjärveltä Kuopioon ajan mielelläni polkupyörällä. Välin hienoimmat maisemat saa nauttia Kallan
silloilla (Kyllä, on Siilinlahtikin hieno!). Silta nousee
korkealle Kallaveden pinnan yläpuolelle, ja Kuopioon
tultaessa Puijo torneineen kohoaa edessä. Siilinjärvelle
palatessa maantiepyörä rullaa hienosti sillan pitkässä
alamäessä ja samalla itään katsottaessa erottuu Sorsasalossa sijaitseva vanha Savon Sellun tehdas, jonka
taakse on nyt nousemassa uusi Finnpulpin havusellutehdas. Investoinnin on arvioitu olevan 1,4 miljardin
suuruinen, ja tehtaan puun tarve tulee olemaan 1,2
miljoonaa tonnia vuodessa.
Suomessa metsätilat ovat pirstoutuneet maamme
värikkään historian johdosta keskimäärin noin 30 hehtaarin kokoisiksi, mikä on pohjoiseurooppalaisittain
varsin pieni tilakoko. Pieni koko aiheuttaa ylimääräisiä
kustannuksia metsänhoitotöihin ja puunkorjuuseen.
Olen työssäni tavannut varsinaissuomalaisen metsänomistajan, joka pyysi neuvoja, miten metsätilalleen
löytäisi. Sen verran pirstoutunut alue oli, ettei hän
ollut löytänyt palstalleen 30 vuoteen.
Maanmittauslaitoksen vastaus pirstoutuvaan metsätilarakenteeseen on yhteismetsien muodostaminen,
ja eniten pirstoutuneilla alueilla metsätilusjärjestelyt.
Yhteismetsä, tämä metsien asunto-osakeyhtiö, toimii
kaupungistuvassa Suomessa, jossa yhä harvempi metsänomistaja asuu metsäpalstansa vieressä. Yhteismetsässä metsänomistajat lyöttäytyvät yhteen saadakseen
suuruuden ekonomian hyödyt myös pienmetsänomistajan ulottuville. Metsätilusjärjestelyissä taas kootaan
metsätilojen pienet ja hajanaiset lohkot suuremmiksi
ja paremman muotoisiksi kokonaisuuksiksi. Kumpikin

keino edesauttaa metsien kestävää käyttöä. Kun pirstoutunut lohkorakenne ei ole määrittämässä sitä, mitä
metsälohkoilla tehdään, saadaan metsätalous ja suojelu keskitettyä kuhunkin parhaiten sopivalle alueelle.
Maanmittauslaitos on parhaillaan mukana useissa
Suomen metsäkeskuksen vetämissä metsätilarakenteen kehittämishankkeissa. Hankkeissa pyritään
kasvattamaan metsätilojen kokoa ja etsimään keinoja
metsien pirstoutumisen ehkäisyyn. Käytännön työnä
on metsänomistajien neuvominen juuri heille sopivien
toimintamallien löytämiseksi.
Osaltaan tällä työllä ollaan turvaamassa sitä, että
puuta riittää myös Finnpulpin tehtaalla Sorsasalossa.
Tähän työhön haluan kutsua mukaan kaikki metsäalan
organisaatiot. Työtä riittää. Hoidetaan homma niin,
että jatkossakin Kallan silloilla kulkee muutakin kuin
minun hiilikuiturunkoinen polkupyöräni!

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjä koskevia rekistereitä, tuotamme
kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä
sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.
Maanmittauslaitoksen asiakaslehti Tietoa Maasta. Julkaisija Maanmittauslaitos. Päätoimittaja
Pirkko Yliselä toimitus Jade Lehtinen käännökset Maria Soininen ja Jari Tolonen ulkoasu
Pekka Jussila painopaikka PunaMusta Oy, Helsinki 2018. ISSN-L 1457-9367, ISSN 1457-9367
(painettu), ISSN 2242-0002 (verkkojulkaisu). Jakelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset Maanmittauslaitos, Viestintä, Ilari Räsänen, 040 503 3326, tietoamaasta@maanmittauslaitos.fi, PL 84,
00521 HELSINKI. Kannen kuva Mika Ahonen.
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Kalle Konttinen on tilusjärjestelypäällikkö
Maanmittauslaitoksessa.
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AJANKOHTAISTA

MML
UUDISTUU

VUONNA 2019 UUDET ASUNTO-OSAKEYHTIÖT PERUSTETAAN SÄHKÖISESTI
ENTISTÄ PALVELEVAMPI MAANMITTAUSLAITOS 2020
Maanmittauslaitoksessa katsotaan tulevaan. Teimme
selvityksen, millainen Maanmittauslaitoksen tulisi olla,
jotta pystymme vastaamaan niihin tarpeisiin, joita asiakkaillamme ja sidosryhmillämme on 2020-luvulla.
UUDET TEHTÄVÄT LISÄÄVÄT YHTEISTYÖTÄ
Koko julkishallinnon toimintaympäristö muuttuu nyt nopeasti. Maanmittauslaitoksenkin rooliin ja perustehtäviin
sekä niihin liittyvään rahoitukseen kohdistuu muutospaineita. Yleisesti laajeneva verkostomainen toiminta muuttaa julkishallinnon roolia itsenäisestä loppukäyttäjäpalvelujen tuottajasta mahdollistajaksi ja ekosysteemien sekä
digitaalisten palveluketjujen osaksi.
Hallituksen kärkihankkeet kuten Sähköinen asuntoosakerekisterihanke ASREK ja Paikkatietoalusta-hanke
ovat haastaneet tapaamme toimia ja tuovat Maanmittauslaitokselle uusia tehtäviä. Yhteistyötä tehdään laajemmin yli hallintorajojen ja yhteentoimivuuden vaatimukset kasvavat. Palvelulähtöisyys, digitalisaatio ja
teknologiakehitys haastavat meitä, mutta tuovat myös
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia hoitaa ja tehostaa julkisen hallinnon tehtäviä ja palveluita.

LAAJAA TAUSTATYÖTÄ
Ylijohtaja Marja Rantalan johtama ryhmä teki selvityksen vaihtoehdoista, millainen Maanmittauslaitoksen tulisi olla 2020-luvulla. Selvityksessä on lähdetty liikkeelle
Maanmittauslaitoksen nykytilasta ja toimintaympäristön
analyysistä sekä hahmotettu ympäröivää maailmaa laajasti. Selvitysryhmä haastatteli kumppanivirastojen johtoa Suomessa ja maanmittauslaitoksia Euroopassa, toteutti työpajoja ja verkkokyselyjä sekä haastatteli laajasti
omaa henkilöstöämme.
Työtämme tukemassa oli myös Valtiokonttorin digitalisaation tukitiimi D9 ja Frankly Partners, joka toteutti
meille asiakasymmärryskartoituksen.
– Haluan kiittää lämpimästi kaikkia selvitysryhmän ja
asiakasymmärryskartoituksen haastatteluihin osallistuneita ja työtämme tukeneita. Saimme todella arvokkaita
näkemyksiä toimintaympäristömme muutoksista sekä
Maanmittauslaitoksen roolin ja palveluiden kehitystarpeista, Rantala kertoo.
EMME PELKÄÄ MUUTOSTA
Selvitystyön loppuraportissa ehdotetaan kokonaisvaltaista
uudistusta kohti palvelu- ja asiakaskeskeistä Maanmittauslaitosta. Palvelukeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että koko
toiminta on organisoitu asiakkaiden tarpeiden mukaan.
– Meitä prosessissa tukeneet D9:n vetäjä Nina Nissilä
ja Frankly Partnersin Tiitta Vaulos totesivatkin, että harvoin näkee näin sitoutuneita kumppaneita ja kehottivat
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meitä hyödyntämään tätä vahvuutta myös jatkossa kehittäessämme toimintaamme entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia ja laajenevia tarpeita, kuvailee Rantala.
Asiakaskeskeisessä Maanmittauslaitoksessa asiakkaat
ja kumppanit ovat mahdollisimman lähellä ja mukana
toiminnassa ja kehittämisessä. Maanmittauslaitos tarjoaa asiakkaiden kannalta kolme keskeistä palvelukokonaisuutta, jotka ovat maanomistus- ja asuminen, tutkimus sekä kartat ja paikkatiedot. Palvelukokonaisuudet
näkyvät jo nyt verkkosivuillamme, ja laitos on antanut
niille myös palvelulupaukset. Kokonaisuuksilla on pääosin
omat asiakas- ja sidosryhmänsä. Laitoksen rooli palveluketjuissa vaihtelee eri kokonaisuuksissa.
POHJA TULEVALLE RAKENNETAAN HUOLELLISESTI
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on sanahirviö, mutta
oikein käytettynä hyvä väline tehdä toimintamallin uudistamistyötä. Toiminta- ja palveluarkkitehtuurityössä
tunnistetaan ja kuvataan ensin digitaaliset palveluketjut
ja ekosysteemit, joissa Maanmittauslaitos on mukana, ja
täsmennetään yhteistyössä ministeriön kanssa laitoksen
rooli näissä ketjuissa. Kun tämä pohja on kunnossa, voidaan muu toiminta, johtaminen ja myös järjestelmät ja
teknologiat saada asiakkaiden tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi ja myös nykyistä helpommin ylläpidettäväksi.
Selvitystyön tuloksia analysoidaan parhaillaan ja mahdolliset päätökset syntyvät yhteistyössä ohjaavan ministeriön kanssa ensivuoden puolella.
– Maanmittauslaitoksen tulevaisuusselvityksen tekeminen on ollut hyvä muistutus siitä, miten helposti arjen
työtehtävien pyörityksessä ison kuvan ja muutostarpeiden hahmottaminen unohtuu. On ollut hienoa päästä
katsomaan omaa toimintaamme eri roolista ”sisäisenä
konsulttina” ja jossain määrin ulkopuolisin silmin. Suosittelen lämpimästi myös muita oman boxin ulkopuolelle.
Epämukavuusalueella tulee oivalluksia, joita ei oman yhteisön sisällä tai oman läppärin äärellä ehkä synny, Rantala kannustaa.

1.1.2019 alkaen uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt perustetaan sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Sieltä yhtiön, osakehuoneiston ja
omistajien tiedot siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään. Osakekirjoja ei enää paineta, vaan tiedot osakehuoneiston omistajasta, panttauksesta ja rajoituksista kirjataan
huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteriin. Yhtiön
osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle.
VANHAT OSAKELUETTELOT SIIRRETÄÄN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Vanhat, ennen 1.1.2019 perustetut asunto-osakeyhtiöt siirtyvät huoneistotietojärjestelmään vaiheittain. Ensin yhtiöt
siirtävät yhtiön osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään.
Siirron voi aloittaa 1.5.2019 ja se tulee tehdä 31.12.2022 mennessä. Siirron jälkeen ao. yhtiön osakehuoneistolle voidaan
tehdä sähköisiä omistus-, panttaus- tai rajoitusmerkintöjä.
SIIRTYMÄAIKA VAATII TARKKAAVAISUUTTA
Ensi toukokuusta alkaen asuntokauppaa tekevän on oltava
huolellinen. Siirtymäaikana toimitaan eri tavoin riippuen siitä,
onko vanhan taloyhtiön osakasluettelo siirretty huoneistotietojärjestelmään vai ei.
Jos vanhan yhtiön osakeluetteloa ei ole vielä siirretty, toimitaan asuntokaupassa kuten tähän asti eli asuntokappa perustuu paperiseen osakekirjaan.

B Jos vanhan yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, mutta itse osakehuoneistolla ei ole sähköistä omistajamerkintää, tulee uuden omistajan hakea kaupan
jälkeen sähköistä omistajamerkintää Maanmittauslaitokselta.
Hakemus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja
mitätöidään. Omistaja voi toki hakea sähköistä omistajamerkintää Maanmittauslaitokselta myös ilman huoneiston omistuksen vaihtumista.
Jos osakehuoneistolla on jo sähköinen omistajamerkintä
osakehuoneistorekisterissä (mm. uudet asunto-osakeyhtiöt),
uusi omistaja kirjataan hakemuksesta huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteriin. Kirjaaminen perustuu myyjän
antamaan suostumukseen.

C

osakehuoneistorekisteri.fi
Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että laki
huoneistotietojärjestelmästä astuu voimaan suunnitellusti
1.1.2019. Laki on lehden painoon lähdön aikana eduskunnan
käsittelyssä.

A

ASIAKAS- JA TEKNOLOGIARATKAISUT SIIRTYVÄT RUOKAVIRASTOON
Ruokavirasto
aloittaa
toimintansa 1.1.2019. Muutos
vaikuttaa myös Maanmittauslaitokseen, sillä Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksen (Mitpa) ulkoisia
asiakkaita palvelevat tulosyksiköt Asiakasratkaisut ja Teknologiaratkaisut siirtyvät tuolloin
Ruokavirastoon. Maanmittauslaitoksen Tietotekniikkapalvelukeskuksen tehtävänä on ollut
vuoden 2015 alusta tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille
sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille.
Tulosyksikköjen mukana uuteen virastoon siirtyy Maanmittauslaitoksesta noin 140 henkilöä. Ruokaviraston Digitaalisten palvelujen toimintakokonaisuutta johtavaksi tietohallintojohtajaksi on valittu Maaseutuviraston tietohallintojohtaja,
diplomi-insinööri Juha Antila.

Maanmittauslaitoksessa
Tietotekniikan palvelukeskus
jatkaa
muutoksen
jälkeen
laitoksen sisäisenä palvelukeskuksena. Sisäisessä palvelukeskuksessa on kaksi tulosyksikköä: Sovelluspalvelut ja
ICT-tuotantopalvelut.
Siihen
kuuluu myös tietohallintoimisto. Palvelukeskusta johtaa ylijohtaja Marja Rantala.
Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019 pääjohtaja
Antti-Jussi Oikarisen johdolla,
kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa
Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistetään uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa
työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla.
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YHDESSÄ ENEMMÄN

ke alkaa, kun tilaaja toimittaa suunnitelman, jossa on
koordinaatteina tieto raidehanketta varten tarvittavasta maa-alueesta. Työ käynnistyy alkukokouksella
ja suunnitelmien paaluttamisella maastoon.
Johtaja Mauri Asmundela toteaa, että Maanmittauslaitoksessa on pidetty huoli resurssoinnista, jotta
toimitusten aikataulut pitävät.
– Alueellisesti meillä osataan hoitaa myös tällaiset
isot hankkeet, Asmundela kiittelee.

EIVÄT EDES LEHMÄT SAA KULKEA

SEINÄJOELTA OULUUN
KYMMENESSÄ VUODESSA
Seinäjoen ja Oulun yhdistävän raideosuuden perusparannus saatiin päätökseen
tämän vuoden alussa. Kymmenvuotisen urakan aikana parannettiin junarataa
335 kilometrin matkalta ja uudistettiin alueen tiestöä sekä suoritettiin kymmeniä
ratatoimituksia, joista osa jatkuu vielä ensi vuoden puolelle.
TEKSTI:
SARI PUTKONEN

S

KUVA:
LIIKENNEVIRASTO

einäjoki–Oulu-raideosuuden parannushanke
alkoi vuonna 2008. Menneinä kymmenenä vuotena sekä lunastustoimitukseen liittyviä lakeja
että toimitustapoja on muutettu, mutta infrahanke
saatiin rakentamisen osalta toteutettua aikataulussa
ja budjetissa. Myös ratatoimitukset ovat hyvällä mallilla ja etenevät suunnitellusti.
Kymmenen vuotta! Maallikko saattaa pohtia,
mikä raidehankkeessa kestää. Kun pohtija tarkentaa
katseensa lähemmäs junarataa, hän huomaa, että
radan parannus tarkoittaa oikeastaan koko alueen
infrastruktuurin parantamista.
Liikennevirasto eli hankkeen tilaaja asetti tavoitteeksi nostaa raideosuudella henkilöliikenteen
nopeuden 200 kilometriin tunnissa. Tämä edellytti
uusien liikennepaikkojen rakentamista ja uuden
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Pari vuotta sitten eläkkeelle jäänyt toimitusinsinööri
Matti Metsola oli mukana raidehankkeessa alusta
aina eläkkeelle jäämiseensä saakka. Hankkeen alkaessa
Liikennevirasto järjesti koulutuksen, jossa painotettiin,
että kun rataosuudella nopeus nostetaan 200 kilometriin tunnissa, sitä ei voi ylittää suoraan lainkaan.
– Kyllä ne isännät yrittivät, että jos lehmät kuitenkin voisivat mennä siitä yli, mutta ei. Siitä kun junan
huomaa ensimmäisen kerran, se on parissa sekunnissa kohdalla, Metsola kertaa.
Fysiikan lakien mukaan 200 km/h etenevä juna
kulkee kahdessa sekunnissa 111 metriä.
Kohtaamisista maanomistajien kanssa Metsola
toteaa, että luonnollisesti maanomistajat ovat aina
hieman varpaillaan, koska he menettävät lunastustoimituksessa maata.
– Joutui perustelemaan kaiken hyvin. Niin että jos
oikeuteen menee, niin sen on pidettävä myös siellä.
Kaikesta tarpeellisesta määrätään korvaukset. Otamme huomioon niin aineelliset kuin aineettomatkin
menetykset.

MAANOMISTAJAN ÄÄNI KUULUU
KOKOUKSISSA
kaksoisraideosuuden rakentamista 105 kilometrin
matkalle. Nopeuden nosto edellytti myös kaikkien
105 tasoristeyksen poistoa.
Tasoristeyksien poistosta seurasi uusien alikulkujen ja yksityisteiden rakentamista. Lisäksi VR:lle
rakennettiin huoltoteitä. Kaikki tämä johti myös siihen, että joissain paikoin myös maanteiden sijaintia
jouduttiin muuttamaan.
Kaiken kaikkiaan raideyhteyden perusparannus
vaikutti jopa muutaman kymmenen kilometrin päähän itse raiteesta.

SUUNNITELMISTA MAASTOON
Maanmittauslaitos suorittaa Suomessa kaikki lunastustoimitukset. Tuotantopäällikkö Reijo Hautamäki
kertoo, että Maanmittauslaitoksen kannalta raidehan-

Kun maata joudutaan lunastamaan isoja infrahankkeita varten, etenee lunastustoimitus lyhyesti esitettynä
alkukokouksesta maastotöihin ja arviointikatselmuksen kautta loppukokoukseen, asiakirjojen laadintaan
ja rekisteröintiin. Ratahankkeissa toimitukset viedään päätökseen vasta, kun raiteet on otettu käyttöön,
jolloin osapuolet voivat todeta myös radan käytöstä
mahdollisesti johtuvat haitat.
Aluejohtaja Vesa Hakola Maanomistajien Arviointikeskuksesta kertoo, että maksimissaan 20 prosenttia maanomistajista osallistuu itse toimituskokouksiin.
Osa maanomistajista ottaa itselleen edusmiehen.
Hakola on edustanut maanomistajia esimerkiksi Oulu–
Seinäjoki-raidehankkeen lunastustoimituksissa.
– Mielestäni maanmittaustoimituksissa, varsinkin
maastossa, on rento tapa hoitaa asioita. Henkilöt

eivät riitele, vaan asiat. Toimitusinsinöörit antavat
maanomistajille puheenvuoroja, jolloin he saavat
esittää laajasti omat näkemyksensä.
Hakola laatii korvausvaatimuksen edustamiensa
maanomistajien puolesta. Yleensä korvausvaatimuksia tehdään maanomistajien kärsimistä haitoista ja
vahingoista. Lisäksi hän antaa aina edustamilleen
maanomistajille lausunnon lunastustoimikunnan
antamasta päätöksestä, jossa määritellään muun
muassa maanomistajan saamat korvaukset.
– En muista, koska olisin kehottanut valittamaan
päätöksistä. Aikaisemmista päätöksistä ja eri oikeusasteista on menneinä vuosina saatu raamit korvauskäytännöille. Nykyisin annetaan hyvin perusteltuja
toimituspäätöksiä. ■

MAANALAISET LUNASTUKSET
Länsimetro väliltä Ruoholahti–Matinkylä otettiin
käyttöön viime vuonna. Koska Länsimetro kulkee kokonaan maan alla, tehtiin metroa varten
pääasiassa maanalaisia käyttöoikeuden lunastustoimituksia. Maan päälle tulevat vain kuilut ja
kulkutiet. Lunastukset perustuivat lainvoimaisiin
kaupunkien laatimiin maanalaisiin asemakaavoihin. Lunastustoimituksia ei ole vielä viety päätökseen, sillä korvauksista voidaan päättää vasta
metron oltua käytössä hyvän aikaa, kun kaikki
mahdolliset haitat ovat selvillä.
Helsingissä ja Espoossa maanalaisen tilan käyttöönotossa metroa varten tehtiin paljon sopimuksia maanomistajien kanssa. Kaupunkien linjaukset
käyttöönoton toteuttamisessa olivat kuitenkin
erilaiset. Länsimetro-hankkeen konkari, kiinteistöpäällikkö Timo Erno Sweco PM Oy:stä kertoo,
että Espoon kaupungin juristi totesi, että tässä
on kyse käyttöoikeussopimuksesta. Helsingin kaupungin lakimies puolestaan totesi, että tässä on
kyse rasitesopimuksesta ja että kaupunki ei mielellään suorita lunastuksia vaan pyrkii etenemään
sopimusteitse.
Tämä johti siihen, että Helsingissä maanalaista
käyttöoikeutta hankittiin pääasiassa sopimuksilla
ja Espoossa kauttaaltaan käyttöoikeuden lunastuksilla. Erno arvelee, ettei käyttöoikeuden hankintatapa vaikuta kustannuksiin. Lopulliset kustannukset riippuvat lunastustoimikunnan päätöksistä
mahdollisten korvausvaatimusten suhteen sekä
siitä, miten metro vaikuttaa kiinteistön arvoon.
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TILKKUTÄKISTÄ
RAHASÄKIKSI

Lounais-Lapissa ollaan tekemässä metsätilkkutäkeistä rahasäkkejä.
Keminmaan yhteismetsähanke lupailee metsätulojen kasvua kunnalle
ja muille maanomistajille. Kunnanjohtaja Mauri Posio toimii
yhteismetsien puolestapuhujana.
TEKSTI:
ANNE PAKARINEN

KUVAT:
MIKA AHONEN

Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio tuntee yhteismetsän hyödyt.

N

oin 4 miljoona hehtaaria kaipaisi
Suomessa jonkinlaista metsätilusjärjestelyä, ilmenee Maanmittauslaitoksen selvityksestä. Ongelma-alueilla
kiinteistöt ovat muodoltaan pitkiä
ja kapeita nauhatiloja. Pohjois-Pohjanmaalla näitä
ongelma-alueita on peräti 27 prosenttia maakunnan
metsätalousmaasta.
Lounais-Lapissa tarve korostuu. Nauhapalstat kasvavat käyttöpuun lisäksi energiapuuta, jota voitaisiin
ajaa alueen energialaitoksiin, mutta puu jää metsään
käytännössä siksi, että sitä ei ole kannattavaa korjata.
Tilanne oli tuttu myös Keminmaan kunnanjohtajalle
Mauri Posiolle. Kunnalle puukaupan tuotto oli ollut
joskus jopa negatiivinen, kun metsänhoitotyöt on
otettu huomioon.
Ei siis ihme, että kunta oli heti mukana, kun
Maanmittauslaitos ja Metsäkeskus alkoivat kampanjoida Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanketta. Tosin
juuri hetkeä aiemmin oli alueen suuri toimija Metsä
Group kysellyt kunnan metsiä mukaan uuteen yhteismetsään. Hanke ei ollut ehtinyt edetä.
– Olimme kunnanhallituksessa ehtineet tehdä
periaatepäätöksen yhteismetsään lähtemisestä. Kun
viranomaishanke käynnistyi, toimimme yhtenä koollekutsujana tiedotustilaisuuksissa, kertoo Posio.
Koska kunnanjohtaja on itse kotoisin Itäkairasta,
Posion ja Kuusamon yhteismetsien vaikutuspiiristä,
oli yhteismetsään kuuluminen osa normaalia metsänomistusta.
– Yritin olla mukana kertomassa maanomistajille,
että kannattaa olla kiinnostunut yhteismetsästä. Kunnassa pidimme Kuusamon ja Posion yhteismetsien
tuottoa esimerkkinä, ja olimme ajatelleet metsälle
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5–7 prosentin tuottoa. Se on aika hyvä tuotto omaisuudelle, Posio kertoo.
Kemijoen varren nauhatilarakenne on tyypillinen
länsirannikolla. Kunnan omistuksessa nauhatiloja ei
juuri ole, mutta muuten omistuksessa olevat 1700
hehtaaria on jakaantunut 186 eri tilaan ja peräti 321
palstaan. Pienellä kunnalla ei ole riittävästi osaamista ja resursseja hoitaa metsävarallisuutta.
Tarve saada suurin osa metsistä yhteismetsän
piiriin on ilmeinen. Jonkinlainen pettymys kuitenkin koettiin, kun valtuustokauden vaihtuessa
uuden kunnanhallituksen jäsenille yhteismetsä oli
vieraampi asia, joten päätökset olivat varovaisempia.
Kunnanhallitus puolitti yhteismetsään aiotun hehtaarimäärän.

YHTEISMETSIÄ JA JÄRJESTELYJÄ
Maanmittauslaitoksen metsätalousinsinööri Mikko
Honkasen mukaan Lounais-Lapissa on meneillään
kaksi muutakin yhteismetsänperustamisselvitystä
sekä neljä metsätilusjärjestelyselvitystä. Honkaselle
on ollut yllätys, kuinka aktiivisesti kunnat ovat olleet
mukana.
– Näen sen niin, että julkisena toimijana kunnan
on syytä huolehtia, että puuraaka-ainetta on liikkeellä. Metsäteollisuus ja biotuotetehtaat eivät ole
mitään laskevan auringon juttuja, vaan meidän tulee
turvata niiden raaka-aineen saanti. Tällä kaikella on
myös työllistävä vaikutus. Pelkistäisin sen niin, että
nyt laitetaan laiska raha tuottamaan, sanoo Posio.
Mikko Honkanen pitää ELY-keskuksen hallinnoiman hankerahan merkitystä ratkaisevana. Maaseudun kehittämisen Maaseuturahastosta saadulla
tuella on voitu markkinoida laajasti vaihtoehtoja

saada pohjoisen metsäAjatellaanpa vaikka sitä
AMMATTILAINEN HUOLEHTII 20 –metriä
tilat kasvuun. Kuntien
leveää ja usean
YHTEISMETSÄSTÄ.
aktiivinen rooli antaa
kilometrin pituista soiroa.
hyvän myötätuulen.
Kyllä siinä on haastetta
Länsi-Suomessa metsien omistusta vaivaa yleikäydä metsätöitä tekemässä ja mahtavatko palstan
sesti kaksi asiaa: tilojen palstat ovat pieniä, hankalan
rajatkaan ihan selvät olla. Kun palsta on järkevän
muotoisia ja usein hajallaan useana palstana. Toinen
mallinen ja sinne on tie, on sitä helpompi hoitaa ja
hankaluus on, että omistajina on paljon kuolinpesiä,
esimerkiksi ojat, ajourat ja rajat eivät vie suhteettoman paljon palstan pinta-alaa. Hoitotöillä metsästä
joilla toisinaan on vaikeuksia saada puukaupassa ja
saadaan enemmän puuta, toteaa Honkanen.
varsinkin hoitotöissä vaadittavaa yksimielistä päätöstä.
Yhteismetsässä ei puolestaan tarvitse itse tehdä
Metsätilusjärjestelyssä palstoista tehdään järkevän mallisia, mikä helpottaa muun muassa hoitotöitä
mitään. Sitä hoidetaan ammattimaisesti ja kukin
ja puunkorjuuta.
yhteismetsän osakas on omistajana osuusluvulla.
Yhteismetsään mukaan lähtenyt luovuttaa palstansa
yhteismetsälle osuuksia vastaan. Näin saa ikään kuin
rusinat pullasta. Ei tarvitse itse hoitaa metsäasioita,
mutta saa tasaisesti tuottoa ja vieläpä veroedulla!
Moni kuitenkin haluaa käydä tekemässä polttopuut
ja kaataa itse oman joulukuusensa. Tämä voidaan sallia yhteismetsän ohjesäännössä tai sitten voi jättää
itselle oman puuhapalstan sitä varten.
Yhteismetsässä metsän tuotto myös kasvaa.
Metsätehon raportti vuodelta 2014 kertoo, että yhteismetsät hyödyntävät metsiä metsäsuunnitelman
mukaisesti lähes täysimääräisesti, hakkuusuunnitelman hyödyntämisaste on keskimäärin 92 prosenttia.

LAAJEMPI KESKUSTELU TARPEEN
Mikko Honkasella on toive metsänhoitoyhdistyksille
ja puunostajille myös muualla Suomessa.
– Heidät pitäisi saada mukaan kertomaan yhteismetsistä ja metsätilusjärjestelyistä niillä alueilla,
joilla jotain olisi tehtävissä. Nyt sitä ei uskalleta tehdä, että ei suututeta asiakasta, jonka edustaja ollaan
tai että puukaupat eivät mene sivu suun. Toivon toimijoille rohkeutta kertoa mahdollisuudesta, koska se
myös nostaa tuottoja, eli pidemmän päälle hyödyttää
metsänomistajaa, sanoo Mikko Honkanen.
Metsätilusjärjestelyt ja yhteismetsät on Suomessa ymmärretty keinoksi luoda uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa hyötyä yhteiskunnalle ja metsäalalle. Nyt tulisi ryhtyä sanoista tekoihin.
Honkanen toivoo laajempaa keskustelua tilusrakenteen ongelma-alueista ja ratkaisuista sekä metsäorganisaatioiden että alueen maanomistajien kesken.
Näyttää siltä, että ainakin Lounais-Lapin alue
toimii hyvänä esimerkkinä. Alueella on tullut uusia
kyselyjä mahdollisuudesta liittyä Keminmaalle perustettavaan yhteismetsään. ■
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YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Spatineon Maanmittauslaitokselle tuottama, Paikkatietoalusta-hanketta ja Paikkatietopoliittista selontekoa varten tehty
hyötyanalyysi julkaistiin syksyllä.
– Suurin hyöty syntyy eri tietojen yhdistelemisestä ja se on
ollut vaikeaa, kun yhdistämisen tarpeita ei ole otettu huomioon
eri tietojen määrittelyssä. Se on osasyy siihen, että paikkatietoja ei hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista, arvioi
johtaja Juha Vilhomaa Maanmittauslaitoksesta.

METSÄTEOLLISUUS NÄYTTÄÄ SUUNTAA

Maataloudessa voisi saada arviolta
500 miljoonan euron vuosittaiset
säästöt paikkatietojen tehokkaammalla.
hyödyntämisellä, kertoo myyntijohtaja
Jaana Mäkelä Spatineolta.

Metsäteollisuudessa olosuhdetiedon hyödyntämisessä paikkatiedolla, kuten maaston kaltevuudella, korkeustiedoilla ja
maaperätiedoilla on keskeinen merkitys. Tiedon avulla voidaan
esimerkiksi välttää maaston ja metsäteiden tarpeetonta vaurioitumista ja pienentää kustannuksia. Metsäteollisuus on ollut
paikkatietojen tehokäyttäjä jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien.
– Suuret metsäyhtiöt ymmärsivät puunkuljetusten optimoinnin taloudelliset hyödyt ja ottivat digitaaliset paikkatietoaineistot käyttöön heti, kun niitä oli saatavilla. Yritykset
itse täydensivät esimerkiksi Maanmittauslaitoksen tuottamaa
tieaineistoa, Mäkelä kertoo.
Vaikka paikkatietojen hyödyntämisaste metsäteollisuudessa
on jo korkea, on mahdollista asettaa uusia tavoitteita.
– Metsäteollisuuden Visio2020:n tavoitteena tulevaisuudessa on jopa 350 miljoonan euron kustannussäästöt. Tämän
mahdollistaa se, että hyödynnetään uutta teknologiaa, Mäkelä
toteaa.

MAA- JA ENERGIATALOUDESSA LUVASSA SÄÄSTÖJÄ

KESTÄVÄ BIOTALOUS VAATII
PAIKKATIEDON TEHOKÄYTTÖÄ
Voiko paikkatietojen avulla tehostaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan,
kehittää maaseutua tehokkaasti ja säästää luonnonvaroja sekä turvata luonnon
monimuotoisuutta tuleville sukupolville? Kyllä voi, ja nyt on aika tarttua
toimeen, sanovat asiantuntijat.
TEKSTI JA KUVA:
ANNIINA LUNDVALL
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iotalous muodostaa Suomen elinkeinoelämän selkärangan. Yhteiskunnalle keskeiset, uusiutuviin luonnonvaroihin
nojaavat maa- ja metsätalouden toiminnot, elintarviketeollisuus, luontomatkailu ja lääketeollisuus ovat osa biotalouden
ekosysteemiä. Biotaloudella on erittäin suuri merkitys Suomen
kansantaloudelle.
– Olemme laskeneet, että paikkatiedon tehokäytön potentiaaliset hyödyt biotalouden ekosysteemissä ovat jopa 1,2 miljardia
euroa, kertoo myyntijohtaja Jaana Mäkelä Spatineolta.

Euroopan tasolla maataloudessa paikkatietoja ja paikkatietoteknologiaa käytetään erityisesti täsmäviljelyssä. Spatineon
mukaan Suomessa maatalouden vuosittaisesta potentiaalisesta säästöstä on realisoitunut vasta noin kymmenen prosenttia.
Menestyminen jatkossa vaatii uusia liiketoiminnan tapoja,
tehostamista ja kehittämistä. Suomessa esimerkiksi satelliittikuvien käyttö on ollut vähäistä.
– Suomessa pieni tilakoko, tuotantosuunta eli vilja- ja nurmikasvit ja tilojen alhainen investointikyky mahdollistavat arviolta 500 miljoonan euron potentiaaliset vuosittaiset säästöt,
Mäkelä sanoo.
Suuri hyödyntämispotentiaali maa- ja metsätalouden
lisäksi on muun muassa uusiutuvien energialähteiden, kuten
biomassojen ja aurinkoenergian käytön sovelluksissa.
– Paikkatietoaineistoilla kuten 3D-rakennuksilla, jotka sisältävät kattomuodot ja puustotiedot, on ratkaiseva merkitys myös
yksittäisille kuluttajille, jos lasketaan esimerkiksi aurinkopaneelien käytön kustannuksia ja säästöjä, Mäkelä muistuttaa.

TULEVAISUUTEEN KANNATTAA TARTTUA NYT

syytä kehittää ripeästi niin biotalouden kuin muidenkin yhteiskunnan ekosysteemien osalta.
– Tyhjästä on kuitenkin paha nyhjästä. Uusien menetelmien
käyttöönottoon vaaditaan resursseja. Ajan lisäksi tarvitaan
myös esimerkiksi investointeja ohjelmistoihin. Mahdollisuuksista ja konkreettisista hyödyistä pitäisi nyt viestiä tehokkaasti
potentiaalisille käyttäjille, Mäkelä kannustaa.
Investoinnit kannattavat, sillä ne lisäävät yrityksille mahdollisuuksia kehittyä ja tarjota töitä tekijöille:
– Nyt kun monet tehtävät on mahdollista tehdä digitaalisin
menetelmin, mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Tarvitaan sellaista osaamista, mitä ei paperikarttojen aikakaudella tarvittu.
Olisi tärkeää kuulla potentiaalisilta tiedonkäyttäjiltä, miksi
paikkatietoja ei ole käytetty ja voiko Maanmittauslaitos tehdä
jotain, että niitä käytettäisiin enemmän ja tehokkaammin, Juha
Vilhomaa pohtii.
Paikkatietojen haltuunotto mahdollistaa innovatiivisten
ratkaisujen kehittämisen, ja juuri niitä tässä ajassa tarvitaan.
Biotaloutta on myös metsien terveysvaikutus ja sen lisääminen.
– Paikkatiedon tehokkaamman käytön avulla voidaan helpottaa ihmisten pääsyä metsiin, edistää retkeilyä, marjastusta
ja vaikkapa sienestystä, Vilhomaa konkretisoi.
Lisää hyvinvointia ihmisille ja resurssien säästöä yhteiskunnalle – kuulostaa siltä, että kannattaa tarttua tilaisuuteen. ■

OTA KÄYTTÖÖSI YLI 1000
PAIKKATIETOAINEISTOA JA
-PALVELUA!
Älykäs haku on Paikkatietoalustalta löytyvä palvelu, jonka
kautta voi hakea paikkatietoaineistoja ja -palveluita. Älykäs
haku hakee yli tuhannen Paikkatietohakemistoon tallennetun paikkatietoaineiston ja -palvelun metatietoja, jotka
ovat nyt saatavilla helpon ja yksinkertaisen käyttöliittymän
avulla kenen tahansa hyödynnettäväksi. Tämä parantaa
merkittävästi paikkatietoaineistojen ja -palveluiden löydettävyyttä.
Hakutuloksia voi suodattaa aineistotyypin, aihealueen,
INSPIRE-teeman tai vastuutahon mukaan. Aineistoja voi
tutkia tarkemmin hakutuloksista avautuvien metatietokorttien avulla, joista näkee myös esimerkiksi sen, mistä aineiston voi ladata.
beta.paikkatietoalusta.fi/hae

Asiantuntijat löytävät monia syitä tarttua paikkatietojen tehokäytön mahdollisuuksiin. Paikkatietojen käytön osaamista on
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UUTTA RAKENTAMASSA

PISTEPILVET UUDISTAVAT
PUUNKORJUUTA
TEKSTI:
KATRI ISOTALO

J

o nyt moni metsänomistaja voi tarkastella metsäänsä
virtuaalisesti kaupunkikodistaan. Näkymä perustuu kuitenkin alueen puuston keskimääräisiin tietoihin, eivätkä
        metsän puut oikeasti kasva juuri siinä, missä ne tietokoneen
ruudulla näyttävät kasvavan.
Tulevaisuudessa etämetsänomistaja näkee ruudullaan
oikean kokoisia ja oikealla paikalla kasvavia puita, ja tietokoneohjelma kertoo hänelle jokaisen rungon korkeuden, tilavuuden
ja puulajin. Tämä onnistuu metsäkoneisiin asennettavien laserkeilainten ansiosta.
– Yksittäisen puun korkeus ja latvuskoko saadaan jo selville laserkeilausaineistosta varsin luotettavasti, kertoo Harri
Kaartinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Sen sijaan puulajien erottaminen toisistaan edellyttää, että
laserkeilaukseen saadaan useampia aallonpituuksia.
Tarkkaan ja ajantasaiseen aineistoon perustuva hakkuusuunnitelma nopeuttaa puunkorjuuta ja parantaa laatua. Maastotiedonkeruu hakkuun yhteydessä tarkoittaa ajantasaisempaa
tietoa sekä metsän omistajalle että metsäkoneen kuljettajalle.

TAVOITTEENA LUONTOA SÄÄSTÄVÄ METSÄKONE
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on kehitetty
laserkeilausmenetelmiä jo pitkään. Ilmakuvauksen monin
paikoin korvannut laserkeilaus tuottaa ympäristöstä nopeasti
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suuren joukon kolmiulotteisia pisteitä, joita kutsutaan pistepilviksi. Pistepilvet toimivat pohjana kohteen automaattiselle
tunnistamiselle ja mallinnukselle.
Laserkeilaimilla mittaaminen on jo nopeaa ja kustannustehokasta. Nyt meneillään olevassa Pointcloud-hankkeessa kehitetään muun muassa menetelmiä haluttujen piirteiden löytämiseen laajasta pistepilviaineistosta tarkasti ja automaattisesti.
Yksi käytännön sovelluskohteista on metsäkone, joka tunnistaa
kaadettavat puut ja osaa liikkua luontoa ja polttoainetta säästäen.
Metsäkoneissa on jo nyt sensoreita, joiden avulla kone pätkii puun optimaalisesti sen mukaan, ollaanko tekemässä tukkipuuta tai onko kyseessä vaikkapa harvennushakkuu. Päätöksen
siitä, mikä puu kaadetaan, tekee kuitenkin kuljettaja.
– Täysin automatisoituun hakkuuseen emme mekään ole
pyrkimässä, vaan kone ainoastaan avustaa kuljettajaa päätöksenteossa jatkossakin, kertoo Kaartinen, joka johtaa Pointcloud-hanketta.
Jatkossa koneella on kuitenkin nykyistä tarkempaa tietoa
kaadettavasta puusta. Tulevaisuudessa koneeseen kiinnitetty
laserkeilain auttaa kuljettajaa myös näkemään paremmin
ympärilleen ja hahmottamaan, onko jokin kohde vaikkapa
liian lähellä konetta. Tämä onnistuu lisätyn todellisuuden
teknologialla. Siinä kuljettaja näkee virtuaalilaseilla tai näyttöjen avulla kokonaisuuden, jossa todelliseen ympäristöön on

lisätty pistepilviaineistosta saatua tietoa vaikkapa koneen
katveessa olevien puiden sijainnista ja koosta.
Tavoitteena on, että metsäkone osaisi liikkua entistä
paremmin luontoa ja polttoainetta säästäen. Kun pistepilviaineistosta saadaan tarkkaa tietoa maaston muodoista
ja jopa maaperästä, kuljettaja voi suunnitella nykyistä
tarkemmin etukäteen reitin, joka välttää jyrkät rinteet ja
pehmeän maaston.

VAUHTIA VIENTIIN
Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksen
vetämä
Pointcloud-hanke on useiden vuosien ja kymmenien tutkijoiden hanke, joka kuuluu Suomen Akatemian Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoittamiin tutkimushankkeisiin.

KEVYET HYPERSPEKTRIKAMERAT
KERTOVAT PUIDEN TERVEYDEN
Metsien kunnon tutkimukseen käytetään myös hyperspektrikameroita. Erilaisten tuholaisten ja sairauksien
aiheuttamat muutokset puiden värissä voidaan havaita
hyperspektrisellä kuvauslaitteella. Kuvauksia on aiemmin
tehty lentokoneesta, mutta kameroiden keventyessä kuvauksia tehdään myös drooneilla. Esimerkiksi kuusia Suomessakin vaurioittaneiden kaarnakuoriaisten aiheuttamat
värimuutokset jakaantuvat vaiheisiin: harmaaksi muuttunutta kuollutta puuta edeltävät kellastuminen ja punertuminen. Hyperspektrikameralla pystytään havaitsemaan
pieniäkin muutoksia puiden heijastusspektreissä.

Mukana ovat myös Turun ja Oulun yliopistot sekä Aaltoyliopisto. Metsäsektoria ja metsäkonevalmistajia kuullaan
hankkeen vuorovaikutusryhmässä. Testikohteessa Evolla
teknologiaa testataan Ponssen monitoimikoneessa. Arviota siitä, koska 3D-sensorit ovat metsäkoneissa arkea,
Kaartinen ei kuitenkaan uskalla antaa. Siihen tarvitaan
kaupallisia toimijoita.
– Keskeisenä tavoitteena on kehittää osaamista myös
suomalaisyritysten vientiä vauhdittamaan, hän korostaa.
Kiinnostusta on ollut muun muassa Japanissa, Brasiliassa ja Ruotsissa.
Metsien pistepilvimallintamisen lisäksi Pointcloud-hankkeessa tutkitaan kaupunkien, teiden, sähkölinjojen ja jokien
mallintamista ja sen kaupallisia mahdollisuuksia. ■

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa tutkitaan muun muassa puuston värimuutosten havaitsemista
konenäkötekniikalla. Kun hyperspektrikuvat yhdistetään
laserkeilauksella tai fotogrammetrialla tuotettuihin pistepilviin, voidaan puiden terveydentilaa mitata jopa yksittäisen puun tai oksan tasolla.
– Tulokset ovat olleet erittäin lupaavia, kertoo DroneFinland-tutkimusryhmän vetäjä Eija Honkavaara.
Nykyisin kaarnakuoriaisten seurantaan käytetään feromonipyydyksiä. Droonit helpottaisivat työlästä kenttätyötä
merkittävästi, mutta siirtyminen digitaaliseen tekniikkaan
edellyttää vielä kehitystyötä ja päätöksiä. Mahdollisia käyttäjiä ovat muun muassa metsien kuntoa seuraavat viranomaiset sekä metsä- tai puukauppaa tekevät yritykset.
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Tulevaisuuden metsäkone kartoittaa metsät, pinnanmuodot ja puiden kasvun.
Kone löytää myös ekologisimmat reitit kohteisiin.
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LYHYESTI

SUOMEN ILMAKUVAUS- JA
LASERKEILAUSSYKLI NOPEUTUVAT

Sote ja turvallisuus olivat teemoja syksyn Paikkatietomarkkinoilla,
jotka järjestettiin Messukeskus Siivessä Helsingissä 5.–6.11. Tilaisuuteen osallistui 2 175 kävijää ja 40 näytteilleasettajaa.
Maanmittauslaitos esitteli toimintaansa tapahtumassa. Maanantain
paneelikeskustelussa haastateltiin asiantuntijoita digihankkeistamme
ja tiistain Digipäivässä saatiin rautaisannos ajankohtaistietoa kiinteistövaihdannan palvelusta ja valmisteilla olevasta osakehuoneistorekisteristä.
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg piti keynote-puheenvuoron siitä,
miten maakunta- ja sote-reformin kokonaisuus hyödyntää paikkatietoja.
Paikkatietomarkkinoiden pääohjelman tallenne on julkaistu
markkinoiden verkkosivuilla.

Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä 5.11. järjestetyssä
laserkeilausseminaarissa kuultiin Kansallisen laserkeilausohjelman suunnitelmista: pistetiheys tulee vuonna 2020
kymmenkertaistumaan nykyisistä Maanmittauslaitoksen
keilauksista ja keilaussykli lähes puolittuu nykyisestä. Tavoitteena on tulevaisuudessa laserkeilata alueet aina kuuden vuoden välein. Tämä vaikuttaa myös ilmakuvauksiin:
nykyinen viiden vuoden kuvaussykli nopeutuu kolmen vuoden kiertoon, jotta se istuu yhteen keilausohjelman kanssa.
Tiheämpi aineisto ja keilaussykli mahdollistavat aineiston entistä laajamittaisemman hyödyntämisen. Metsäsektorilla päästään entistä tarkempiin inventointituloksiin ja
laserkeilausta voidaan hyödyntää esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden arvioimisessa.

mml.videosync.fi/paikkatietomarkkinat-2018

LUOTTAMUS JA MAINE HYVÄLLÄ TASOLLA
Maanmittauslaitoksen keskeisimpiä vahvuuksia ovat avoin ja läpinäkyvä toiminta, vastuullisuus, laadukkaat palvelut, osaavat työntekijät ja johto, yhteiskunnallisen hyödyn tuottaminen ja vilpitön viestintä. Kohennettavaa on vuorovaikutuksessa eli yhteydenpidossa ja
sidosryhmien aidossa kuuntelussa. Myös kehittämis- ja uudistamistyöstä voitaisiin kertoa enemmän.
T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa tutkittiin kansalaisten ja päättäjien näkemyksiä Maanmittauslaitoksen toiminnasta
maineen kahdeksan osa-alueen kautta. Osa-alueet olivat hallinto,
talous, johtaminen, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut
sekä viimeisenä osa-alueena työpaikka ja vastuullisuus.
Vaikka Maanmittauslaitoksen tulos sijoittuu keskiarvon paremmalle puolelle, tutkimustulosten perusteella lähdetään parantamaan
vahvuuksia ja tartutaan kehittämiskohteisiin.
readymag.com/u95015526/1161148/14

EKOTEHOKAS MAANMITTAUSLAITOS
Maanmittauslaitoksessa on käytössä WWF:n käytännönläheinen
ympäristöjärjestelmä Green Office. Ensimmäisenä sitä lähti toteuttamaan Helsingin Pasilan toimipaikka, jolle Green Office -merkki
myönnettiin 2014. Ympäristöjärjestelmän kriteereiksi valittujen veden- ja sähkönkulutuksen, hankintojen sekä matkustamisen suhteen
on selvästi saavutettu säästöjä.
Green Office -merkki myönnettiin Oulun, Porin, Kouvolan, Hämeenlinnan, Tampereen ja Vaasan uudistettuihin toimitiloihin 2017.
Lisäksi Helsingissä suoritettiin jo toinen toimistotarkastus, ja kaikki
oli edelleen hyvällä mallilla. Seuraavana Green Office jalkautuu Jyväskylään, joten todennäköisesti vuoden 2019 alusta alkaen Green
Office -diplomi koristaa jo kahdeksan Maanmittauslaitoksen toimipaikan seiniä.
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MML-LÄHETTILÄÄT JALKAUTUVAT
OPPILAITOKSIIN
Mitä minusta tulee isona? Kysymystä pohtiessaan monikaan nuori ei osaa ottaa huomioon maanmittausalan vaihtoehtoja, koska alaa ei tunneta kovin hyvin. Alalle tulijat
ovat kuitenkin tyytyväisiä sen hyvään työllisyystilanteeseen
ja monenlaisiin mielenkiintoisiin tehtäviin.
Maanmittauslaitoksessa
käynnistetään
joulukuussa
työntekijälähettiläsverkosto, jonka tarkoituksena on kertoa
nuorille maanmittausalasta ja sen työpaikoista. Lähes kaksikymmentä eri työtehtävissä eri puolilla Suomea työskentelevää MML-lähettilästä tulee vierailemaan oppilaitoksissa
ja tapahtumissa.
Haluaisitko sinä MML-lähettilään kertomaan esimerkiksi
koululuokalle maanmittausalasta? Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla viestinta@maanmittauslaitos.fi.

UPEAT MAISEMAT HOUKUTTELEVAT
MAAILMANPERINTÖKOHTEELLE
Struven ketjun Oravivuoren pisteellä toteutettiin viime kesänä kävijätutkimus. Se oli osa Maailmanperintökohteiden
yhdistyksen kaikissa kohteissa toteutettavaa kyselyä. Tutkimuksen perusteella paikalla käy noin 3 000–5 000 matkailijaa vuodessa.
Jyväskylässä Korpilahdella sijaitsevassa Struven ketjun
UNESCOn maailmanperintökohteessa vieraillaan hetken
mielijohteesta, pienellä porukalla tai perheen kesken. Kävijät
ovat joko pääkaupunkiseudulta tai Jyväskylästä. Paikalla nautitaan upeasta näköalasta ja luonnossa liikkumisesta. Kävijät
toivovat lisää tietoa maisemasta ja tarinoita kolmiomittausketjun historiasta.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN

TUTKIJAMME ETELÄMANTEREELLA
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen
tutkimuspäällikkö Jyri Näränen matkusti
marraskuun lopussa Etelämantereelle
Ross Islandille suorittamaan absoluuttipainovoimamittauksia. Mittaukset
suoritettiin yhteistyössä Land Information New Zealandin kanssa. Mittaukset tehdään Uuden Seelannin
Scott Base -aseman ja Yhdysvaltojen McMurd-aseman lähiympäristössä.
Mittauksilla luodaan ja ylläpidetään Ross Islandin ja ympäröivän
Antarktiksen geodeettista infrastruktuuria. Mittauksia voidaan hyödyntää
maannousututkimuksessa sekä lentokoneilla tehtävien painovoimakartoitusten lähtöpisteinä. Mittauksissa käytettävä absoluuttigravimetri on osa Maanmittauslaitoksen Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman mittauskalustoa, mutta sillä mitataan painovoimaa myös ympäri Suomea ja
yhteistyöprojektien yhteydessä maailmanlaajuisesti.

Polvelta toiselle -metsätilaisuus
Sibeliustalo, Lahti
26.1.2019
Kuntien paikkatieto- ja kaupunkimallinnusseminaari
Kuntatalo, Helsinki
5.–6.2.2019

Kansainvälistä henkilökiertoa

KUVA: JYRI NÄRÄNEN

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ
PAIKKATIETOMARKKINOILLA

TILASTOT JA PAIKKATIEDOT KOHTASIVAT
HELSINGISSÄ
Euroopan kartta- ja tilastolaitosten yhteistyöfoorumin EFGS:n (European Forum for
Geography and Statistics) kongressi pidettiin lokakuussa Helsingissä. Tilaisuuteen
osallistui pari sataa tilastojen ja paikkatietojen parissa työskentelevää asiantuntijaa.
– Paikkatieto tulee olemaan tulevaisuuden teknologian keskeinen tekijä. Sitä hyödynnetään laajasti sekä arkipäivässämme että tutkimuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä, summasi paikkatiedon merkityksen keynote-esityksessään professori Toni
Ahlqvist Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.
Kongressin aikana kuultiin mielenkiintoisia esimerkkejä paikkatiedon ja tilastojen
yhdistämisestä sekä uusista tavoista tuottaa tilastotietoa esimerkiksi matkapuhelimien sijaintitietojen avulla.
Tapahtuman järjestivät yhdessä Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos.
efgs2018.fi

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
ASIOINTIPALVELUUN
Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu laajenee joulukuussa, jolloin palveluun tulee uutena ominaisuutena kiinteistönluovutusilmoitusten teko.
Kaupanvahvistajan on kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoitettava kiinteistön luovutuksesta Maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka
alueella luovutettava kohde sijaitsee. Uusi palvelu helpottaa ilmoitusten tekoa, sillä
tietoa haetaan mahdollisimman paljon valmiiksi ja kaupanvahvistajan tarvitsee vain
täydentää puuttuvat tiedot esitäytetylle lomakkeelle.
Kiinteistönluovutusilmoitukset on tehty toistaiseksi suomi.fi-palvelussa olevalla
lomakkeella. Suomi.fi-lomake on käytössä asiointipalvelun rinnalla siirtymäajan
31.12.2018 asti, minkä jälkeen kaikki ilmoitukset tehdään asiointipalvelussa.

Maanmittauslaitos ja Viron maanmittauslaitos Maa-amet toteuttivat kansainvälisen
henkilökierron tänä syksynä. Maa-ametin
työntekijöitä oli henkilökierrossa Paikkatietokeskus FGI:ssä syyskuusta joulukuuhun.
He osallistuivat kolmen osaston
toimintaan. Osastot olivat Geodesian ja
geodynamiikan osasto, Geoinformatiikan ja
kartografian osasto sekä Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut -osasto.
– Paikkatietokeskuksessa pääsin
opettelemaan useiden uusien ohjelmistojen
käyttöä. Pystyin myös todella keskittymään
tutkimukseen, mikä oli hienoa, kertoo
johtava asiantuntija Jaanus Metsar, joka
työskenteli Geodesian ja geodynamiikan
osastolla.

Halkomistoimituksen kestoa
lyhennetty
Halkomisen kestoaikaa on pystytty
lyhentämään. Vuonna 2018 toteutuneiden
halkomisten mediaanikestoaika on nyt 12
kuukautta. Halkominen on nykyaikainen,
kustannustehokas ja puolueeton tapa saada
tilan yhteisomistus purettua. Halkomisella
tarkoitetaan maanmittausviranomaisen
tekemää yhden tai useamman tilan
jakamista omistusosuuksien mukaisessa
suhteessa. Halkomista on vierastettu, koska
sitä ei tunneta ja koska sitä on pidetty
kalliina ja pitkäkestoisena.

Maanmittauslaitos tarkentaa Tietoa
Maasta -lehden jakelua. Ensi vuoden
alusta Tietoa Maasta toimitetaan
vain organisaatioasiakkaille.
Lehteä voi lukea netissä:
maanmittauslaitos.fi/tietoa-maasta
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FAKTA OM LANDET

Från lapptäcke till penningsäck

Lantmäteriverket 2020 ger mer service

I sydvästra Lappland håller man på att förvandla lapptäcken av skogsägor till penningsäckar.
Projektet för samfällda skogar i Keminmaa lovar större skogsinkomster för kommunen och
andra markägare. Kommundirektör Mauri Posio har varmt talat för samfällda skogar.

Lantmäteriverket blickar framåt. Vi har gjort en utredning om hur Lantmäteriverket borde vara
för att vi ska kunna svara på våra kunders och intressentgruppers behov på 2020-talet.

C

irka 4 miljoner hektar skog skulle kunna dra nytta av
någon form av skogsägoreglering enligt Lantmäteriverkets utredning. Fastigheterna på problemområdena är långa och smala.
I sydvästra Lappland står detta i fokus. På de bandformade skiftena växer utöver bruksvirke också energived
som man skulle kunna transportera till energiverken. I
praktiken får virket bli kvar i skogen eftersom det inte
är lönsamt att skörda det. Situationen är bekant även för
kommundirektör Mauri Posio. Ibland har avkastningen av
virkeshandeln varit negativ för kommunen, då skogsvårdsarbetet har beaktats.
Det är alltså ingen överraskning att kommunen genast
var med på noterna när Lantmäteriverket och Forststyrelsen inledde kampanjen Pohjoisen metsätilat kasvuun (tillväxt för skogslägenheterna i norr). Kommunen äger knappt
några bandformade skogslägenheter, men i övrigt är 1 700
hektar indelade i 186 olika lägenheter och 321 skiften. En
liten kommun har inte tillräckligt med kompetens och resurser för att sköta skogstillgångarna.
I en samfälld skog ökar även avkastningen. Enligt en
rapport från år 2014 som Metsäteho gjort utnyttjar de
samfällda skogarna sina skogstillgångar enligt skogsplanen nästan helt och hållet, avverkningsplanen utnyttjas i
genomsnitt till 92 %.

Verksamhetsmiljön för hela den offentliga förvaltningen
förändras snabbt. Ständiga krav på förändring berör även
Lantmäteriverkets roll och basuppgifter och finansieringen
av dessa. Samarbetet över förvaltningsgränserna och kraven
på interoperabilitet ökar. Vi utmanas av att vi ska utgå från
kunden, av digitaliseringen och den tekniska utvecklingen,
men de ger även helt nya möjligheter att sköta och effektivera den offentliga förvaltningens uppgifter och tjänster.

OMFATTANDE BAKGRUNDSARBETE
En grupp ledd av överdirektör Marja Rantala gjorde en utredning med flera alternativ för hur Lantmäteriverket borde se
ut på 2020-talet. Utredningen utgår från Lantmäteriverkets
nuläge och en analys av verksamhetsmiljön. Dessutom har
man skisserat upp den omgivande världen i stor omfattning.
Utredningsgruppen intervjuade samarbetsmyndigheternas
ledning i Finland och lantmäteriverk i Europa, genomförde
workshoppar och webbenkäter samt intervjuade många
anställda.
Vårt arbete fick även stöd av stödteamet för digitalisering
D9 vid Statskontoret och av Frankly Partners, som utförde
vår kartläggning av kundförståelse.
– Jag vill varmt tacka alla som deltagit i utredningsgrup-

pens intervjuer och som svarat på kartläggningen av kundförståelse samt dem som stött vårt arbete. Vi fick verkligen
värdefulla insikter i förändringarna i vår verksamhetsmiljö
samt för behoven av vidareutveckling av Lantmäteriverkets
roll och tjänster, berättar Rantala.

VI ÄR INTE RÄDDA FÖR FÖRÄNDRING
I utredningens slutrapport föreslås en helhetsmässig reform
för Lantmäteriverket med fokus på service och kunder. Fokus
på service betyder att hela verksamheten har organiserats
utgående från kundernas behov.
När fokus ligger på kunderna är kunderna och samarbetsparterna så nära Lantmäteriverkets verksamhet och
utvecklingen av den som möjligt. Lantmäteriet erbjuder
tre centrala servicehelheter som är viktiga för våra kunder:
markägande och boende, forskning samt kartor och geodata.
Dessa servicehelheter syns redan på vår webbplats och Lantmäteriverket har även gett servicelöften för dem. I huvudsak
har varje helhet sina egna kund- och intressentgrupper. Lantmäteriverkets roll i servicekedjorna varierar enligt helheten.
Utredningens resultat håller på att analyseras och eventuella beslut fattas i samarbete med det styrande ministeriet
under nästa år.

Hållbar bioekonomi förutsätter effektiv
användning av geodata
utnyttjande av geodata i det bioekonomiska ekosystemet
når upp till 1,2 miljarder euro, säger försäljningsdirektör
Jaana Mäkelä från Spatineo.
En nyttoanalys gjord av Spatineo för projektet för en
geodataplattform och redogörelsen om politiken för geografisk information publicerades på hösten.
– Den största nyttan får man genom att kombinera olika
data, vilket har varit svårt då behovet av att kunna kombinera data inte har beaktats vid definitionen av data. Detta är
en delorsak till att geodata inte utnyttjas så mycket som det
skulle vara möjligt, uppskattar direktör Juha Vilhomaa från
Lantmäteriverket.

FOTON: MIKA AHONEN

Kan man med hjälp av geodata effektivera kampen mot
klimatförändringen, utveckla landsbygden effektivt, spara
naturresurser och trygga biodiversiteten för kommande
generationer? Jo, det kan man, och nu är det dags att göra
något åt saken, säger experter.
Bioekonomin är det finländska näringslivets ryggrad.
Jord- och skogsbruksfunktioner, livsmedelsindustrin, naturturismen och läkemedelsindustrin som är centrala för samhället och stöder sig på förnybara naturtillgångar är en del
av det bioekonomiska ekosystemet. Bioekonomin är mycket
viktig för Finlands nationalekonomi.
– Vi har räknat ut att den potentiella nyttan av ett effektivt
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Tietoa Maasta
toivottaa lukijoilleen
hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!

