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KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

Suomalainen perusrekisterijärjestelmä on Euroopan mittakaavassa
esimerkillinen.

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Kansainvälisyys on osa arkista työtä
Yhteisö- ja Suomi-kuvan luominen tapahtuu osaamisemme ja ratkaisujemme esittelyllä kansainvälisissä
yhteyksissä. Näin vaikutamme parhaiten muun maailman käsitykseen Suomesta ja Maanmittauslaitoksesta.
Kansainvälisten normien ja säännösten valmisteluun osallistuminen antaa meille syvempää käsitystä
Euroopan Unionin säännöksistä ja kansainvälisistä
standardeista. Yhteistyö erityisesti Pohjoismaiden
kanssa yhteisten kantojen löytämiseksi on tärkeää;
säännösten valmisteluvaiheessa painoarvomme muodostuu suuremmaksi kuin Suomen kanta yksin.
Kansainvälisen toiminnan painotus on Maanmittauslaitoksen lakisääteisissä tehtävissä, toiminnan kehittämisessä verkostoitumisen ja vertailukehittämisen
avulla sekä toimintaympäristön vaatimien toimenpiteiden ymmärtämisessä muutostrendien seuraamisen
avulla. Maanmittauslaitoksen tutkimuspolitiikka määrittelee tutkimustoiminnan linjaukset kattaen myös
kansainvälisen tutkimustoiminnan.
Osaamisen kehittäminen on tärkeää. Meidän on
tunnettava alan kansainväliset kehitystrendit ja toimialaan kohdistuvat muutokset, jotta osaamme suunnata
toiminnan kehittämisen oikein. Kiinteistöasioiden
sekä kartta- ja paikkatietojen osalta painotus on teknologian kehityksessä ja lainsäädännössä. Paikkatietojen
osalta on valmistauduttava myös mahdollisten kansainvälisten palvelujen tuottamiseen ja niihin liittyvän osaamisen hankkimiseen. Digitalisaatio vaikuttaa
kaikkeen toimintaan ja sen tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamisessa benchmarking on avainasemassa.
Maanmittauslaitos on tuottanut toimialaansa liittyviä asiantuntijapalveluita ulkoministeriölle Suomen kehityspoliittisten ohjelmien mukaisesti. Ulkoministeriö
tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten

kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Esimerkiksi paikkatietoalan vienninkehittämishanke on aloitettu otsikon Land Administration
from Finland alla.
Kansainvälinen yhteistyö luo edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle. Tutkimuspoliittisiin tavoitteisiin sisältyy mm. EU-rahoitteisten tutkimusprojektien osuuden lisääminen ja laadun parantaminen sekä
tutkijoiden kansainvälistymisen edistäminen.
Olen edellä kuvannut niitä tavoitteita, joita Maanmittauslaitoksen kansainvälinen toiminta nykyisin pitää sisällään. Laitos sopii kansainvälisiin hankkeisiin
osallistumisesta ja linjauksista maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Päälinjat kuvataan vuosittaisessa
tulossopimuksessa, ja edellisvuoden tapahtumat ja
tulokset raportoidaan tilinpäätöksessä. Kansainvälinen toiminta on siten osa Maanmittauslaitoksen jokapäiväistä arkista toimintaa ja tehtäviä. Sen osuus on
tulevaisuudessa pikemminkin kasvava kuin vähenevä.

Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.
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AJANKOHTAISTA

ENSIMMÄINEN PAPERINEN OSAKEKIRJA MITÄTÖITY

ODOTA ENSIN TALOYHTIÖN ILMOITUSTA
Tietojen siirtäminen huoneistotietojärjestelmään tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä taloyhtiö siirtää
yhtiön osakeluettelon Maanmittauslaitokselle. Vasta osakeluettelon siirron jälkeen yksittäinen osakas voi hakea
omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä.
Ensimmäisen mitätöidyn osakekirjan omistaja Jouko
Räsänen kuuli huoneistotietojärjestelmästä ensimmäisen
kerran Kiinteistölehdestä. Hän muistaa lukeneensa juttuja aiheesta myös muista lehdistä.
Räsänen on vauhdittanut osakeluettelon siirtoa omassa taloyhtiössään. Hänen taloyhtiössään asia eteni siten,
että taloyhtiön hallitus teki ensin päätöksen osakeluettelon siirtämisestä. Päätöksen jälkeen kesällä osakeluettelo
toimitettiin Maanmittauslaitokselle, joka teki osakeluettelon siirron.
OMISTUKSEN REKISTERÖINTI TEHDÄÄN
OSAKELUETTELON SIIRRON JÄLKEEN
Räsänen kertoo hakeneensa omistuksensa rekisteröintiä
huoneistotietojärjestelmään, koska osakekirja oli säilytyksessä itsellä.

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

Maanmittauslaitos on rekisteröinyt ensimmäisen paperiseen osakekirjaan perustuvan omistuksen huoneistotietojärjestelmään. Samalla tehtiin ensimmäinen paperisen
osakekirjan mitätöinti Suomessa. Omistajamerkintä rekisteröitiin huoneistolle ja autopaikalle, jotka sijaitsevat
pienehkössä taloyhtiössä Helsingin Oulunkylässä. Jouko
Räsänen (kuvassa) asioi Maanmittauslaitoksen Helsingin
palvelupisteessä syyskuun alussa.

Sähköisestä omistajamerkinnästä on myös käytännön
hyötyä: tiedot löytyvät jatkossa aina viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä eikä riskiä paperisen osakekirjan katoamisesta tai tuhoutumisesta enää ole. Omistuksen rekisteröinti maksaa 58 €, mutta mitään säännöllisiä kuluja
ei ole. Lisäksi poistuvat myös mahdolliset kulut paperisen
osakekirjan säilyttämisestä.
– Käytännössä homma toimii niin, että huoneiston
omistaja toimittaa meille alkuperäisen paperisen osakekirjan hakemuksen liitteenä ja me mitätöimme sen.
Osakekirja hävitetään Maanmittauslaitoksessa tai halutessaan sen saa leimattuna takaisin, selittää Maanmittauslaitoksen kirjaamispäällikkö Kai Andersin.
Osakehuoneistolle on haettava omistuksen rekisteröintiä viimeistään 10 vuoden kuluessa osakeluettelon
siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin,
kun huoneisto ensimmäisen kerran vaihtaa omistajaa
osakeluettelon siirron jälkeen.

OSAKELUETTELON SIIRTOPALVELU TALOYHTIÖILLE AVATAAN
LOKAKUUN LOPUSSA
Vanhojen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on käynnistynyt vähitellen. Tähän mennessä
noin 50 taloyhtiötä on siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpidettäviksi. Lokakuun loppupuolella
siirtoa helpottamaan avataan sähköinen osakeluettelon
siirtopalvelu, jonka kautta taloyhtiöt voivat itse siirtää
osakeluettelonsa Maanmittauslaitokselle.
Sähköinen siirtopalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Palveluun kirjaudutaan osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolla.
Myös tiedonsiirto isännöintijärjestelmistä huoneistotietojärjestelmään tulee mahdolliseksi vuodenvaihteessa,
mutta se edellyttää Maanmittauslaitoksen lisäksi toimenpiteitä isännöintijärjestelmän toimittajilta ja käyttäjiltä.
Tarkempi käyttöönottoaikataulu kannattaakin aina var-
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mistaa omalta isännöintijärjestelmän toimittajalta.
Taloyhtiön tulee siirtää osakeluettelo vuoden 2022 loppuun mennessä. Siirto on taloyhtiölle maksuton, kun se
tehdään määräajassa.
Kaikkiin taloyhtiön kysymyksiin osakeluettelon siirrosta vastaa Maanmittauslaitoksessa osakeluettelon siirron
tuki puhelinnumerossa 029 530 1144. Tuki on avoinna arkipäivisin klo 9–16.
Lisätietoja osakeluettelon siirrosta
osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto
Lisätietoja osakkeenomistajille
www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

DROONIKILPAILUSSA RATKOTTIIN
VILJELYN, YMPÄRISTÖN JA
KIINTEISTÖHUOLLON HAASTEITA
Maanmittauslaitos oli mukana järjestämässä droonikilpailu
Drone Tournamentia 2.–5.9. Kauko-ohjattavien ilma-alusten
eli droonien hyödyntäminen elämän eri osa-alueilla on voimakkaassa kasvussa.
DroneFinland-tutkimusryhmä Maanmittauslaitoksessa
on tehnyt droonitutkimusta yli kymmenen vuoden ajan.
Tutkijat toimivat tuomareina Maanmittauslaitoksen järjestämissä viljelyn, ympäristön ja kiinteistöhuollon kilpailun
haasteissa.
Kiinteistöhuollon haasteessa tiimien tehtävänä oli tutkia Tapiolan koulun ja lukion rakennuksen katto ja toimittaa
loppuraportti, jossa oli eriteltynä huoltoa tai tarkennusta
vaativat kohteet. Voittajaksi suoriutui HOLTAN sähkö.
Nurmisadon kartoitushaasteessa droonilla tuotettiin
maanviljelijälle arvio nurmisadon määrästä nopeasti ja tehokkaasti. Tehtävän voitti Avoin Field.
Kuusen kukkien haasteessa kilpailijoiden tehtävänä oli
selvittää hehtaarin laajuista kuusen siemenviljelystä koskevasta data-aineistosta emikukkien esiintyvyys ja arvioida
alueella esiintyvien puiden kuntoa. Voiton vei Team Avoin
Forest.
Ympäristön suunnittelun haasteessa kilpailijoiden piti
etsiä drooneilla saaren rannalle ajautuneet jätekanisterit ja
havaita mahdolliset vuodot. Monipuolisten ratkaisujen joukosta The Chemical Brothers suoriutui parhaiten.

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

www.dronetournament.org

TILUSJÄRJESTELYLLÄ LAAJAT
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET
Luonnonvarakeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä selvitettiin ensimmäistä kertaa tilusjärjestelyjen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tilusjärjestelyjen tavoitteet ovat
muuttumassa puhtaasti maataloustuotannon tavoitteista
osaksi maaseutualueiden maankäytön kehittämistä.
Selvitys perustuu vertailuun Sievin kunnasta, jossa on tehty laajoja tilusjärjestelyjä 2000-luvulla kattaen jopa 75 prosenttia kunnan peltoalasta. Vertailua tehtiin Haapajärveen,
Reisjärveen ja Kiuruveteen, joissa tilusjärjestelyjä ei ole tehty.
Sievin poikkeuksellisen laajojen tilusjärjestelytoimien on arvioitu tuovan alueelle positiivista kehitystä laajemminkin.
LISÄÄ POSITIIVISTA TEKEMISEN MEININKIÄ
Tilastojen mukaan taloudellinen toimeliaisuus lisääntyi tilusjärjestelyjen myötä. Sievin tiloilla käytettiin paljon urakointipalveluja, ja niiden käyttö kasvoi merkittävästi 2000-luvulla.
Sievissä lopettaneiden tilojen osuus oli vertailutiloista alhaisin 2000-luvulla ja MYEL-vakuutettujen keski-ikä nousi vähiten. Tilusjärjestelyt ovat yhdessä muiden tekijöiden kanssa
vaikuttaneet positiivisesti viljelijöiden jatkamishalukkuuteen
ja nuorien hakeutumiseen viljelijöiksi.
– Tilusjärjestelyissä mukana olleet ihmiset kertoivat
havainneensa tilusjärjestelyalueilla viriävän positiivista
tekemisen meininkiä ja toimeliaisuutta. Tällaisista havainnoista tarvitaan lisää tietoa, kertoo tilusjärjestelypäällikkö
Kalle Konttinen Maanmittauslaitoksesta.
PELTOJEN KUNTOON INVESTOIDAAN JA TEIDEN
TURVALLISUUS PARANEE
Sievissä vuokrattuna viljellyn pellon osuus kääntyi selvään
laskuun 2000-luvulla päätyen viime vuonna 24 prosenttiin.
Sen sijaan koko maan tasolla vuokrattuna viljellyn pellon
osuus on pysytellyt sitkeästi 35 prosentin tasolla.
– Tämä on erittäin tärkeä havainto. Erityisesti vuokrapellot ovat vaarassa pudota tuottavuuskelkasta. Tarvittavia perusparannusinvestointeja, kuten ojituksia, voi jäädä
tekemättä lyhyiden ja jatkoltaan epävarmojen vuokrasopimusten takia, kertoo tutkija Sami Ovaska Luonnonvarakeskuksesta.
Tilusjärjestelyjen yhteydessä on voitu poistaa tarpeettomaksi käyneitä tasoristeyksiä ja maantieliittymiä. Koko
maan tasolla tämä tarkoittaa 18 poistettua tasoristeystä ja yli 200 poistettua päätien tai muun tien liittymää
2000-luvulla.

Ovaska, Sami & Rikkonen, Pasi. 2019.
Tilusrakenteen parantamistoimien yhteiskunnallisten
vaikutusten arviointi.
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YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
MAANMITTAUKSESSA ON
AINUTLAATUISTA

Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon johtajat tapaavat pohjoismaisten
kollegojen verkostoaan säännöllisesti. Kansainvälisessä mittakaavassa
yhteistyö on ainutlaatuisen monimuotoista ja järjestelmällistä.
TEKSTI:
EMILIA HANNULA

KUVA:
JUSSI VALKEAJOKI

Suomalainen pelastusyksikkö on saanut avunpyynnön rajan takaa Ruotsista. Tehtävänä on auttaa
pohjoismaisia kollegoita metsäpalon sammuttamisessa. Yksikön pelastusauto ylittää valtioiden rajan
Haaparannassa, mutta navigoi perille kohteeseen
vaivattomasti, koska maiden välinen tieverkko jatkuu
yhtenäisenä ja paikkatiedot ovat keskenään yhteensopivia.
Tapaus on kuvitteellinen, mutta lähellä tosielämää. Kesällä 2018 Keski-Ruotsin Ljusdalissa kärsittiin laajoista metsäpaloista, jotka saatiin sammutettua viranomaisten yhteistyöllä.
Pelastusyhteistyön lisäksi tarina kertoo pohjoismaiden yhteistyön merkityksestä maanmittauksessa
ja paikkatiedon tuotannossa.
– Aivan saumatonta Pohjoismaissa navigointi
ei tosin vielä ole, sillä paikan päällä Ljusdalissa
suomalaiset palomiehet käyttivät paikannuksessa
ruotsalaisia järjestelmiä ja paikallisilta saatuja tietoja,
tarkentaa Juha Vilhomaa, Maanmittauslaitoksen
maastotietotuotannosta vastaava johtaja.
– Ruotsissa esimerkiksi maankäyttö, kuten metsät,
merkitään karttoihin eri tavalla kuin Suomessa, joten
suomalaisten järjestelmien käyttö ei olisi ollut mahdollista, hän jatkaa.
Pohjoisilla raja-alueilla pelastusyhteistyö on
nykyään päivittäistä, joten myös yhteensopivien
paikkatietojen merkitys korostuu. Vilhomaa onkin
yksi Suomen edustajista maastotietotuotannon työryhmässä, jossa keskustellaan muun muassa paikkatiedon laatuvaatimuksista pohjoismaisella tasolla.

LÄHES 30 VUOTTA YHTEISTYÖSSÄ
Parhaiden toimintatapojen etsimistä, toisilta organisaatioilta oppimista ja verkostojen luomista päivit-
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Maanmittauksen ja paikkatietojen parissa tehtävä pohjoismainen yhteistyö
ei anna toiminnan kehittämiseen suoria vastauksia mutta herättää ideoita
ja tukee ratkaisuja.

täistä työtä varten. Sitä on pohjoismainen yhteistyö
paikkatiedon ja maanmittauksen parissa.
Yhteistyön kulmakiviä ovat maanmittauksesta
vastaavien virastojen pääjohtajien vuosittaiset kokoukset sekä erilaisten teemojen, kuten maastotietotuotannon, kiinteistörekisterinpidon ja kiinteistöjen
kirjaamisasioiden ympärille perustetut työryhmät.
– Työryhmien myötä pohjoismaiset kollegat ja
toimintatavat ovat tulleet tutuksi, mikä helpottaa
työtämme myös kokousten ulkopuolella. Maanmittauslaitoksen toiminnalle ei ole kotimaassa verrokkeja, joten on luontevaa etsiä vertailukohtia omille pro-

PARHAIDEN TOIMINTATAPOJEN
ETSIMISTÄ, TOISILTA
ORGANISAATIOILTA OPPIMISTA
JA VERKOSTOJEN LUOMISTA
PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ VARTEN.
sesseille muista Pohjolan maista, kertoo kiinteistöjen
kirjaamisasioiden johtaja Janne Murtoniemi.
Yhteistyö nojaa Pohjoismaiden keskinäiseen
sopimukseen, joka solmittiin ensimmäisen kerran
vuonna 1992 ja on uusittu viimeksi elokuussa
2016. Sopimuksessa ovat mukana Tanskan, Suomen,
Färsaarien, Grönlannin, Islannin, Norjan ja Ruotsin
maanmittauksesta ja paikkatiedosta vastaavat valtion laitokset. Tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa
pohjoista yhteistyötä paikkatiedon tuotannossa ja
maanmittauksessa.
Kansainvälisessä mittakaavassa yhteistyö on
ainutlaatuisen monimuotoista, järjestelmällistä ja
säännöllistä. Sen ytimessä on kokemusten ja hyvien
käytäntöjen jakaminen. Kun yhden maan edustaja
esittelee kokemuksiaan, saavat muut eväitä omaan
toimintaansa.
– Suoria ratkaisuja ei yhteistyö naapurimaiden
kanssa anna, koska jokaisen maan toimintakenttä on
omanlaisensa, mutta käytännön kokemusten kuuleminen herättää ideoita ja naapurimaissa tehdyt valinnat ovat usein tukemassa ratkaisuja Suomessa, kertoo
johtaja Mauri Asmundela, joka vastaa lunastus- ja
muista arviointitoimituksista.

DATAN KÄYTTÖ PUHUTTAA
Kartoitukseen, paikkatietoon ja maanomistukseen
liittyvien aiheiden lisäksi Pohjoismaiden välisissä
kokouksissa käsitellään strategisia ja teknologisia
kysymyksiä sekä standardisointiin ja tiedon tuotan-

toon liittyviä käytäntöjä. Usein keskusteltavat asiat
ovat hyvin konkreettisia. Esimerkiksi ilmakuvauksia
käsiteltäessä puhe kääntyy käytännön tekemiseen.
– Suomessa noin puolet kuvauksista tehdään itse
ja puolet tilataan yrityksiltä. Tanskassa taas kaikki
kuvaukset tilataan alihankintana. Virastojen yhteistyö
antaa meille mahdollisuuden keskustella ilmakuvausten laatuvaatimuksista niin, että kuvausten taso säilyy
jatkossakin hyvänä kaikissa maissa, kertoo Vilhomaa.
Kukin pohjoismainen viranomainen on vastuussa
suurista valtiollisista tietokannoista, joten datan
käyttöön ja sen hallintaan liittyvät menettelytavat
puhuttavat. Toisinaan datan avaaminen kansalaisille
tuo mukanaan haasteita.
– Tällä hetkellä esimerkiksi kiinteistörekisterikartan laadun kehittäminen ja siihen liittyvät palvelut
ovat isoja aiheita. Pohjoismaissa kiinteistörekisterikarttoja on alettu digitalisoinnin ja avoimen datan
myötä käyttää enemmän, ja haasteena on, miten
tarjota tiedot kansalaisille ymmärrettävässä ja helppokäyttöisessä muodossa, mainitsee Asmundela.
Myös johtamiseen, talouden hallintaan ja henkilöstöasioihin liittyviä hyviä käytäntöjä jaetaan ahkerasti. Kun puhutaan työntekijöiden mahdollisuudesta
sovittaa yhteen työ ja vapaa-aika, Maanmittauslaitos
on edelläkävijä.
– Meillä joustava työaika ja monipaikkainen työ
ovat jo arkea, toisin kuin muissa pohjoismaisissa
virastoissa. Olemme myös esitelleet pohjoismaisille
kollegoille Maanmittauslaitoksessa käytössä olevaa
Lean-johtamisfilosofiaa, mikä on herättänyt kiinnostusta, toteaa Murtoniemi.

YHTEISET ARVOT KANNATTELEVAT
Johtajat ovat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö pohjoismaisella tasolla toimii, koska arvot ja tavoitteet ovat
kaikissa maissa samat. Jokaisessa virastossa halutaan,
että toiminta palvelee tarkoitustaan, kehittyy ja että
prosessit olisivat mahdollisimman joustavia.
Myös EU-tason asioissa yhteisen pohjoismaisen
näkökulman löytäminen on yleensä vaivatonta, koska
yhteiskunnat, toimintamallit, järjestelmät ja maanomistuksen luonne ovat samanlaisia.
Tärkeimmäksi yhteistyön hedelmäksi kolmikko
nostaa johtaja- ja asiantuntijatasolle vuosien varrella
muodostuneen verkoston, joka kantaa myös kokousten välisenä aikana.
– On se vain helpompaa ottaa puhelin käteen ja
pyytää norjalaiselta kollegalta apua työasiassa, kun
on muutaman kerran käynyt kokousten ohessa lounaalla ja tutustunut, summaa Asmundela. ■
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ERILAISINA YHDESSÄ

ULKOMAISET
OSAAJAT
VAHVISTAVAT
TUTKIMUSTIIMEJÄ
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TEKSTI:
CARITA LEHTI

KUVAT:
RIKU NIKKILÄ

Kansainvälinen yhteistyö on
arkipäivää Maanmittauslaitoksen
tutkimusyksikössä
Paikkatietokeskuksessa.
Arvostettu yksikkö on tuottanut
paikkatietoalan huippututkimusta
jo yli sadan vuoden ajan niin
kansallisella kuin globaalillakin
tasolla – rautaisten ammattilaisten
ansiosta. Yksi heistä on
apulaisprofessori Nicola Linty.

I

talialaisen Nicola Lintyn ura on vienyt
tutkijan ympäri maailmaa – aina Alankomaista
Kanadaan ja sieltä Antarktiksen kautta Suomeen. Alpeilla syntynyt Linty toteaakin huvittuneena siirtyvänsä kylmästä maasta toiseen.
Tällä kertaa paikannuksentutkimus on tuonut
hänet Kirkkonummella sijaitsevaan Maanmittauslaitoksen tutkimusyksikköön. Paikkatietokeskuksen tuore
tenure track -professori on erityisessä tilanteessa, sillä
hän on laitoksen historian ensimmäinen tutkija, joka
on valittu kyseiselle vakinaistamispolulle.
– Tenure track on professorikandidaateille suunnattu
polku, jonka ehtoja noudattamalla he voivat saavuttaa
tutkimusprofessorin aseman Paikkatietokeskuksessa,
selventää ylijohtaja Jarkko Koskinen.
Nicola Linty työskentelee Paikkatietokeskuksen
Navigoinnin ja paikannuksen osastolla. Hän kertoo
tutkimuksensa keskittyvän satelliittipaikannukseen ja
erityisesti erilaisten signaalityyppien yhdistämismahdollisuuksiin.
– Tutkimukseni käsittelee paikantamissignaaleja
hyvin laaja-alaisesti. Tiivistäen ilmaistuna pyrin tiimini kanssa löytämään keinoja satelliittipaikannuksen
luotettavuuden lisäämiseen. Haluamme tehdä sijainnin
paikannuksesta entistäkin tarkempaa ja häiriöttömämpää, Linty selventää.

ULKOMAINEN OSAAMINEN ON
TERVETULLUTTA
Navigoinnin ja paikannuksen osaston ammattilaistiimi
koostuu monista eri kansallisuuksista. Linty korostaa
osaavan tiimin tärkeyttä huippututkimuksen onnistumisessa.
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NICOLA LINTY HALUSI HAASTAA ITSEÄÄN
TUTKIJANA JA NÄHDÄ HYVÄMAINEISEN
PAIKKATIETOKESKUKSEN OMIN SILMIN.

– Eritaustaiset ammattilaiset tuovat yhteisiin
haasteisiin erilaisia ratkaisutapoja. Kaikista parhaita
ovat tilanteet, joissa toisen tutkijan kanssa huomaamme kummankin voivan opettaa toiselle jotain
uutta, Linty kuvailee.
Linty kertoo Suomeen saapumisen olleen suhteellisen mutkatonta, sillä ala on korostuneen kansainvälinen ja Euroopan sisäinen liikkuminen on tehty
helpoksi. Lintyllä oli useita syitä tulla Suomeen, sillä
hän halusi sekä haastaa itseään tutkijana että nähdä
omin silmin hyvämaineisen Paikkatietokeskuksen
työskentelytapoja. Lisäksi hän halusi kokea, millaista
on asua maailman onnellisimmaksi listatussa maassa.
– Olin lukenut paljon suomalaisesta kulttuurista ja
Paikkatietokeskuksesta, mutta olin silti positiivisesti
yllättynyt kaikesta huomaavaisuudesta, mitä kohtasin jo ensimmäisinä työpäivinäni. Tutkimuslaitos
panostaa selvästi ulkomaalaisten tutkijoiden sopeutumiseen, Linty kertoo.
Paikkatietokeskus panostaa kansallisuudet ja erikoisalat läpäisevään yhteistyöhön myös talon ulkopuolella: usein yhteistyötä tehdään monikansallisten
instituutioiden tai jopa valtioiden kanssa.

KANSAINVÄLISTÄ HUIPPUTUTKIMUSTA
Paikkatietokeskus on viidestä osastosta koostuva
tutkimusyksikkö, jolla on tälläkin hetkellä käynnissä
yli 50 projektia. Maanmittauslaitoksessa tehtävä tutkimus kattaa koko paikkatietoalan mannerlaattojen
liikkeistä satelliitteihin, karttasovelluksiin ja älyliikenteeseen. Paikkatietokeskuksen 142-henkisestä
ammattilaistiimistä löytyy yli tusinan verran erilaisia
kansallisuuksia ja vielä useampia koulutustaustoja.
Paikkatietoala on tiivis ja kansainvälinen, mikä
näkyy Paikkatietokeskuksen tutkijoiden työssä.
Tutkijat käyvät puhumassa kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa. Monet heistä ovat olleet
vierailevina professoreina tai luennoitsijoina ulkomaisissa yliopistoissa sekä tutkimuskeskuksissa.
Tutkijoilla on myös kansainvälisen tason vastuutehtäviä: esimerkiksi professori Markku Poutanen
valittiin kansainvälisen geodeettisen yhdistyksen
International Association of Geodesyn pääsihteeriksi
tämän vuoden keväällä, ja muun muassa ylijohtaja
Jarkko Koskinen on pitänyt paikkatietoalan puheenvuoroja useissa kansainvälisissä järjestöissä ja kokouksissa.
Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät kansainvälistä kärkitutkimusta, ja tutkimusyksikön lukuisat
julkaisut ovat alan parhaimpien lehtien viitatuimpia
tai ladatuimpia. Jarkko Koskinen kuvaa nykyaikaisen
huipputieteen olevan lähtökohtaisesti kansainvälistä,
sillä tasokas tutkimus edellyttää erilaista osaamista
tieteen eri osa-alueilta.
– Esimerkiksi laserkeilaus on yksi tärkeä osaamisalueemme, mutta sen avulla saatavan datan tehokas
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hyödyntäminen edellyttää eri alojen ammattilaisten
yhteistyötä. Laserkeilausta tavataan käyttää muun
muassa metsän biomassan ja hiilipäästötietojen kartoittamiseen. Tällaisessa asetelmassa teemme tiivistä
yhteistyötä esimerkiksi kohdemaan metsäekologien
ja ilmastotieteilijöiden kanssa, Koskinen kuvailee.

TIETOA YHTEISKUNNAN HYÖDYKSI
Koskinen korostaa, että toimivasta yhteistyöstä
hyötyvät aidosti kaikki osapuolet. Paikkatietokeskus
hakeekin kumppaneikseen alojensa parhaita osaajia, jotta yhteistyön myötä saavutettu hyöty olisi
mahdollisimman merkittävä. Tällöin tutkimuksen
vaikuttavuus kasvaa huomattavasti – tämä on myös
tie tieteellisiin läpimurtoihin.
– Meille on selvää, että paikkatietoon liittyvä tutkimus ei ole itseisarvo. Sen sijaan keskitymme siihen,
mitä tutkimustemme tuloksilla voidaan saavuttaa.
Tutkimuksellamme pyrimme rakentamaan toimivaa
yhteiskuntaa. Kansalaisille suunnatun tiedonvälityksen lisäksi haluamme auttaa päättäjiä hyödyntämään
ja ymmärtämään paikkatietoa, Koskinen selittää.
Paikkatiedon yhteiskunnallisessa hyödyntämisessä erilaisten paikkatietojen yhteensovittaminen on
avainasemassa. Paikkatietokeskuksen asiantuntijat
kehittävät jatkuvasti uusia keinoja edistää paikkatietojen yhteensopivuutta. Esimerkiksi yhdistämällä
osoitteet ja paikannimet oikeisiin sijainteihin luodaan
edellytykset hyvälle palo- ja pelastustoiminnalle.
– Tutkimuksemme ei siis ole suunnattu vain muille tutkijoille: tutkimme maapalloamme Suomen ja
koko muun maailman hyväksi, Koskinen summaa. ■

MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSEN
OSASTOT
GEODESIA JA GEODYNAMIIKKA
painovoima, maankuoren liikkeet,
koordinaattijärjestelmät
GEOINFORMATIIKKA JA KARTOGRAFIA
kartat ja käyttöliittymät, verkkopalvelut,
teholaskenta
KAUKOKARTOITUS JA FOTOGRAMMETRIA
maanmittaus ja robotiikka, pistepilvialgoritmit,
sensorit
NAVIGOINTI JA PAIKANNUS
satelliitti- ja sisätilapaikannus, Galileo
PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUT
yhteentoimivat paikkatiedot, standardit, avoin
lähdekoodi
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PAIKKATIEDOT PAREMMIKSI

ARKTINEN GEOPORTAALI
TEHTIIN KARTTALAITOSTEN
YHTEISHANKKEESSA
Maanmittauslaitos toimi arktisen paikkatieto-organisaatioiden
yhteenliittymän puheenjohtajana kahden viime vuoden ajan.
Kahdeksan valtion karttalaitoksen hankkeessa myös Venäjä
ja Yhdysvallat ovat tehneet sujuvaa yhteistyötä.
TEKSTI:
SUVI STAUDINGER

KUVA:
TEEMU SALORIUTTA

S

uomi toimi kevääseen 2019 asti Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Arktisen neuvoston
Suomen kauden 2017–2019 saavutukset liittyivät muun muassa öljyvuotojen ehkäisyyn ja öljykatastrofivalmiuteen, opettajien kouluttamiseen arktisen
monimuotoisuuden aiheiden ympärillä sekä arktisten
alueiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.
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Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa oli
mukana myös arktinen paikkatietohanke Arctic
Spatial Data Infrastructure, jossa Maanmittauslaitos
oli mukana paikkatieto-osaajan roolissa. Paikkatiedon infrastruktuurihankkeen tavoitteena on kerätä
yhteen paikkatietoa arktisilta alueilta esimerkiksi
ympäristönsuojelun ja talouden päätöksenteon tueksi. Arktisia tietoja, joilla on sijainti, ovat esimerkiksi
ikiroudan esiintyminen, merten pintalämpötila sekä
arktisten eläin- ja kasvilajien levinneisyys.

Arktisessa paikkatietohankkeessa Suomen kaksivuotiskaudella jatkettiin perustavanlaatuista pohjatyötä,
jotta jatkossa paikkatiedot olisivat laajasti erilaisten
käyttäjien hyödynnettävissä. Hankkeessa karttalaitokset rakentavat arktiselle alueelle paikkatiedon
infrastruktuuria.
– Arktinen alue on vajavaisesti kartoitettu, ja monin osin paikkatietojen hyödyntämisen estää juuri
infrastruktuurin puute, kertoo hankkeen puheenjohtajana 22.5. asti toiminut pääjohtaja Arvo Kokkonen
Maanmittauslaitoksesta.
Suomen Maanmittauslaitoksen keskeisin osuus
hankkeessa liittyy arktiseen paikkatietoportaaliin.
– Rakensimme arktisen paikkatietoportaalin – Geoportaalin – joka toimii tarjottimena erilaisille aineistoille, jotka voidaan sijoittaa kartalle, Kokkonen sanoo.
Geoportaali on avoimen lähdekoodin Oskari-alustalle tehty paikkatietoportaali, joka toimii sekä näy-

teikkunana arktisen alueen paikkatietoaineistoihin
että toimintojen alustana.
– Portaalissa paikkatietoaineistoja voi esimerkiksi
visualisoida aikasarjoina, hakea paikannimellä tai
aineiston nimellä sekä julkaista upotettuja karttoja
muille verkkosivuille, kertoo hankkeessa Maanmittauslaitoksen osalta projektipäällikkönä toiminut
kehityspäällikkö Jani Kylmäaho.
– Hankkeessa kehitettiin myös paikannimihakupalvelu, joka kattaa kaikkien kahdeksan arktisen
maan nimistöt. Nimistö sisältää noin kolme miljoonaa paikannimeä, Kylmäaho toteaa.
Geoportaalin suurimpia käyttäjäryhmiä ovat Arktisen neuvoston työryhmät, kuten arktisen luonnon
monimuotoisuutta edistävä työryhmä Conservation
of Arctic Flora and Fauna. Se kerää aineistoja ja tekee
tutkimusta, jotta luonnonsuojelu ja talouden kehitys
arktisilla alueilla ovat hyvässä tasapainossa. Jotta voi
suojella arktista luontoa, pitää selvittää ja seurata
luonnon tilaa ja luonnon monimuotoisuudessa tapahtuvia muutoksia.
Monimuotoisuustyöryhmä on ottamassa verkkosivuillaan käyttöön geoportaalin avulla tehtyjä
dynaamisia karttaupotuksia. Myös yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat karttalaitosten yhteensovitettujen
tietojen hyödyntäjiä.

LISÄÄ TUNNETTUUTTA JA ARVOSTUSTA
Arvo Kokkonen on pohtinut puheenjohtajakauden
merkitystä Maanmittauslaitokselle.
Suomi osallistui lukuisiin kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin sekä
rakensi paikkatietoportaalin, jonka ylläpitoa se jatkaa
edelleen.
– Panostimme erityisesti yhteistyön syventämiseen ja työvälineiden kehittämiseen. Saimme merkittävää kansainvälistä tunnettuutta, ja teknistä ja prosessien osaamistamme arvostettiin, Kokkonen sanoo.
Myös Jani Kylmäaho on samaa mieltä:
– Saimme muilta karttalaitoksilta erinomaista
palautetta onnistuneesta puheenjohtajakaudesta ja

kiitosta erityisesti geoportaalin edistämisestä sekä
rakentavasta toimintatavastamme näinkin haastavassa hankkeessa.
– Olemme tottuneet pohjoismaiseen yhteistyöhön,
joka on suoraa, läpinäkyvää ja käytännönläheistä. Itse
opin valtavasti siitä, miten toimia kulttuureiltaan ja
hallinnoiltaan erilaisten laitosten kanssa, Kokkonen
pohtii.
Arktisen yhteistyön tulevaisuus näyttää hyvältä.
Paikkatietohankkeen vetovastuu siirtyi Islannin karttalaitokseen.
– Seuraavan kahden vuoden aikana arktisen paikkatietohankkeen on painotuttava vielä enemmän
käyttäjien tarpeiden yhä parempaan tyydyttämiseen,
Kokkonen toteaa.
Yhteistyön rakentaminen myös merialueiden
paikkatietoinfrastruktuurin kanssa on aloitettu.
Yhteistyön avulla varmistetaan, ettei meri- ja
maa-alueiden paikkatietoinfrastruktuureille rakenneta päällekkäisiä tai yhteentoimimattomia järjestelmiä. Geoportaalista on siten toivottavasti jatkossa
hyötyä myös merialueille. ■

ARKTISTEN ALUEIDEN
KARTTALAITOKSET
• Maanmittauslaitos, Suomi
• United States Geological Survey, USA
• Natural Resources Canada, Kanada
• Lantmäteriet, Ruotsi
• Kartverket, Norja
• Landmaelingar Íslands, Islanti
• Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,
Tanska
• Rosreestr, Venäjä
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TOIMINTATAVAT TUTUIKSI

VAIHTOKAUPOILLA EUROOPASSA
Kansainvälinen yhteistyö on parhaimmillaan
vaihtokauppaa, jossa jokainen osapuoli sekä
antaa että saa. Mutta onko kyseessä ideaali
vai onko yhteistyöllä aidosti merkitystä?
TEKSTI:
LEA KUJANPÄÄ

KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

M

aanmittauslaitoksen kansainvälisen työn painopiste on Pohjoismaissa,
mutta tiivistä yhteistyötä tehdään
myös Baltian maiden, erityisesti Viron kanssa,
sekä laajemmin Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Maanmittauslaitoksen kehitysjohtaja
Pekka Halme on ollut pitkään mukana alan kansainvälisessä yhteistyössä ja nähnyt sen muuttuvan ja kehittyvän nopeaa vauhtia.
– Moni työntekijämme on asiantuntijana mukana kansainvälisessä toiminnassa. Eurooppalainen
yhteistyö perustuu eurooppalaisissa organisaatioissa toimimiseen, hän kertoo.
– Tämä ei kuitenkaan tarkoita pelkästään
kokouksissa istumista vaan aktiivista verkostoitumista ja yhteisiä projekteja. Lisäksi meillä on
valtavasti paikkatietoteknistä sekä tutkijoiden
välistä kansainvälistä yhteistyötä ihan maailmanlaajuisesti.

”MITEN TEILLÄ ON ORGANISOITU?”
Kansainvälisissä tapaamisissa Suomella on ollut mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja
asiantuntemustaan. Halme huomauttaa, että Suomi on Euroopan kärkimaita tässäkin, sillä meillä
on aina sellaista esitettävää, joka kiinnostaa
muita. Emme ole yksittäinen johtotähti, mutta
kuljemme eturintamassa.
– Tiedonvaihto eurooppalaisten sisarorganisaatioiden kanssa on tosi avointa. Olemme
vastikään esitelleet esimerkiksi rakenteilla
olevaa huoneistotietojärjestelmää, 3D-kiinteis-

Kehitysjohtaja Pekka Halme on usein mukana
erityisesti kiinteistö- ja maanhallintaan liittyvissä
kansainvälisissä hankkeissa.

tönmuodostusta ja 3D-rakennustietojen tuottamista
Maastotietokantaan.
Toisten maiden käytäntöjä ei yleensä voi kopioida
sellaisenaan, sillä kansallinen lainsäädäntö on eri maissa erilainen. Valtioiden rajat ylittävien palveluiden
kehittäminen kuitenkin helpottuu, kun toisten maiden
kiinteistörekisterit ja katasterijärjestelmät ovat tuttuja.
Päällekkäinen työ vähenee ja kustannukset alenevat,
jos Suomessa tuotettuja paikkatietoja voidaan käyttää
EU:ssa yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin avulla.
Halme tietää, että kun jollain maalla on suunnitelmissa jotain, Suomen Maanmittauslaitokselta kysytään usein, miten meillä vastaava asia on organisoitu.
– Äskettäin kyseltiin muun muassa tiedon avoimuudesta ja maksullisuudesta sekä siitä, ovatko meillä
viranomaiset, media ja kansalaiset samassa asemassa
tässä asiassa. Mitä paremmin tunnemme kyseisen
maan kollegat, sitä useammin meiltä kysytään neuvoa,
ja toisaalta voimme tarvittaessa myös itse luontevammin kääntyä heidän puoleensa, hän toteaa.
Heinäkuusta alkaen Suomi on toiminut puheenjohtajamaana EU:n kiinteistörekisterikomiteassa. Suomalaista paikkatieto- ja 3D-kiinteistöosaamista esitellään
lisää kansainväliselle yleisölle marraskuussa, jolloin
Helsingissä järjestetään kiinteistörekisterikomitean
yleiskokous sekä seminaari. Suomen puheenjohtajakaudella huomiota halutaan kiinnittää erityisesti
asiakkaan näkökulmaan, ja tällä työllä komitea haluaa
osaltaan olla mukana vähentämässä eriarvoisuutta
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

aiempaa työtä hyödyntäen, mutta niin ei kuitenkaan
käynyt, vaan EULIS lakkautettiin keväällä 2018.

MALLIMAA SUOMI ON SEKÄ OPETTAJA ETTÄ
OPPILAS
Vaikka sovellettavat periaatteet ovat kaikkialla samanlaisia, toteutuksessa Suomi erottuu monesta muusta
maasta. Perusrekisterijärjestelmämme on Euroopan
mittakaavassakin esimerkillinen, koska rekisterit on
integroitu ja niiden tietoja voi käyttää ristiin. Myös

SUOMEN PERUSREKISTERIJÄRJESTELMÄ
ON EUROOPAN MITTAKAAVASSA
ESIMERKILLINEN.
rekisterien yhteiskäyttöisyys ja yhteistoiminta ovat
muuhun Eurooppaan verrattuna keskimääräistä paremmalla tasolla.
Opittavaakin löytyy, ja Halme puhuu vaihtokaupasta.
– On tärkeää, että kansainvälisistä organisaatioista
on hyötyä eikä niitä perusteta turhaan, hän muistuttaa.
– Meillä pitää olla mahdollisuuksia kuulla ja nähdä,
miten asioita toteutetaan muissa maissa. Vaihdamme
tietoa ja osaamista, ja vaikka ehkä annammekin enemmän kuin saamme, niin Euroopan laajuinen toiminnan
tehostaminen koituu myös meidän parhaaksemme.
Tavoitteena on aina oman toiminnan kehittäminen ja
parantaminen. ■

EI PELKKIÄ ONNISTUMISIA
Kansainväliset yhdistykset edistävät asioiden tunnettuutta ja kehittämistä Euroopassa. Samalla ne toimivat
yhteistyöverkostona sekä kommunikaatiokanavana
alan organisaatioiden ja EU-komission välillä. Yksi niiden tärkeimmistä tehtävistä on tuoda esille rekisterija paikkatietoasioiden merkittävyyttä yhteiskunnassa.
Yhteistyö ei silti aina tuota toivottuja tuloksia.
Halme oli European Land Information Servicen (EULIS)
johtokunnan puheenjohtajana edistämässä maksullista
palvelua, joka mahdollisti yhden luukun periaatteen
niin, että toisten maiden kiinteistötietoja voi tarkastella
helposti yhteisen portaalin kautta. Portaalin lisäksi
EULIS loi yhteiset sanastot ja termien kuvaukset, mutta
vuoden 2008 lama hyydytti kysynnän. Kun talous alkoi
elpyä, EU-komissio aloitti vastaavan ilmaisen palvelun
rakentamisen. Portaali oli aluksi tarkoitus rakentaa

NÄISSÄ OLEMME MUKANA
• EuroGeographics
kartta-, katasteri- ja maarekisterilaitosten yhteenliittymä
• ELRA, European Land Registry Association
kirjaamisviranomaisten yhdistys
• ELS, European Location Services
eurooppalainen paikkatietopalvelu
• CLGE, The Council of European Geodetic Surveyors / Comité de
Liaison des Géomètres Européens
maanmittariyhdistysten eurooppalainen organisaatio
• UN-GGIM, Committee of Experts on Global Geospatial Information
Management
YK:n paikkatietokomitea
• PCC, Permanent Committee on Cadaster in the European Union
EU:n kiinteistörekisterikomitea
• WPLA, Working Party on Land Administration, United Nations
Economic Commission for Europe UNECE
YK:n ECE:n alainen maanhallinnan edistäjä
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KÄYTTÄJIEN ARVIO VERKKOSIVUISTAMME:
LUOTETTAVAA JA SELKEÄÄ

MAANMITTAUSLAITOS JA LAPIN AMK
SOPIVAT KUMPPANUUDESTA

Maanmittauslaitos.fi-verkkosivujen käyttäjät ovat tyytyväisiä verkkosivujemme käytettävyyteen ja ulkoasuun, kertoo toukokuussa
tehty käyttäjäkysely. Eniten kiitosta saimme sivuston luotettavuudesta ja selkeydestä.
Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä sivustoon kokonaisuutena. Erittäin hyvinä sivuja piti lähes joka viides vastaaja; kokonaisarvion huono tai erittäin huono antoi alle 1 %.
Parhaimmat arviot saimme sivuston luotettavuudesta. 89 % vastanneista oli sitä mieltä, että sivusto antaa Maanmittauslaitoksesta
luotettavan ja ammattimaisen kuvan. Myös kieliasua ja tekstien ymmärrettävyyttä kiitettiin. Kieliasua piti hyvänä 84 % vastaajista.
Sivujen sisältöön suhtauduttiin kriittisemmin. Sisältöön tyytyväisiä oli 71 % vastaajista. Joka kymmenes oli sitä mieltä, ettei löytänyt
sivuilta kaikkea tarvitsemaansa tietoa.
Kysely tehtiin 6.5.–5.6.2019 ja siihen saatiin 11 468 vastausta. Kyselyn toteutti Userneeds.
Viime vuoteen verrattuna tyytyväisyys sivuihimme on säilynyt
hyvänä. Vaikka erittäin tyytyväisten osuus on hieman laskenut, kriittisten arvioiden osuus ei ollut kasvanut.
Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Maanmittauslaitos ja Lapin ammattikorkeakoulu sopivat
kumppanuussopimuksen, jolla tiivistetään koulutus- ja
hankeyhteistyötä sekä viestintää ja markkinointia. Myös
maanmittauksen digitaalisuuden kehittämisessä tehdään
yhteistyötä.
Tulevalla vuosikymmenellä eläköityy noin 700 Maanmittauslaitoksen työntekijäämme.
– Tarvitsemme uusia osaajia eri koulutusaloilta ja -tasoilta. Ammattikorkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita alallamme ja erityisesti Lapin ammattikorkeakoulu on meille tosi
tärkeä kumppani, koska se kouluttaa hyvin laajalta maantieteelliseltä alueelta tulevia opiskelijoita, kertoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.
Maanmittauslaitoksen ja Lapin ammattikorkeakoulun
yhteistyöllä vahvistetaan maanmittausalan tunnettuutta
sekä toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää
osaamista.
Suomessa on kolme ammattikorkeakoulua, jotka kouluttavat maanmittausinsinöörejä: Lapin ammattikorkeakoulu,
Metropolia ja Yrkeshögskolan Novia.

VIRASTOJEN RAJA-AIDAT KAATUVAT
PORVOOSSA SYKSYLLÄ 2020

PUIDEN TERVEYTTÄ ANALYSOIDAAN
AUTONOMISILLA DROONEILLA

Porvoossa tehdään valtionhallinnon toimitiloissa historiaa, kun
Maanmittauslaitos ja Verohallinto muuttavat ensimmäisinä valtion
virastoina aidosti yhteiskäyttöisiin tiloihin. Virastot saavat modernin
työympäristön nykyisestä Tulliportinkadulla sijaitsevasta Veroviraston toimitilasta, jonka muutostyöt Senaatti-kiinteistöt käynnistää
joulukuussa 2019. Virastojen asiakkaille palvelut tarjotaan jatkossa
kätevästi yhdestä osoitteesta.
Uudistettuun työympäristöön tulee monipuolisesti erilaisia työtehtäviä palvelevia tiloja: vuorovaikutteista ja keskittynyttä työtä
tukevia tiloja sekä erilaisia neuvotteluhuoneita. Myös asiakaspalvelutilat uudistetaan ja niissä korostuvat erityisesti yksityisyyden
varmistaminen, akustiikan parantaminen ja entistä parempi asiakaskokemus.
Ratkaisu on myös taloudellisesti järkevä. Maanmittauslaitos
pystyy luopumaan yksityiseltä taholta vuokratuista tiloista ja Verohallinnon käytössä olevat tilat saadaan jatkossa optimaaliseen
käyttöön. Tilatehokkuus tulee olemaan 15,4 neliömetriä henkilöä
kohden. Uudistetut tilat tarjoavat työympäristön 95 henkilölle, joista 35 on Maanmittauslaitoksen ja 60 Verohallinnon henkilöstöä.
– Yhteiskäyttöiset tilat antavat mahdollisuuden uudenlaiselle
yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Saamme uusia työkavereita,
joihin tutustutaan jo nyt yhteisissä työpajoissa, kertoo Maanmittauslaitoksen toimitilapäällikkö Tarja Ek.
Uudistettu toimitila otetaan Porvoossa käyttöön syyskuussa 2020.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Jyväskylän yliopisto aloittavat kolmivuotisen hankkeen, jossa kehitetään
puiden terveyden mittausta ja seurantaa hyödyntämällä autonomisia lennokkeja ja kuvantavaa spektrometriaa.
Tutkimushankkeessa kehitetään autonominen, droonista käytettävä puiden terveyden analysaattori, joka pohjaa
hyperspektrisensoreihin ja koneoppimiseen. Analysaattorin
avulla voidaan saada kattavaa tietoa kasvuston terveyden
tilasta tehokkaasti.
Valon eri aallonpituuksia mittaavaa hyperspektriteknologiaa on jo aiemmin sovellettu kirjanpainajatuhojen kartoituksessa kuusimetsissä. Maataloudessa tekniikkaa on käytetty säilönurmen määrän ja sulavuuden arvioinnissa sekä
lannoitustarpeen määrittämisessä.
Jatkuvan monitoroinnin tarve tulee kasvamaan pohjoisissa metsissä ilmastonmuutoksen myötä, sillä kasvitautien
ja tuhohyönteisten määrän uskotaan lisääntyvän. Hanke alkaa tammikuussa 2020, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia.
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KARTALLA-PODCAST – KESKUSTELUA PAIKKATIEDON
TUTKIMUKSESTA
Maanmittauslaitoksen uudessa Kartalla-podcastissa Suomen johtavat asiantuntijat
keskustelevat paikkatiedon tutkimuksesta, käytännön sovelluksista ja tulevaisuuden
näkymistä. Kuuntele niin tiedät, miten paikkatieto liittyy sinunkin arkeesi – nyt ja
tulevaisuudessa.
Podcast-sarjan ensimmäinen osa julkaistiin 29.8. Siinä droonien käytöstä kiinteistöhuollossa keskustelevat tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksesta ja automaatioasiantuntija Jussi Nissi Espoon kaupungilta.
Uusia podcasteja julkaistaan viikoittain marraskuun puoliväliin saakka SoundCloudpalvelussa.
– Paikkatieto liittyy oikeastaan aivan kaikkeen. Uusi podcast valottaa, miten paikkatiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen lisää yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta,
kertoo ylijohtaja Jarkko Koskinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Podcastin jaksoissa keskustellaan muun muassa siitä, milloin meriliikenne on autonomista, miten laserkeilausteknologialla tehostetaan metsätaloutta, ja kuinka yleistä
satelliittipaikannuksen häirintä on Suomessa.
soundcloud.com/maanmittauslaitos

INSPIRE HELSINKI 2019 KOKOAA YHTEEN 150
PAIKKATIETOALAN ASIANTUNTIJAA
Helsingissä 22.–24.10. kokoontuu 150 paikkatietoalan asiantuntijaa Inspire Helsinki 2019
-tapahtumaan. Sen tavoitteena on löytää tapoja, joilla paikkatietoa ja uusinta teknologiaa hyödyntämällä voitaisiin parantaa päätöksentekoa sekä ihmisten arkea.
Tapahtumassa kuullaan key note -puheenvuoroja sekä järjestetään kahdeksan työpajaa, joissa muun muassa kehitetään INSPIRE-dataa hyödyntäviä sovelluksia. Tapahtumassa myöskin palkitaan haastekilpailun voittajat. Haasteissa tiimien on etukäteen
pitänyt kehittää avointa paikkatietoa hyödyntäviä ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnan
haasteisiin, kuten kehittää kevyen liikenteen reittiohjelma.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö sekä Euroopan komissio.
#InspireHelsinki2019

VANHAT PAINETUT KARTAT -PALVELUSSA
UUTUUTENA 1:50 000 -KARTAT
Vanhat painetut kartat -palvelusta voi nyt ladata myös 1:50 000 -mittakaavaisia
karttoja. Palveluun on viety vuosina 1964–2006 painetut topografiset 1:50 000 kartat, peruskartan pienennökset 1:50 000 sekä Maastokartat 1:50 000, yhteensä 640
karttalehteä.
Lisäksi on peruskartta-aineistoa 1:20 000 täydennetty vuosina 1993–1998 painetuilla kartoilla (1028 lehteä). Palvelussa on tarjolla kaikki vuosien 1949–1998 aikana julkaistut painetut peruskartat sekä Ylä-Lapin alueelta julkaistut Topografikartat
1:20 000.
Karttoja voi ladata maksutta ja ne ovat käytettävissä avoimien aineistojen lisenssin mukaisesti, pois lukien topografikartat 1:20 000, joiden tekijänoikeudet kuuluvat
Puolustusvoimille.
maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/vanhat-painetut-kartat

TAPAHTUMISSA TAVATAAN
KoneAgria
Jyväskylän Paviljonki, Jyväskylä
10.–12.10.2019
Inspire Helsinki 2019
Epicenter, Helsinki
22.–24.10.2019
Paikkatietomarkkinat
Messukeskus Siipi, Helsinki
18.–19.11.2019
Maanmittauslaitoksen digipäivä
Messukeskus, Helsinki
19.11.2019
SijoitusInvest 2019
Messukeskus, Helsinki
26.–27.11.2019
Studia
Messukeskus, Helsinki
3.–4.12.2019

Pohjoismainen ”Chefsmöte” kokoontui Ahvenanmaalla
Pohjoismaisten maanmittaus- ja karttalaitosten johdon vuosittainen tapaaminen
pidettiin Maarianhaminassa 2. – 4.9.
Kokouksessa käytiin läpi laitosten ajankohtaisia asioita ja yhteistoimintaan liittyvää
työryhmätoimintaa ja sen organisointia.
Tapaamisessa pidettiin mm. työpajat
innovaatiojohtamisesta ja kyberturvallisuudesta. Suomen Maanmittauslaitos järjestää
tapaamisen vuorollaan joka 7. vuosi.

Metsäkeskuksen avointa
metsätietoa Paikkatietoikkunaan
Paikkatietoikkunassa voi nyt nähdä tietoa
muun muassa metsien kasvupaikoista ja
puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä. Avoimet
metsätiedot Paikkatietoikkunassa ovat
uusi hyödyntämistapa nykyisten rinnalle.
Paikkatietoaineistojen lataus, rajapintojen
käyttöönotto ja yksinkertaiset karttapalvelut löytyvät edelleen myös Metsään.fi
-verkkosivuilta.
kartta.paikkatietoikkuna.fi
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FAKTA OM LANDET

TOPPRESULTAT GENOM
INTERNATIONELLT SAMARBETE
I Lantmäteriverkets forskningsenhet Geodatacentralen hör
internationellt samarbete till vardagen. Den ansedda enheten har
utövat spetsforskning inom geografisk information på både nationell
och internationell nivå i över hundra år – tack vare verkliga proffs.
En av dem är biträdande professor Nicola Linty.

I

talienske Nicola Lintys karriär har tagit forskaren jorden
runt – från Nederländerna till Kanada och därifrån via Antarktis till Finland. Den här gången är det forskningen i positionering som har fört honom till Lantmäteriverkets forskningsenhet i
Kyrkslätt. Den nya tenure track-professorn vid Geodatacentralen
befinner sig i en unik situation, eftersom han är den första forskaren i institutets historia som blivit utvald till denna karriärväg.
Linty arbetar på avdelningen för Navigation och positionering
vid Geodatacentralen. Genom sin forskning i blandning av signaltyper vill han göra positioneringen ännu noggrannare och störningsfriare. Ett kompetent team och en öppen arbetsmiljö främjar
uppnåendet av resultat.
– Trots att jag hade läst mycket om finsk kultur och Geodatacentralen var jag positivt överraskad över all omtänksamhet
som jag blev bemött med redan under mina första arbetsdagar.
Forskningsinstitutet satsar klart på att utländska forskare ska
anpassa sig, säger Linty.
Geodatacentralen satsar på samarbete över nationalitets- och
expertisgränser, även utanför centralens väggar: ofta samarbetar
centralen med multinationella institutioner eller till och med
andra länder.

FOTON: RIKU NIKKILÄ

INTERNATIONELL SPETSFORSKNING
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Geodatacentralen är ett forskningsinstitut som består av fem
avdelningar. För tillfället genomför centralen över 50 projekt.
Forskningen som bedrivs vid forskningsinstitutet omfattar hela
geodatabranschen, allt från de tektoniska plattornas rörelser
till satelliter, kartapplikationer och intelligent trafik. Geodatacentralens expertteam på 142 personer har över ett dussin olika nationaliteter och ännu fler utbildningsbakgrunder.
Forskarna vid Geodatacentralen bedriver internationell
spetsforskning och de otaliga publikationer som forskningsenheten har gett ut hör till de mest citerade eller nedladdade i branschens bästa tidningar. Jarkko Koskinen,
överdirektör för Geodatacentralen, säger att spetsforskningen nuförtiden utgår från internationalitet, eftersom
forskning av hög kvalitet förutsätter kompetens inom olika
vetenskapsområden.
– Det är ändå uppenbart för oss att forskning inom geografisk information inte är ett värde i sig. Genom vår forskning försöker vi bygga ett fungerande samhälle: vi hjälper
beslutsfattarna att utnyttja geografisk information och förmedlar information till medborgare. Vi undersöker jorden till
förmån för Finland och hela resten av världen, säger Koskinen
sammanfattningsvis. ■
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GEODATACENTRALENS AVDELNINGAR
GEODESI OCH GEODYNAMIK
tyngdkraft, tektoniska rörelser, koordinatsystem
GEOINFORMATIK OCH KARTOGRAFI
kartor och användargränssnitt, webbtjänster, högpresterande
datorsystem
FJÄRRANALYS OCH FOTOGRAMMETRI
lantmäteri och robotteknik, punktmolnsalgoritmer, sensorer
NAVIGATION OCH POSITIONERING
satellitpositionering och navigation inomhus, Galileo
TJÄNSTER FÖR GEODATAINFRASTRUKTUREN
interoperabel geografisk information, standarder,
öppen källkod

Aktivt nätverkande och gemensamma projekt
I bästa fall är ett internationellt samarbete en bytesaffär – alla parter ger och får något.
Men är detta ett ideal eller har samarbetet en verklig betydelse?
Tyngdpunkten i Lantmäteriverkets internationella arbete
ligger på Norden, men ett nära samarbete bedrivs även med
Baltikum, speciellt Estland, och i större utsträckning i länder
inom och utanför Europa.
Pekka Halme, utvecklingsdirektör på Lantmäteriverket,
har länge varit med i branschens internationella samarbete
och sett samarbetet utvecklas i snabb takt.
– Europeiskt samarbete bygger på verksamhet inom europeiska organisationer. Det innebär dock inte bara att man
sitter på möten, utan även att man nätverkar aktivt och deltar i gemensamma projekt. Dessutom har vi enormt mycket
geodatatekniskt samarbete och internationellt samarbete
med forskare runtom i hela världen, säger han.

FÖREBILDEN FINLAND – LÄRARE OCH ELEV
På internationella sammankomster har Finland haft möjlighet att presentera sin verksamhet och expertis. Halme

påpekar att Finland är ett ledande land i Europa även i detta
avseende, eftersom vi alltid har något sådant att presentera
som andra är intresserade av. Vi är inte en ensam ledstjärna,
men vi går i spetsen. Om ett land planerar något frågar man
ofta oss på Lantmäteriverket i Finland hur vi har organiserat
motsvarande sak.
Trots att de principer som tillämpas är likadana överallt,
skiljer sig Finland från många andra länder då det gäller
genomförandet. Vårt basregistersystem är exemplariskt
även på europeisk nivå eftersom registren är integrerade och
uppgifterna i dem kan användas i kors. Den gemensamma
användningen och interoperabiliteten är bättre än genomsnittet jämfört med övriga Europa.
Det finns även mycket att lära, och Halme talar om en
bytesaffär. – Det är viktigt att internationella organisationer
är till nytta och att de inte grundas i onödan. Målet är alltid
nytta för den egna verksamheten: utveckling och förbättring.

Den arktiska geoportalen togs fram i kartverkens
gemensamma projekt
Under de senaste två åren har Lantmäteriverket varit ordförande för den arktiska sammanslutningen som består av
geodataorganisationer. I projektet deltog kartverk från åtta
länder och även samarbetet med Ryssland och USA har gått
smidigt.
Finland var ordförande för Arktiska rådet till våren 2019.
Under Finlands ordförandeskap 2017–2019 var Arktiska rådets framgångar kopplade bland annat till förebyggande av
oljeläckage och beredskap till oljekatastrofer, utbildning av
lärare i ämnen som berör arktisk mångfald samt ökad välfärd
för de arktiska invånarna.
I Finlands ordförandeskap ingick även det arktiska geodataprojektet Arctic Spatial Data Infrastructure, där Lantmäteriverket medverkade som geodataexpert.

GEOPORTALEN SOM HJÄLP I UPPBYGGNAD AV
GEODATAINFRASTRUKTUR

– Vi skapade en arktisk geodataportal – Geoportalen –
som fungerar som plattform för olika materialsamlingar som
kan placeras på kartan, säger generaldirektör Arvo Kokkonen.
I portalen är det möjligt att till exempel visualisera geodatamaterial som tidsserier, utföra sökningar med ortnamn
eller materialets namn och publicera inbäddade kartor på
andra webbplatser.
Arvo Kokkonen har funderat på ordförandeskapets betydelse för Lantmäteriverket.
– Vi satsade särskilt på att fördjupa samarbetet och ta
fram olika verktyg. Vi fick ett stort internationellt erkännande
och åtnjöt stor uppskattning för vår tekniska kompetens och
kunskap om processer, säger Kokkonen.
Det arktiska samarbetets framtid ser ljus ut. Under de
följande två åren ska Arctic SDI ytterligare prioritera att användarnas behov tillfredsställs ännu bättre, säger Kokkonen.

I det arktiska geodataprojektet bygger kartverken en geodatainfrastruktur i den arktiska regionen.
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VUODEN TÄRKEIN PAIKKATIETOALAN
AMMATTITAPAHTUMA ON TÄÄLLÄ

PAIKKATIETOMARKKINAT 2019
GIS EXPO 2019
MESSUKESKUS SIIPI
HELSINKI
MA 18.11.2019
KLO 9.00 – 17.00
TI 19.11.2019
KLO 9.00 – 15.00

VAIKUTTAVIA PUHUJIA | MESSUTUNNELMAA | AJANKOHTAISIA AIHEITA
VERKOSTOITUMISTA | YLI 40 NÄYTTEILLEASETTAJAA

KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI
PAIKKATIETOMARKKINAT.FI

PAIKKATIETOMARKKINAT

@GIS_EXPO & #PTM19

JÄRJESTÄJÄ: MAANMITTAUSLAITOS

TEEMAT
KATSE ILMASTOON
YHTEENTOIMIVAN PAIKKATIEDON SUOMI

