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Kun aika on – 
Tietoa Maasta-
lehti uudistuu 

Arvoisa lukijamme, käsissäsi on vii-
meinen painetuksi lehdeksi tuo-
tettu Tietoa Maasta. Siirrymme 
ensi vuonna uuteen aikakau-
teen, kun lehtikonseptiin tuotettu 
sisältö julkaistaan Maanmittauslai-

toksen nettisivuilla. Julkaisemme edel-
leen ajankohtaisia uutisia, artikkeleita, 
blogeja ja haastatteluja maanmittaus- 
alasta ja omasta toiminnastamme –  
uudistetussa sähköisessä muodossa. 

Yli 25-vuotias Tietoa Maasta -brändi 
on arvokas ja strategiamme mukai-
nen. Viestintämaailma on näinä vuosi-
kymmeninä muuttunut merkittävästi. 
Haluamme tavoittaa lukijamme ajan-
tasaisesti ja kattavasti sekä keskustella 
kanssanne ajankohtaisista aiheista. 
Lehtemme on vuosien saatossa palvel-
lut myös koululaisia ja opiskelijoita. 
Yhä useammat oppimateriaalit ovat 
siirtyneet verkkoon, joten on tullut 
hyvä aika uudistukselle.

Vuosi 2020 on ollut ennennäkemä-
tön kaikille kansalaisille ja virastoille 
sekä toimialoille ja yrityksille. Pääjoh-
taja Arvo Kokkosen sanoin tämä täy-
sin poikkeuksellinen vuosi ei ole perus-
tehtäväämme muuttanut. Olemme 
huolehtineet maanmittaustoimitusten 
ja kirjaamistehtävien suorittamisesta, 
eri rekisterien ylläpitämisestä, korkea-
tasoisesta tutkimuksesta, toimivien 
tietojärjestelmien ylläpidosta, uusimi-
sesta ja kehittämisestä läpi poikkeuk-
sellisten aikojen. 

Ainoa pysyvä asia on muutos  –  myös Maan-
mittauslaitos uudistaa organisaatiotaan entistä 
palvelulähtöisemmäksi. Kehitämme tapaamme 
tehdä yhteistyötä, jotta voimme tarjota asiakkail-
lemme laadukkaita ja turvallisia palveluita. Juuri 
nyt onkin oivallinen aika uudistaa tapaamme ker-
toa toiminnastamme ja maanmittausalan ajan-
kohtaisista aiheista.

Tässä numerossa kerromme, miten Maanmit-
tauslaitos on ollut yksi ensimmäisistä julkishal-
linnon datan avaajista ja miten jatkamme avoi-
muuden edistämistä sovelluskehityksessä. Uuden 
maastotietojärjestelmän alustana käytetään jul-
kishallinnolle uraauurtavasti avoimeen lähdekoo-
diin pohjautuvia teknologioita. 

Koska kyseessä on historiallinen numero, pit-
käaikainen päätoimittajamme Pirkko Yliselä 
esittelee valittuja paloja lehden aikaisemmilta 
vuosikymmeniltä. 

Tuotamme ensi vuonna ajankohtaista ja moni-
puolista tietoa Maasta ja Maanmittauslaitoksesta 
teille arvoisat asiakkaamme ja yhteistyökumppa-
nimme. Lämpimästi tervetuloa Tietoa Maasta-ai-
heiden pariin nettisivuillemme. Suunnistusohjeet 
uuteen sisältöön löydät lehden takakannesta.

Vuoden 2020 lähestyessä loppuaan toivotamme 
teille rauhaisaa joulunaikaa sekä onnea ja menes-
tystä vuodelle 2021! 

Maija Ilvonen
Päätoimittaja
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MAANMITTAUSLAITOS TEKEE 
MAANMITTAUSTOIMITUKSIA, 
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Huoneistotietojärjestelmän rajapinnat avattu 
ammattilaisille

Maanmittauslaitos avasi lokakuun alussa 
ensimmäiset huoneistotietojärjestelmän 

tekniset tietopalvelun rajapinnat ammattitoimi-
joiden käyttöön. Esimerkiksi pankki tai kiinteis-
tönvälittäjä voi hakea ajantasaiset tiedot omis-
tajista, panttauksista ja rajoituksista suoraan 
palveluntarjoajan sähköisestä palvelusta.

Sähköisen palvelun kautta ammattikäyttäjä 
voi reaaliaikaisesti tarkistaa myös taloyhtiön ja 
osakehuoneiston tilanteen. Vanhat taloyhtiöt ja 
osakehuoneistot ovat eri tilanteissa riippuen siitä, 
onko taloyhtiö siirtänyt osakeluettelon huoneis-
totietojärjestelmään ja onko osakehuoneistolla jo 
sähköinen omistajamerkintä. 

Huoneistotietojärjestelmän tietojen saaminen 
edellyttää Maanmittauslaitoksen myöntämän 
käyttöluvan. Tietopalvelurajapinnoista kiinnos-
tuneen kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan 
palveluntarjoajaansa.

Taloyhtiön osakeluettelo ajan tasalle
Ensimmäisenä jokaisen vanhan – ennen vuotta 
2019 perustetun – taloyhtiön tulee siirtää osake-
luettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Osake-
luettelo tulee siirtää vuoden 2022 loppuun men-
nessä, joskin määräaikaa ollaan pidentämässä 
vuodella. Siirron voi tehdä Maanmittauslaitoksen 
osakeluettelon siirtopalvelulla, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käy-
tössään isännöintijärjestelmää.

– Haluamme kannustaa kaikkia taloyhtiöitä 
valmistautumaan osakeluettelon siirtoon. Yhtiön 
kaupparekisteritiedot ja osakeluettelo kannat-
taa päivittää ajan tasalle jo ennen siirtoa, johtava 
asiantuntija Markus Tast neuvoo. 

Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjes-
telmän tietosisältö kasvaa tasaisesti. Tähän men-

Suvi Takala

nessä huoneistotietojärjestelmään on 
siirtynyt noin 3 800 taloyhtiötä, joista 
1 100 on osakeluettelonsa siirtäneitä 
vanhoja taloyhtiöitä.

Kaikkien 90 000 vanhan taloyhtiön 
ja 1,5 miljoonan osakehuoneiston tie-
tojen kerääminen huoneistotietojärjes-
telmään on valtava urakka, johon osal-
listuvat useat eri toimijat. 

Seuraavaksi avautuu rajapinta 
isännöitsijöille
Isännöintijärjestelmän tietoja voidaan 
hyödyntää osakeluettelon siirrossa. 
Tekniset rajapinnat osakeluettelon siir-
toon otetaan käyttöön vuodesta 2021 
alkaen. Niiden käyttöönoton jälkeen 
huoneistotietojärjestelmään alkaa siir-
tyä suurempi määrä taloyhtiöitä. 

– Olemme isännöintijärjestelmätoi-
mittajien ja isännöintiyritysten kanssa 
käyneet läpi palveluita, joilla helpote-
taan tiedonsiirtoa huoneistotietojär-
jestelmän ja isännöintijärjestelmien 
välillä, Tast kertoo.

Osakeluettelon siirron jälkeen jokai-
sen omistajan tulee vielä hakea osake-
huoneistonsa omistuksen rekisteröin-
tiä Maanmittauslaitokselta. Samassa 
yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi 
paperisen osakekirjan.

maanmittauslaitos.fi ⊲ Huoneistot ja 
kiinteistöt ⊲ Asiantuntevalle käyttäjälle 
⊲ Huoneistotietojen rajapintapalvelut
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Uudella tekniikalla tutkitaan maapallon pintaa

Kansainvälinen tutkimustiimi on kehittänyt las-
kentakaavoihin perustuvan mallin, jolla maa-

pallon pinnan kykyä heijastaa auringonvaloa voi 
tutkia entistä tarkemmin, nopeammin ja luotet-
tavammin. Tarkemmalla mallilla voidaan tulkita 
maan pinnan ominaisuuksien muutoksia ja nii-
den vaikutusta esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

Tutkimuspäällikkö Jouni Peltoniemen (kuvas- 
sa) johtamaan tutkimukseen osallistuivat Maan-
mittauslaitoksen tutkimusyksikön Geodesian ja 
geodynamiikan osasto, Helsingin yliopisto sekä 
Uralin yliopiston fysiikan osasto.

Tutkimuksessa kehitetty tekniikka soveltuu 
erityisesti jyvämäisten maastopintojen tutkimi-
seen. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi hiekka ja 
lumi, joista kumpainenkin peittää merkittävän 
osan maapallon pinta-alasta. 

– Hiekan ja lumen kaltaiset pinnat koostuvat 
pienistä jyvistä. Jyvämäiset pinnat ovat helposti 
epäsäännöllisiä rakenteeltaan ja huokoisuudel-
taan, minkä lisäksi ne sisältävät usein pölyä, vesi-
pisaroita ja muita epäpuhtauksia. Nämä kompli-

Carita Lehti
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kaatiot ovat usein haitanneet tutkimustuloksia, 
mutta tuore tekniikka pystyy ottamaan huo-
mioon monet näistä haittatekijöistä, tutkimus-
päällikkö Peltoniemi valaisee.

Tulokset soveltuvat ilmastonmuutoksen 
tutkimiseen
Heijastavuusominaisuudet kertovat tutkittavan 
pinnan koostumuksesta ja esimerkiksi lumen 
sulamisesta. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa 
useisiin yhteiskunnan kannalta merkittäviin käyt-
tötarkoituksiin, kuten Maan kaukokartoituksen 
tarkentamiseen. 

Lisäksi malli soveltuu esimerkiksi avaruus-
romuun liittyvään tutkimukseen. Mallin avulla 
on mahdollista selvittää havaitun romukohteen 
materiaali ja sen avulla tapa, miten kohdetta 
voisi ohjailla törmäyksen estämiseksi.

Tarkkoja tuloksia voidaan hyödyntää myös 
ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa. 
Mittaamalla esimerkiksi lumikenttien heijasta-
vuutta saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten suuri 

osa auringon säteilystä kimpoaa takai-
sin avaruuteen ja miten suuri osa jää 
lämmittämään maata. Saatuja tulok-
sia voidaan käyttää osana laajempia 
laskelmia, joissa ennustetaan maapal-
lon lämpötilakehitystä pitkälle tulevai-
suuteen. 

– Meillä on tiedossa, että lumen 
ominaisuuksilla on tekemistä ilmaston-
muutoksen etenemisen kanssa, joten 
mahdolliset muutokset on hyvä ottaa 
huomioon. Toimivampi malli auttaa 
tässä työssä, Peltoniemi summaa.

Tulevaisuudessa mallia laajennetaan 
ottamaan huomioon erilaiset ilmassa 
olevat väliaineet sekä ilmakehän ja läm-
pötilan vaikutukset. Tarkempi tekniikka 
voi tuoda vaihtoehtoisen tavan ottaa 
huomioon erilaiset pilvet satelliittiha-
vainnoissa ja esimerkiksi planeettojen 
säteilytutkimuksessa.
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Luottavaisin mielin kohti vuotta 2021

Kun viime vuoden lopulla suunnit-
telimme vuotta 2020, ei meistä 

tainnut kukaan arvata kuinka erilai-
nen vuosi meille saapuukaan. En edes 
tiennyt, mitä sana korona merkit-
see. Nykyään jopa päiväkotien lapset 
puhuvat koronasta. Meistä isommista 
puhumattakaan. Lasten vanhemmat 
tekevät töitä kotona, on koettu karan-
teeneja, vältetty tapaamasta läheisiä, 
rajoitettu harrastuksissa käymistä. 

Kaikki on toisin. Ei vain meillä Suo-
messa, vaan koko maailmassa. Maail-
man taloudessa on tapahtunut täysin 
ennakoimaton kehitys. Kukapa meistä 
olisi vuosi sitten uskonut, että lentolii-
kenne tulee pysähtymään lähes tyystin.

Kaikista muutoksista ja myllerryksistä huoli-
matta on meidän Maanmittauslaitoksessa suun-
niteltava tulevaa vuotta. Suunnittelun on aina 
perustuttava näkemykseen siitä, miten toimin-
taympäristön arvioidaan kehittyvän. 

Olemme laatineet syksyn aikana maa- ja met-
sätalousministeriön kanssa erilaisia skenaarioita 
monivuotisen tulossopimuksen valmistelussa. On 
tunnistettu niin lyhyellä kuin pitkällä ajanjaksolla 
toimintaamme vaikuttavia seikkoja. Toimintamme 
ja tuottamamme tieto on yhteiskunnallisesti mer-
kittävää. Aiomme toteuttaa yhteiskuntavastuuta 
entistä selkeämmin ja avoimemmin.

Yhteistyö on voimavaramme 
On tärkeää arvioida kehityksen suuntaa samoista 
lähtökohdista, kun perustehtävämme on yhteis-
kunnan tietoinfrastruktuurista huolehtiminen 
usean viraston yhteistyönä. Kantavana ajatuk-
sena on edetä yhteiseen suuntaan. Yhteistyö on 
voimavaramme niin julkishallinnon eri toimijoi-
den kuin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Maanmittauslaitoksen perustehtävä on huo-
lehtia meille uskottujen palveluiden kuten maan-
mittaustoimitusten ja kirjaamistehtävien suo-
rittamisesta, eri rekisterien ylläpitämisestä, 

korkeatasoisesta tutkimuksesta, toimivien tie-
tojärjestelmien ylläpidosta, uusimisesta ja kehit-
tämisestä. Perustehtävistä on huolehdittava 
kaikissa oloissa, myös tarpeellisista sisäisistä pal-
veluista. 

Olemme saaneet kokemusta toimimisesta 
muuttuvissa oloissa. Henkilöstömme sitoutu-
minen, joustavuus, innovatiivisuus ja luovuus 
antavat uskoa ja varmuutta – me pärjäämme 
tehtävissämme.

Kehittäminen ja uudistaminen jatkuu
Ensi vuonna siirrymme uudistettuun organisaa-
tioon ja johtamisjärjestelmään. Olemme valmis-
telleet muutosta huolellisesti – tuloksena olemme 
asiakkaillemme entistä palvelukykyisempi laitos. 
Olemme rekrytoineet meille uutta osaamista. 

Jatkamme yhteiskunnalle hyödyllisten kehit-
tämishankkeiden toteuttamista yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa – huoneistotietojär-
jestelmän, osoitetietojärjestelmän ja MaaVero- 
hankkeen. Pitkäkestoinen maastotietojärjes-
telmän uudistaminen etenee suunnitellusti. 
Uudet yhteistyöelimet aloittavat toimintansa  
ensi vuonna, kuten GeoForum Finland -yhdistys, 
johon osallistumme omalla osuudellamme.

Arvo Kokkonen
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Teksti: Anniina Lundvall

Maastotietojen tuotantojärjestelmä uusitaan 
ja alustana käytetään avoimeen lähdekoodiin 
pohjautuvia teknologioita. Se on iso loikka kohti 
uudenlaista toimintakulttuuria.

Maanmittauslaitos on ollut yksi ensimmäisistä julkishallin-
non datan avaajista. 2010-luvun alussa polkaistiin käyn-
tiin avoimeen lähdekoodiin perustuvan Oskari-ohjelmiston 

kehittäminen. 
Avoimuuden kulttuuriin on strategisella tasolla suhtauduttu posi-

tiivisesti jo parin vuosikymmenen ajan. Esimerkiksi paikkatieto- ja 
rajapintapalveluiden kehittämisessä Maanmittauslaitos on ollut 
valtion hallinnossa ensimmäisten joukossa.

– Keskeisissä tuotantojärjestelmissä emme ole aikaisemmin 
hyödyntäneet avointa lähdekoodia. Uskalsimme lähteä maasto-
tietojen tuotantojärjestelmän kehittämistyöhön, koska meillä on 
pitkän kokemuksen kautta syntynyttä avoimeen lähdekoodiin 
liittyvää osaamista ja kyvykkyyttä, tietohallintojohtaja Marja 

Rantala kertoo.
Organisaatio oli valmis muutokseen ja niin on muukin maa-

ilma: avoimeen lähdekoodiin siirtyminen on monilla toimialoilla ja 
ohjelmakehityksessä niin sanottu uusi normaali.

– Esimerkiksi koneoppimiskirjastoja tehdään avoimilla ratkaisuilla, 
maastotietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuurista vastaava johtava 
sovellusasiantuntija Janne Heikkilä toteaa. 

Palikat paikalleen
Nykyinen maastotietojen tuotantojärjestelmä on palvellut hyvin yli 
20 vuotta. Uusi järjestelmä rakentuu suunnitelman mukaan moduu-
leista, joita voidaan hankkia ja kehittää omina kokonaisuuksina. Val-
mis järjestelmä on käytössä muutamassa vuodessa. 

Saman järjestelmäratkaisun ei oleteta toimivan vuosikymmenien 
ajan, vaan palikat vaihtuvat silloin, kun siihen on tarvetta. Suunnitte-
luvaiheessa palikoiden valintakriteerit vahvistetaan.

– Aivan keskeistä on määritellä ne tarpeet, mitä meillä on ja mitä 
järjestelmän pitää pystyä tekemään. Kyse ei ole vain teknisistä vaati-
muksista, vaan meidän on tiedettävä järjestelmäntoimittajan osaami-

Avoimesti eteenpäin
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avoimessa lähdekoodissa jo vuodesta 2008

ENSIMMÄISET AVOIMEN 
LÄHDEKOODIN 
RAJAPINTAPALVELIMET

MAASTOTIETOKANTA KAIKKIEN 
KÄYTTÖÖN AVOIMENA DATANA 

KANSALLISEN 
PAIKKATIETOPORTAALIN 
PAIKKATIETOIKKUNAN 
RAKENTAMINEN AVOIMELLA 
LÄHDEKOODILLA

ENSIMMÄINEN 
MAANMITTAUSLAITOKSEN  
OPEN SOURCE -PROJEKTI OSKARI

2008 20122009 2011

Kuvassa Janne Heikkilä joka kertoo asiasta lukijalle
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nen, valittavan tuotteen kypsyystaso, ylläpidon 
toimivuus ja käytön laajuus, kehitys- ja digitali-
saatiojohtaja Jani Kylmäaho kertoo. 

– Suljetuissa järjestelmissä otetaan vastaan mitä 
järjestelmä tarjoaa ja käytetään sitä. Avoimessa 
järjestelmässä meidän täytyy itse olla enemmän 
perillä siitä, mitä tarvitaan, Heikkilä komppaa.

Roolit tarkentuvat
Kylmäahon mukaan valtionhallinnon toimijalla 
on mennyt aikaa oman roolinsa löytämiseen 
avoimen lähdekoodin toimijoiden ja yritysten 
ekosysteemeissä. Uuden avoimen lähdekoodin 
projektin synnyttämiseen tarvitaan myös tukea, 
koodaustyön ulkopuolista fasilitointia, yhteis-
työtä ja markkinointia.

– Emme määritelleet tarkkaan, mitä tavoit-
telimme. Nyt meillä on huomattavasti parempi 
käsitys edessä olevasta työstä, kun tukeudumme 
pääosin olemassa oleviin avoimen lähdekoodin 
tuotteisiin, Kylmäaho toteaa.

Siirtyminen suljetusta järjestelmästä avoimen 
lähdekoodin maailmaan on iso muutos ajatteluta-
vassa. Se vaatii monien prosessien muuttamista. 
Roolien tarkentaminen ja uuden oppiminen ovat 
jatkuvaa.

– Avoimen lähdekoodin maailma on erilai-
nen esimerkiksi hankinta- ja sopimusteknisesti. 
Se vaatii omanlaista johtamisen osaamista. Mei-
dän on oltava koko ajan kuskin paikalla ja hereillä 
siitä, millaista kyvykkyyttä milloinkin tarvitaan, 
Rantala toteaa. 

Turvallisuus ennen kaikkea
Syksyllä paljastuneen Vastaamon tietovuototapauksen jäl-
keen on keskusteltu julkisesti tiedon turvallisesta säily-
tyksestä ja viranomaispalveluiden turvallisuudesta. Maas-
totietokannassa ei kuitenkaan liiku henkilötietoja. Voiko 
avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu olla silti turval-
lisuusriski?

– Päinvastoin, avoin lähdekoodi lisää mielestäni turval-
lisuutta. Hakkerit näkevät lähdekoodin, mutta niin näke-
vät kaikki muutkin ja sitä voi testata haluamallaan tavalla, 
Heikkilä sanoo.

Olennaista on järjestelmässä olevan tiedon laatu. Tiedon 
on oltava luotettavaa ja eheää. 

– Viranomaisen tuottamaan tietoon on voitava luottaa. 
Aivan samanlaiset turvallisuus- ja tietosuojatestaukset teemme 
kuin muidenkin järjestelmien kanssa, Rantala korostaa.

Kohti ketteryyttä 
Maanmittauslaitos ei siirry avoimeen lähdekoodiin sääs-
tääkseen kustannuksia. Kustannusrakenne on eri, mutta 
hintalappu pysyy suunnilleen samana, tehtiinpä järjestelmä 
avoimen koodin tai suljettujen järjestelmien menetelmillä. 

– Kyllä ketteryydellä ja joustavuudella, ja sitä kautta syn-
tyvällä tehokkuudella, on hintalappunsa. Haemme kykyä 
reagoida palvelutoiminnan muutoksiin, Rantala kertoo. 

– Meille avautuu aivan erilaisia yhteistyömahdollisuuk-
sia avoimen lähdekoodin myötä. Tämä voi tuoda mukanaan 
merkittäviäkin etuja jatkokehityksessä ja muissa kustannuk-
sissa. Säästöä voi syntyä, kun pääsemme yhteistyöhön mui-
den viranomaisten tai vaikka pohjoismaisten maanmittaus-
laitosten kanssa, Kylmäaho toteaa. �

VIIMEISISTÄ SULJETTUIHIN 
JÄRJESTELMIIN PERUSTUVISTA 
RAJAPINTAPALVELIMISTA 
LUOVUTTIIN

MAANMITTAUSLAITOKSELLE MYÖNNETTIIN  
OPEN WORLD HERO -TUNNUSTUS, JOKA  
MYÖNNETÄÄN VUOSITTAIN MERKITTÄVÄSTÄ TYÖSTÄ 
TIETOJÄRJESTELMIEN AVOIMUUDESSA SUOMESSA

MAASTOTIETOJEN 
TUOTANTOJÄRJESTELMÄN  
KEHITYS AVOIMELLA 
LÄHDEKOODILLA ALKOI

2019 2020 2020
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Maailma muuttuu ja 
niin muuttuu lehtikin

Teksti: Pirkko Yliselä    Kuvat: Maanmittauslaitos
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Maailma ei muutu, ainakaan 
kerralla. Se tarkentuu, päivittyy, 
saa uusia näkökulmia. Kartta 
on kartta, vaikka sitä muuksi 
nimitettäisiin. Näin ainakin,  
jos luemme menneiden vuosien 
Tietoa Maasta -lehtiä.
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O
len selannut läpi 
Tietoa Maasta -leh-
det koko julkaisun 
i l me s t y m i s aja lt a . 
Ensimmäinen pai-
nettu lehti julkaistiin 

vuonna 2001 – muutaman sivun Tietoa 
Maasta-niminen asiakastiedote ilmes-
tyi tosin jo vuodesta 1995. 

Kartoistaan Maanmittauslaitos 
tunnetaan
Haluamme lehdessä ennakoida tule-
vaa. Maastotietokannan kanssa se on 
onnistunut. Olemme lehdessä enna-
koineet sen valmistumista, valmistu-
jaisjuhlia, toteutumaa ja muuta muu-
tosta niin monta kertaa, että sekosin 
laskuissani. 

Se on valmistunut uudelleen 
ja uudelleen. Ensimmäisen kerran 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämältä 
alueelta, sen jälkeen koko Suomesta. 
Aina aiheesta on riittänyt kerrottavaa, 
tässä viimeisessä numerossa myös. 
Tarina jatkuu tulevina vuosina ver-
kossa – tämä ainakin on varmaa.

Toinen vakioaiheemme lehden 
ilmestymisestä 1995 lähtien on ollut 
Karttapaikka: maailman ensimmäi-
nen, julkinen, ilmainen, koko valta-
kunnan kattava karttapalvelu. Vuonna 
2007 iloittiin, kun Karttapaikka oli 
yksi Suomen tunnetuimmista verkkob-
rändeistä. Karttapaikka on edelleen 
suosittu, pääosa verkkosivuillemme 
tulijoista suuntaakin suoraan Kartta-
paikalle.

Olet tässä
Osoitteista ja paikannimistä on artik-
keleita joka kantilta kautta lehden 
koko historian. Paikannimistä, kar-
tannimistä, osoitetiedoista tai niiden 
puutteista on kerrottu asiakkaan ja tie-
dontuottajien tarpeiden näkökulmista.

Tuotteet ja termit tutuiksi

Maastosta kartaksi -palstaa julkais-
tiin muutaman vuoden ajan 20 vuotta 
sitten. Haluttiin kertoa koko kartan-
tuotantoprosessi kiintopisteistä digi-
tuotteisiin. Vastaavasti on esitelty 
muitakin palveluja. Tämän vuoden 
numeroissa Terminurkka on avannut 
termistöä – termit ovat tulleet tutuiksi 
muillekin kuin maanmittausalan 
ammattilaisille.

Numeerinen, digitaalinen, sähköinen
Termit kertovat myös ajasta. Minua 
aivan naurattaa termit numeerinen tai 
sähköinen, kun tarkoitetaan digitaali-
sia palveluita. 

CD:t, välityspalvelutuotteet ja raja-
pinnat kertovat, miten tietoa on vuo-
sien saatossa annettu ja jaettu käyt-
töön. Maastotietojen avaaminen 2012 
oli sitkeän taistelun tulos. Maanmit-
tauslaitos menetti tuloja, mutta yhteis-
kunta on saanut avoimilla ja ajantasai-
silla tiedoilla yhteistä hyvää.

Sarjakuvia ja valokuvataidetta
Näkyvä osa lehden ulkonäköä ja luet-
tavuutta saadaan kuvituksesta. Aikoi-
naan kaksi nuorta valokuvataiteilijaa 
Magnus Scharmanoff 1990-luvulla 
ja Julia Hautojärvi 2017 ovat saaneet 
tilaisuuden tutustua Maanmittauslai-
toksen toimintaan. Tietoa Maasta-lehti 
on saanut käyttöönsä näiden valoku-
vaajien teoksia. 

Sarjakuvakertomuksia palveluis-
tamme ilmestyi kymmenen vuoden 
ajan jokaisessa numerossa. Ensimmäi-
sen kerran 2002 kerrottiin sarjakuvan 
keinoin rajannäytöstä. Sarjakuvien 
sisältö syntyi vaivattomasti, aiheita-
han riitti maanmittauspalveluista 
Struven historialliseen kolmiomittaus-
ketjuun. Sarjakuvia katsoessani muis-
tan elävästi hilpeät ideointipalaverit.

Tietoa Maasta -lehden päätoimittajat kautta aikojen (koronapandemian aikaisissa 
asusteissa): Pekka Lehtonen, Liisa Kallela, Pirkko Yliselä ja Maija Ilvonen.
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Tietoturvaa

Viime vuosina julkiseen keskusteluun noussut tietoturva näkyy 
myös Tietoa Maasta -lehdessä. Tietoturvaa esitellään kattavasti 
monesta näkökulmasta: kerrotaan yksityisyyden suojasta, tur-
vallisista kartoista, GDPR-tietosuoja-asetuksesta, rekistereissä 
olevien tietojen turvaamisesta ja laitoksen henkilöstön koulut-
tamisesta.

Entä toimitukset?
Suurin osa henkilöstöstä tekee maanmittaus- ja kiinteistötoi-
mituksia. Vaikka kartat ja paikkatiedot, uudet tietojärjestelmät 
ja hankkeet sekä vuodesta 2015 lähtien tutkimustoiminta saa-
vat hyvin palstatilaa, muistetaan aina myös meidän perustehtä-
vämme – maanmittaustoimitukset.

Vuodesta toiseen olemme esitelleet maanmittaustoimituk-
sia eri näkökulmista: Olitko tekijä vai asiakas? Olitko ostaja vai 
myyjä? Olitko perijä vai osakas? Olitko yhteistyökumppani vai 
tiedontuottaja? 

Maanmittauksen toimitustyypit on esitelty useaan kertaan. 
Koska lukijakunta vaihtuu jatkuvasti ja lehti ilmestyy neljästi 
vuodessa, ei toiston tuntua tule. Paitsi minulle, kun näitä lehden 
vuosikertoja olen selannut. �

KIRJOITTAJA ON OLLUT TIETOA MAASTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA VUOSINA 
2014–2020.

Lehdentekijät vuosien varrelta

Lehteä on toimittanut ja tuottanut iso joukko 
Maanmittauslaitoksen myyntipalveluiden, tieto-
palveluiden ja viestinnän väkeä. Lehti on tehty 
lähes kokonaan organisaation omin voimin. Tai-
tosta ovat vastanneet Marja-Leena Tauru, Virpi 
Lönnström ja Pekka Jussila. Muutaman vuoden 
lehteä taitettiin talon ulkopuolella Lagartossa. 

Toimitussihteereinä ja toimittajina ovat olleet 
muuan muassa Katri Isotalo, Sari Putkonen, Jussi 
Tossavainen, Liisa Kallela, Kirsi Mäkinen, Mervi 
Laitinen, Lea Kujanpää, Suvi Staudinger ja Jade 
Lehtinen. Tämänvuotisissa lehdissä on näkynyt 
Eija Tynnilän kädenjälki. Päätoimittajia lehdellä 
on ehtinyt olla neljä: Pekka Lehtonen 2001–2008, 
Liisa Kallela 2008–2013, Pirkko Yliselä 2014–2020 
ja Maija Ilvonen 2020.
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Maanmittari Claes Claesson laati Oululle uuden kaavan kaupungin palon jälkeen vuonna 1651. 
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Sain mielenkiintoisen tehtävän vuoden alussa – koostaa karttaluettelot Suomen 
vanhoista kartoista. Tuloksena on luettelo, jossa on linkki digitaaliseen kopioon 
tai tietoon, mistä kartta löytyy, jos digitaalista kopiota ei ole olemassa.

Historialliset kartat ansaitsevat oman paikkansa

Teksti: Antti Jakobsson    Kuva: Maanmittauslaitos

Vanhat kartat kiinnostavat kansalai-
sia, mutta mistä ne löytyvät? Useim-
miten kartat sijaitsevat kirjastossa 

tai arkistossa. Keskeiset arkistot ja kirjastot, 
joissa vanhoja karttoja on, ovat Kansalliskir-
jasto, Kansallisarkisto ja Maanmittauslaitok-
sen arkisto. Lisäksi Ruotsin valtionarkisto on 
maanmittareiden tekemien vanhojen kartto-
jen osalta merkittävä arkisto. 

 Harvalla meistä on aikaa lähteä kirjasto-
saliin tutkimaan karttoja. Jotta vanhat kartat 
löytyvät nykyistä helpommin, Maanmittaus-
laitos kokosi teemakohtaiset luettelot kar-
toista verkkosivulleen. Suomen vanhat kartat 
-sivuston luettelosta löytyy suora linkki digi-
toituun karttaan, jos sellainen on olemassa. 
Luettelot kattavat noin 80 000 karttaa, mutta 
kaikki vanhat kartat eivät vielä ole digitaali-
sessa muodossa.

Kullakin kirjastolla ja arkistolla on omat 
hakujärjestelmänsä, joita ei ole suunniteltu 
karttojen löytämiseen. Onneksi Kansalliskir-
jaston ylläpitämästä Finna-järjestelmästä löy-

tyvät useiden kirjastojen ja arkistojen kartat, 
mutta ei kaikkia. 

Miten vanhat kartat löytyisivät paremmin?
Keskeiset vanhat kartat tulisi digitoida. Teke-
mässäni selvityksessä löysin useita kartta-aar-
teita, jotka eivät vielä ole digitaalisessa muo-
dossa. Ne on merkitty luetteloihin punaisella. 
Ruotsin valtionarkistossa on digitoimatta 
suuri määrä 1700-luvun pitäjänkarttoja. 

Yksi keskeinen haaste on karttojen puut-
teelliset kuvailutiedot. Esimerkiksi Maanmit-
tauslaitoksen ja Kansallisarkiston kartoista 
kuvailutiedot puuttuvat, jolloin karttojen löy-
täminen on erittäin vaikeaa. Kuvailematon 
ja digitoimaton kartta on usein käytännössä 
kadonnut ja vain pienen piirin löydettävissä. 

Kaikkia karttoja ei ole viety hakujärjes-
telmiin, vaikka ne on arkistoitu. Vastaavasti 
kuvailutiedot voivat olla vääriä, jolloin kartta 
löytyy vain sattumalta. Todellisia aarteita 
ovat isojakokartat, jotka on jo digitoitu, mutta 
käytännössä vielä odottavat julkaisua. 
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Löysin esimerkiksi Maanmittauslaitok-
sen julkaisemasta karttaluettelosta tie-
don kartasta, jota ei löytynyt arkistoista. 
Löysin kartan lopulta Kansallisarkistosta, 
jossa karttoja oli nippukaupalla. Mutta 
hakujärjestelmä ei karttaa tuntenut.

Karttaluettelot toki auttavat etsinnässä, 
jos tietää edes jotakin karttasarjoista tai 
kyseisestä kartasta. Kuvailutietojen lisäksi 
on hyvä tietää kartan laatimisesta ja mitä 
kartassa on esitetty. Siihen tarvitaan lisä-
tietoja. Verkossa on sivustoja, joihin lisätie-
toja on koottu. Viime vuosina on julkaistu 
myös melko kattavia lähdeteoksia. 

Tänä vuonna julkaistu Jan Strangin 
Suomen kartan historia -kirja on mainio 
teos, jos etsii tietoa Suomessa julkaistuista 
painetuista kartoista.

On olemassa hyviä kansainvälisiä esi-
merkkejä siitä, miten vanhoja karttoja voidaan esi-
tellä. Suomenkin vanhat kartat ansaitsevat oman 
sivustonsa. Ehdotankin Suomen kartat -sivuston 
perustamista yhteistyössä arkistojen, alan järjestö-
jen ja yritysten kanssa.

Miten vanhat kartat saadaan parhaiten 
käyttöön?

Kun vanhat kartat on digitoitu, kuvailtu ja 
esitelty, ne pitää muuttaa paikkatiedoiksi, 
jotta ne saadaan helposti käyttöön. Tämä 
tapahtuu georeferoimalla eli kertomalla, 
missä koordinaateissa kartta sijaitsee ja 
julkaisemalla ne karttapalveluna. 

Tänä keväänä oululainen Mikko Kuti-
lainen latasi itselleen Maanmittauslaitok-
sen peruskartat eli noin 10 000 karttaa. 
Hän georeferoi ne ja julkaisi vanhatkar-
tat.fi-sivustolla. Sivustolta näkee helposti, 
miten Suomi on muuttunut 1960-luvulta 
1990-luvulle. Sivustolla vanhoja karttoja 
voi verrata uusimpaan taustakarttaan.

Meillä Maanmittauslaitoksella on edel-
leen arkistossa digitoituna noin 10 000 
vielä vanhempaa karttaa, jotka voidaan 

suhteellisen helposti georeferoida. Jos nämä saa-
daan georeferoitua, pääsemme 1870-luvulta 
2020-luvulle. 

Tätäkin vanhempien karttojen georeferointi 
on mahdollista. Työmäärä kuitenkin kasvaa, 

Yli-insinööri Antti Jakobsson on koostanut karttaluettelot Suomen vanhoista kartoista.  
Karttaluettelo löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Suomen  
vanhoja  
karttoja  

säilytetään  
Kansallis- 

kirjastossa,  
Kansallis- 

arkistossa ja 
Maanmittaus- 

laitoksen  
arkistossa.
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koska useimmiten koordinaattitietoja ei ole mer-
kitty. Tämän vuoksi ne pitää muuttaa paikkatieto-
muotoon etsimällä vastinpisteitä, kuten kirkkoja, 
teiden risteyksiä ja vastaavia. Esimerkiksi isoja-
kokartat ja vanhat maanmittauskartat vaativat 
suurempaa työtä.

Hakukoneyhtiö Google julkaisi lokakuussa 
uuden avoimeen lähdekoodin perustuvan työka-
lusetin nimeltään r   (lausutaan return). Ideana on 
käyttää vanhoja karttoja luomaan kolmiulotteisia 
historiallisia kaupunkeja. Tähän tarkoitukseen voi 
käyttää myös Suomen vanhoja karttoja. Googlen 
työkaluissa on mukana joukkoistamiseen perus-
tuva georeferointityökalu ja 3D-visualisointialusta. 

Georeferoidut vanhat kartat voivat olla osa huip-

puteknologiaa. Ensimmäiset visualisoinnit on tehty 
New Yorkista. Mikä Suomen kaupunki saadaan visu-
alisoitua ensimmäisenä? Kaupunkikartat löytyvät 
yllämainituista luetteloista, josta ne voi tuoda geo-
referoimalla osaksi historiallista 3D-maailmaa. �

maanmittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat

kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/ 
jarjestelmaalustapalvelut/finna

Googlen visualisointialusta: 
re.city

KIRJOITTAJA ON YLI-INSINÖÖRI MAANMITTAUSLAITOKSESSA.

Venäläisistä topografisista kartoista tehty Helsingin ympäristön kartta 1:42 000. Maanmittaushallituksen kivipaino 1923. 
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Kartalla-podcasteista vinkkejä kiipeilyyn ja retkeilyyn
Syksyn aikana on julkaistu neljä uutta jaksoa Maanmittauslaitoksen Kartalla-pod-
cast-sarjassa. Podcast-jaksot ovat kuunneltavissa SoundCloud-palvelussa ja Maanmit-
tauslaitoksen verkkosivuilla, josta löytyvät myös äänitallenteiden tekstiversiot. 

Podcasteissa karttaosaajat ja paikkatiedon ammattilaiset kertovat parhaat vink-
kinsä retkeilijöille, kiipeilijöille, maailmanperinnön harrastajille ja muinaismuistojen 
metsästäjille. 

Retkeilijöitä uusille reiteille neuvovat paikkatietoasiantuntija Sini Pöytäniemi ja 
Metsähallituksen erikoissuunnittelija Tapani Mikkola. Kiipeilijöille sopivista maasto-
kohteista keskustelevat johtava asiantuntija Ulla Pyysalo sekä kiipeilijä ja suomalaisen 
27crags-verkkopalvelun Marketing Manager Hanna Vartia. 

Suomalaisista maailmanperintökohteista kiinnostuneet pääsevät perehtymään 
Struven ketjuna tunnettuun kolmiomittausketjuun maailmanperintökoordinaattori Pirk-
ko Yliselän ja Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen projektipäällikkö Laura 
Heikkilän opastuksella. Maastosta löytyvien muinaismuistojen ja tervahautojen maail-
maa avaavat johtava asiantuntija Olli Sirkiä ja Museoviraston erikoistutkija Sirkka-Liisa  
Seppälä. Uudet Kartalla-podcast-jaksot on toimittanut Eija Tynnilä. 

soundcloud.com/maanmittauslaitos

Tiheämpi laserkeilausaineisto 
saatavissa käyttöluvalla
Uusi kansallinen laserkeilausohjelma alkoi 
tänä vuonna. Ohjelman avulla nostetaan pis-
tepilven tiheys kymmenkertaiseksi eli viisi 
pistettä neliölle. Joka vuosi saadaan Suomen 
eri alueilta entistä tarkempaa aineistoa.

Laserkeilausaineistojen hyödynnettä-
vyys nousee keilausohjelman avulla uudelle 
tasolle. Aineistoja voi hyödyntää esimerkiksi 
rakennetun ympäristön kuvauksessa: melu-
mallinnuksessa, kaavoituksessa ja metsäva-
ratiedon keruussa. Lisäksi aineistoa voi käyt-
tää muissa luonnonympäristön muutosta 
seuraavissa analyyseissa ja seurannoissa.

Maanmittauslaitoksen omassa tilanneku-
vapalvelussa on merkitty ne alueet, joilla on 
tehty laserkeilausta. Tarkempi aineisto on ni-
meltään Laserkeilausaineisto 5 p. Aineisto on 
ollut verkossa saatavissa lokakuusta alkaen.

Tiheämmän laserkeilausaineiston hyö-
dyntämiseen vaaditaan käyttölupa. Maan-
mittauslaitos on yhdessä Puolustushallinnon 
kanssa sopinut käyttöehdot ja prosessin, jol-
la tarkempaa laserkeilausaineistoa jaetaan.

Ohjeet käyttöluvan hankintaan löytyvät 
verkosta.

maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot

Tutkijat mukana Suomen 
Akatemian lippulaivassa
Tutkijamme ovat mukana Suomen Akatemi-
an rahoittamassa uudessa lippulaivassa. Ta-
voitteena on monipuolistaa metsäelinkeinoja, 
edistää metsien terveys- ja hyvinvointivaiku-
tuksia sekä turvata luonnon monimuotoisuus.

Suomen Akatemia julkisti neljä uutta 
rahoituksen lippulaivaosaamiskeskittymää 
neljäksi vuodeksi. Yksi lippulaivoista on 
Itä-Suomen yliopiston koordinoima Metsien, 
ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resi-
lienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkitykselli-
siä kokemuksia (UNITE). 

UNITE-konsortioon kuuluvat Itä-Suomen 
yliopiston metsätieteiden osasto, Luonnon-
varakeskus, Maanmittauslaitoksen Paik-
katietokeskus sekä Tampereen yliopisto. 
Tutkimuksessa sovelletaan peli- ja mobiili-
teknologioita, robotiikkaa ja konenäköä sekä 
laserkeilausteknologiaa.

Maanmittauslaitos jakoi ansiomerkit 37 ansioituneelle  
Maanmittauslaitos on jakanut 6 kultaista ja 31 hopeista ansiomerkkiä. Ansiomerkit ovat 
tunnustus ansiokkaasta toiminnasta maanmittausalan hyväksi tai Maanmittauslaitok-
sen palveluksessa. Ansiomerkit myönsi pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitok-
sen vuosipäivänä 14.11.2020.

Kultaisen ansiomerkin saivat Fingrid Oy:n maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm ja Aal-
to-yliopiston professori, oikeustieteen tohtori Ari Ekroos.

Alm on vastannut Suomen kantaverkon kehittämiseen liittyvistä maankäyttöasiois-
ta eri tehtävissä – Fingridin maankäyttöpäällikkönä yli 10 vuotta. Hänen roolinsa on 
ollut merkittävä, kun Maanmittauslaitos on kehittänyt lunastusten toimitusmenettelyä. 
Alm on tehnyt rakentavia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia lunastuslainsäädännön 
kehittämiseksi.

Ekroos toimii Aalto-yliopiston talousoikeuden professorina. Hän on erityisen ansi-
oitunut ympäristö- ja luonnonsuojelun sekä luonnonvarojen käyttöä ja kaupunkikuvaa 
koskevan lainsäädännön tutkimuksessa ja kehittämisessä. Ekroosilla on keskeinen rooli 
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Hopeiset ansiomerkit neljälle yhteistyökumppanille
Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Maanmittauslaitoksen neljälle yhteistyökumppa-
neille. Väyläviraston johtavalle asiantuntijalle Antti Castrénille, Keski-Suomen ELY-kes-
kuksen kiinteistöpäällikkö Markku Karvoselle sekä kahdelle uskotulle miehelle Seppo 
Rintamäelle ja Jukka Valkamalle.

Castrén on työskennellyt Väylävirastossa ja Liikennevirastossa yli 10 vuotta. Hän on 
osallistunut merkittävästi toimintatapojen kehittämiseen muun muassa rautatiealuei-
den rajaamisprojektissa (2014–2018) ja vuoden 2020 koronapandemian aikana.

Karvonen on vastannut tienpitäjän maanhankinnasta Keski-Suomen maakunnan 
alueella. Hän on vuodesta 2015 vastannut kaikkien ELY -keskusten väylänpidon maan-
hankinnan koordinoinnista. 

Rintamäki on toiminut uskottuna miehenä Nurmon kunnassa ja Seinäjoen kau-
pungissa vuodesta 1997. Valkama on toiminut uskottuna miehenä Ilmajoen kunnassa 
2001–2017.
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Maanmittaustoiminta Suomessa  
alkoi 19.6.1633, kun Ruotsin 
kamarikollegio antoi määräyk-
sen Suomen kartoittamisesta. 
Määräyksen mukaan maan-
mittareiden tuli vuosittain, 
niin pian kuin maa tulee pal-
jaaksi, aloittaa työnsä ja ahke-
rasti mitata kunkin kylän maat 
– sekä pellot että niityt. Tal-
vella maanmittareiden tuli saa-
pua henkilökohtaisesti töittensä 
kanssa kamarikollegioon teke-
mään selkoa.

Läänikohtaiset maanmittaus-
konttorit perustettiin 1725, joi-
hin maanmittareiden piti viedä  
karttansa säilytettäviksi ja joissa 
alueen maanomistajat saattoivat  
käydä niitä katsomassa. Maan-
mittauskonttorin tuli myös huo-
lehtia läänin alueen yleiskartoi-
tuksesta.

Jo 1530-luvulla syntyi kiinteis-
törekisterin esiaste eli maakir-
jat. Maakirja oli luettelo maa-
veroa maksavista kiinteistöistä, 
niiden omistajista ja maaveron 
määrästä. Maakirjaa ylläpitivät 
veroviranomaiset. Kiinteistöre-
kisterin edeltäjän eli maarekis-
terin pitäminen aloitettiin 1895 
maanmittauskonttoreissa. Maa-
rekisteriin merkittiin tilojen tie-
dot, kuten pinta-ala, rasitteet ja 
yhteisalueosuudet.

Maarekisterin myötä ovat muo-
dostuneet maanmittauslaitok-
sen perinteiset ydintehtävät: 
maanmittaustoimitusten teko 

1633, tietopalvelu, arkistotoimi 
ja yleiset kartastotyöt 1725 sekä 
kiinteistörekisteri 1895.

Tässä vaiheessa nykyisistä ydin-
tehtävistä puuttuivat vielä kir-
jaaminen – kuten lainhuudot –  
ja Paikkatietokeskus. Näillä 
molemmilla toiminnoilla on 
pitkä perinne. Käräjillä on 
myönnetty lainhuutoja kes-
kiajalta lähtien. 

Vuonna 1918 syntyi Paikkatie-
tokeskusta edeltänyt Geodeet-
tinen laitos huolehtimaan ylei-
sen kartantuotannon vaatimien 
tarkkojen koordinaatisto- ja kor-
keusjärjestelmien ylläpidosta. 
Tänä päivänä Paikkatietokeskus 
on laaja-alainen paikkatietojen 
tutkimuslaitos, jonka toiminnot  
liitettiin Maanmittauslaitokseen  
2010-luvulla.

Suomalaista maanmittausta on  
tehty jo lähes 400 vuotta. 
Saman ajan Maanmittauslai-
toksen ydintehtävät ovat pysy-
neet lähes samoina. Teemme 
samoja tehtäviä entistä tarkem-
min ja asiakasta paremmin pal-
vellen. Tehtävämme eivät aina 
muutu, mutta tapamme tehdä 
voi muuttua yhä paremmaksi 
vuosisadasta ja vuosikymme-
nestä seuraavaan.

Janne-Ville Kinnunen

Terminurkassa esitellään maan-
mittausalan ammattisanastoa. 

KAMARIKOLLEGIOSTA SE LÄHTI

Terminurkka

Paikkatietoja koordinoidaan 
viidessä maassa
Maanmittauslaitos koordinoi kolmivuotista 
tutkimusprojektia paikkatietojen integroimi-
seksi ja harmonisoimiseksi. Hankkeessa ovat 
mukana Ilmatieteen laitos, Tilastokeskus ja 
Spatineo. Tutkimukseen osallistuvat Viron, 
Norjan, Hollannin ja Espanjan maanmittaus- 
ja karttalaitokset sekä Open Geospatial Con-
sortum (OGC) ja Aventi Norjasta.

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin 
opittuja hyviä käytäntöjä ja luodaan mah-
dollisuuksia perustaa kansallisiin palveluihin 
perustuva ekosysteemi. Tavoitteena on paik-
katietojen dynaaminen integroiminen ja har-
monisoiminen muiden tietojen kanssa.

Tutkittavat käyttötapaukset liittyvät il-
maston muutoksen ja kaupungistumisen 
vaikutuksiin esimerkiksi rakennusten ener-
giatehokuuksiin, aurinkoenergiapotentiaaliin, 
sähköautojen energiakulutukseen ja älykkäi-
den kaupunkien tarvitsemiin ratkaisuihin. 
Datan kannalta tärkeitä ovat 3D-paikkatiedot, 
säätiedot, liikenneverkot ja niihin liittyvät 
3D-tiedot sekä ilmastotiedot ja -ennusteet.

Suomalaistutkijat kehittävät 
teknologiaa satelliitteihin 
Uusi suomalainen avaruushanke kehittää 
teknologiaa, joka vähentää merkittävästi ava-
ruusoperaatioiden kustannuksia. Hankkeessa 
kehitetään satelliitteihin laitettavia älykkäitä 
kameroita ja kaukokartoitusdatan tehokkaam-
paa käsittelyä, mitä voidaan hyödyntää uusis-
sa kaupallisissa ja tieteellisissä sovelluksissa. 

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-
kuksen tutkijat kehittävät hankkeessa kau-
kokartoitusdatan käsittelyputkea nanosatel-
liittialustalle. 

– Se mahdollistaa älykkäät ja nopeat 
satelliittidatan sovellukset. Ei ole esimer-
kiksi mitään järkeä ladata jokaista pilvien 
peittämää hyperspektrikuvaa maa-asemal-
le. Älykäs satelliitti tietää, mitä kuvia sen 
kannattaa lähettää, tutkimusprofessori Eija 
Honkavaara Paikkatietokeskuksesta kertoo.

Älykästä hyperspektrikuvausta maan ja pla-
neettakunnan kaukokartoituksen uudelle aika-
kaudelle -hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. 
Tutkimushankkeeseen osallistuvat Jyväskylän 
yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-
kus ja VTT. Hanketta rahoittaa Suomen akate-
mia, ja se alkaa tammikuussa 2021.
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Världen förändras och 
det gör även tidskriften

Världen förändras inte, åtminstone inte på en 
gång. Den specificeras, uppdateras, får nya 
perspektiv. En karta är en karta även om 

den kallas för något annat. Det är åtminstone fal-
let om vi läser Fakta om Landet -nummer från tidi-
gare år.

Vårt första tryckta nummer publicerades 2001 –  
redan 1995 publicerades kundinformation på 
några sidor under namnet Fakta om Landet. 

Lantmäteriverket är känt för sina kartor
I tidskriften har vi velat förutse det som kommer. 
Med terrängdatabasen har vi lyckats med detta.  
I ett flertal artiklar har vi kunnat förutse färdig-
ställandet av databasen, festen i anslutning till 
färdigställandet, utfall och andra förändringar.

Terrängdatabasen har blivit färdig om och om 
igen. Den första gången över området som upp-
rätthålls av Lantmäteriverket och därefter över 
hela Finland. Det har alltid funnits tillräckligt 
att berätta om temat. Denna berättelse fortsätter 
under kommande år på internet.

Ett annat konstant tema från att publiceringen 
av tidskriften inleddes 1995 har varit Kartplat-
sen: världens första, offentliga, avgiftsfria, riks- 
omfattande karttjänst. År 2007 gladde vi oss då 
Kartplatsen var en av Finlands kändaste internet-
varumärken. Kartplatsen är fortfarande populär, 
största delen av besökarna på vår webbplats går 
direkt till Kartplatsen.

Hur är det med lantmäteriförrättningarna?
Största delen av personalen vid Lantmäteriver-
ket arbetar med lantmäteri- och fastighetsförrätt-
ningar. Även om det skrivits mycket om kartor 
och geodata, nya informationssystem och projekt, 
samt från 2015 om forskningsverksamhet, kommer 
vi ändå alltid ihåg vår grundläggande uppgift – 
lantmäteriförrättningar.

Från år till år har vi berättat om lantmäteri- 

förrättningar från olika perspektiv: Var du lant-
mätare eller kund? Var du köpare eller säljare? Var 
du arvtagare eller delägare? Var du samarbets- 
partner eller informationsproducent? 

Artiklar om adresser och ortnamn har skrivits 
genom hela tidskriftens historia. Vi har berättat 
om ortnamn, kartnamn, adressuppgifter eller 
deras brister med tanke på kundens och informa-
tionsproducentens behov.

Serier och fotokonst
En framträdande del av tidningens utseende och 
läsbarhet skapas med bilder. En gång i tiden fick 
två unga fotokonstnärer Magnus Scharmanoff 
på 1990-talet och Julia Hautojärvi 2017 en chans 
att ta del av verksamheten vid Lantmäteriverket. 
Fakta om Landet har fått använda sig av dessa 
fotografers verk. 

Serier om våra tjänster publicerades i tio år i 
varje nummer. Första gången berättade man 2002 
om gränsvisningar med hjälp av en serie. Det var 
lätt att hitta på innehåll till serierna, det fanns 
ju många teman att välja bland, från lantmäteri-
tjänsterna till Struves historiska meridianbåge. �

SKRIBENTEN VAR HUVUDREDAKTÖR FÖR FAKTA OM LANDET 
2014–2020.

Text: Pirkko Yliselä
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Vidare med öppen källkod
Historiska kartor förtjänar 
sin egen plats

Produktionssystemet för terrängdata förnyas 
och nya tekniker som är baserade på öppen käll-
kod används som underlag. Detta är ett stort 
steg mot en ny slags verksamhetskultur. 

Lantmäteriverket har varit en av de första 
aktörerna inom den offentliga förvaltningen som 
gjort data öppen. I början av 2010-talet inleddes 
framtagningen av programvaran Oskari som är 
baserad på öppen källkod. 

På strategisk nivå har man förhållit sig posi-
tivt till en kultur av öppenhet redan under ett par 
årtionden. Lantmäteriverket har till exempel varit 
bland de första inom statsförvaltningen som 
tagit fram geodata- och gränssnittstjänster.

Utvecklingen av produktionssystemet för  
terrängdata baseras på kompetens och kunskaper 
kring öppen källkod som uppkommit genom lång 
erfarenhet.

Det nuvarande produktionssystemet för ter-
rängdata har varit till stor nytta i över 20 år. Det 
nya systemet byggs enligt planen upp av moduler 
som kan upphandlas och utvecklas som egna hel-
heter. Det färdiga systemet kommer att införas 
inom några år. 

Övergången från ett stängt system till den 
öppna källkodens värld är en stor förändring vad 
gäller tankesätt. Den kräver att många processer 
ändras. Den öppna källkodens värld är annor-
lunda till exempel vad gäller upphandlingar och 
avtal. �

maanmittauslaitos.fi/sv/ ⊲ Kartor och geodata ⊲  
För expertanvandare ⊲ Teman och informations- 
insamling

Medborgarna är intresserade av gamla kartor, men 
var kan man hitta kartorna? Nationalbiblioteket, Riks-
arkivet och Lantmäteriverkets arkiv är de viktigaste 
arkiven och biblioteken där gamla kartor förvaras. 
Dessutom är Riksarkivet i Sverige ett betydande arkiv 
vad gäller gamla kartor som gjorts av lantmätare. 

Lantmäteriverket har sammanställt temaspecifika 
förteckningar över kartor på sin webbplats. I förteck-
ningen på sidan Suomen vanhat kartat (”Finlands 
gamla kartor”) finns det direkta länkar till digitaliserade 
kartor, om sådana finns. Förteckningarna omfattar 
cirka 80 000 kartor. Alla gamla kartor finns inte ännu 
tillgängliga i digitalt format.

Varje bibliotek eller arkiv har sina egna söktjänster, 
som inte är planerade för att söka kartor. I systemet 
Finna som upprätthålls av Nationalbiblioteket finns 
kartor från flera bibliotek och arkiv, men inte alla. 

Hur kunde man bättre hitta gamla kartor?
De viktigaste gamla kartorna ska digitaliseras.  
I utredningen som genomfördes av överingenjör 
Antti Jakobsson hittades många kartskatter som inte 
ännu är tillgängliga i digitalt format. I Sveriges riks- 
arkiv finns det en stor mängd sockenkartor från 1700-
talet som inte ännu har digitaliserats. 

Det finns bra internationella exempel på hur 
gamla kartor kan visas upp. Även de gamla kartorna  
i Finland förtjänar sin egen webbplats. Jakobsson 
föreslår att en webbplats för Finlands kartor utarbetas 
i samarbete med arkiv och organisationer och företag 
inom branschen. �

maanmittauslaitos.fi/sv/ ⊲ Information om Lantmateri- 
verket ⊲ Teman ⊲ Gamla kartor och handlingar

maanmittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat (på finska)

kansalliskirjasto.fi/sv/tjänster/systemplattformstjanster/
finna
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Tietoa Maasta-lehti siirtyy vuonna 
2021 sähköiseksi julkaisuksi. 

Maanmittausalan ajankohtaiset 
artikkelit, blogit, haastattelut ja  

uutiset löytyvät Maanmittauslaitoksen  
verkkosivuilta uutena kokonaisuutena.

maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista


