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laajamittainen käyttö edellyttää kuiten-
kin laajempia testejä, ja myöhemmin 
melkoisia investointeja pseudoliittien 
rakentamiseen ja asentamiseen. Kyse on 
kuitenkin viime kädessä siitä, minkälai-
sen infrastruktuurin yhteiskunta haluaa 
toimintansa edistämiseksi rakentaa ja 
rahoittaa.

Paikannustekniikoiden nopeaan kehit-
tymiseen vaikuttaa ratkaisevasti mikro-
prosessorien kapasiteetin nopea lisäänty-
minen sekä tietoliikennetekniikan kehitty-
minen. Koska navigoinnissa on aina kyse 
reaaliaikaisesta havaintojen käsittelystä, 
on odotettavissa, että mikroprosessorien 
avulla saavutettava laskentatehon lisäys 
tuo lähivuosina uusia sovellutuskohteita 
satelliittipaikannukselle. Kun samanaikai-
sesti panostetaan sisätiloissa tapahtuvaan 
paikanmääritykseen, on odotettavissa, 
että noin kymmenen vuoden kuluttua 

Maanmittauslaitoksen maastotietotuo-
tannossa oli 1990-luvulla käytössä omana 
kehitystyönä suunniteltu Maagis-maas-
totietojärjestelmä. Tiedot kerättiin aluksi 
peruskarttapiirroksilta digitointipöydillä 
ja myöhemmin ilmakuvilta analogisilla ja 
analyyttisillä stereokartoituskojeilla.

Kiinteistötehtävissä otettiin 1998 
käyttöön Smallworld GIS -ohjelmistoon 
perustuva JAKO-tietojärjestelmä. Pian 
tämän jälkeen JAKO laajennettiin myös 
maastotietotuotantoon.

JAKOn 
maastotietojärjestelmä 

käyttöön 2000–2002
JAKO/Maastotietojärjestelmä (JAKOmtj) 
otettiin tuotantokäyttöön vaiheittain 
vuoteen 2002 mennessä. Sen jälkeen 
järjestelmää on parannettu kehittävänä 
ylläpitotoimintana.

Päivittäin JAKOmtj:n käyttäjiä on lähes 
kaksi sataa kaikissa 13 maanmittaustoi-
mistossa, ilmakuvakeskuksessa ja kehit-
tämiskeskuksessa. Työpisteiden laitteistot 
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KÄSITTEITÄ
EGNOS European Geostationary 
Navigation Overlay Service. Välittää 
satelliittipaikannuksessa tarvittavaa 
oheistietoa.

Kuva 2. Pseudoliittijärjestelmän osat.

Kuva 3. Saavutettu mittaustarkkuus.

alkaa olla käytettävissä saumattomia 
palveluja henkilökohtaisen navigoinnin 
tarpeisiin.
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ovat Windows XP - työasemia. Smallworldin 
normaaliin käyttöliittymään on integroitu di-
gitaalinen stereotyöasema, jolla maastotietoja 
voidaan tarkastella 3-ulotteisesti ilmakuvista 
lasketun numeerisen stereomallin päällä. 
Stereotyöaseman ohjelmiston on kehittänyt 
suomalainen ESPA Systems Oy.

Kymmenesosa maasta 
vuosittain kantaan

JAKOmtj-tuotantosovelluksen alkuvaiheen 
on tuotantomääristä on noustu runsaat 7 000 
km2. Nykyisin valmistuu maastotietokantaa 
yli 40 000 km2/v. Samalla ovat tietokannan 
ominaisuudet parantuneet. Suurin muutos on 
se, että maastosta muodostetaan kymmenen 
metrin ruudukon korkeusmalli ja sitä varten 
korkeuskäyrät ja rantaviivat korjataan ja maas-
tokohteille kartoitetaan korkeudet.

Maastotietokannan 
ajantasaistus vähintään 

kymmenen vuoden välein
Maa- ja metsätalousministeriön kartastostra-
tegian mukaisesti Maastotietokantaa olisi 

Kartoitettavana 
EU:n koillisnurkasta

Maanmittauslaitoksen 

 Maasto tietokannassa on koko  Suomesta 

 samoin sisältö- ja  laatumäärittelyin 

 kerätyt  perustiedot maastosta. 

 Tiedonkeruun  prosessit ovat  yhtenäiset. 

Tärkeimpiä  tietoja pidetään  jatkuvasti 

 ajan  tasalla. Toiminnan tuloksia 

 tarkastaa ulko puolinen laadun  testaaja. 
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ajantasaistettava 5–10 vuoden välein. 
Maastotietojen keruun ja maastotietokan-
nan vaikuttavuuden mittaamiseksi Suomi 
on Maanmittauslaitoksessa jaettu luokkiin 
sen mukaan, miten maastossa todennäköi-
sesti tapahtuu muutoksia.

Ajantasaisuuden toteumista seurataan 
tulosohjauksessa ajantasaisuusindeksin 
avulla. Indeksin arvo on 100 %, jos ajan-
tasaisuusvaatimus on täytetty. Indeksiä 
heikentää jokainen karttalehti, jonka ikä 
ylittää ajantasaisuusvaatimuksen. Heiken-
nys riippuu sallitun iän ylittäneen kartta-
lehden pinta-alasta, painokertoimesta ja 
ikäylitysvuosien määrästä. Vuonna 2006 
aikataulutavoite täyttyi 93 %:ssa maan 
pinta-alasta, mutta ajantasaisuusindek-
sillä laskien toteuma oli 82 %.

Laatuvaatimukset 
täyttyvät

Maastotietokannan laatutavoitteeksi on 
asetettu Maa- ja metsätalousministeri-
ön Yleisten kartastotöiden strategiassa 
2001–2010: ”Maastotietoja ylläpidetään 
ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että 
sijaintivirhe on vahvistettujen raja-arvo-
jen puitteissa ja ominaisuustiedot ovat 
oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista 
ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä 
kohdeluokittain korkeintaan 5 %.”

Maastotietojen laatua on testattu 
vuodesta 1996 alkaen, ensin sisäisesti ja 
2001 lähtien laadun tarkastajana on ollut 
paikkatietojen testaukseen erikoistunut 
Geoaudit Oy.

Sijainnin tarkkuusvaatimukset on 
vahvistettu Maastotietojen laatumallissa 
ja sitä täydentävässä laatumallin asia-
kaslupauksessa. Tarkkuuksille on koh-
deluokittain annettu metriset raja-arvot. 
Ne ovat yksikäsitteisten kohteiden osalta 
sijainnin keskivirheinä lausuttuina tar-
kimmillaan 3 metriä. Sijaintitarkkuutta on 
testattu viimeksi vuonna 2003, ja silloin 
tarkkuusvaatimukset täyttyivät.

Maastotietojen ominaisuustietojen 
oikeellisuutta (temaattinen tarkkuus) ja 
kohteiden kattavuutta (täydellisyys) on 
testattu vuosittain.

Tiestön tiedot pyritään pitämään täy-
dellisen oikeina. Näin ollen tie- ja osoi-
tetietoja testataan koko maastotietokan-
nassa. Tiestötietojen ajantasallapidossa 
on onnistuttu ministeriön edellyttämää 
paremmin. Tiestön tarkastuksia on kui-
tenkin satunnaisotannan sijasta kohdis-
tettu erityisesti alueille, joilla tarkastajan 
hankkimien tietojen mukaan on tullut 
muutoksia tiestöön. On mahdollista, että 
satunnaisotos tiestöstä osoittaisi tietojen 
olevan parempia kuin laatutestauksissa 
on todettu.

Vihreällä yhtenäisellä 

viivalla on rajattu taajaan 

rakennettu alue 

(vaaleanvihreä rasteri).

Maastotieto kannan ajan-

tasaistuksen tarveluokittelu.
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Tietoa tiemuutoksista etsitään aktiivi-
sesti kunnista, korkeakuvilta ja monista 
muista lähteistä. Tiestön ajantasallapi-
tämiseen on valjastettu koko Maanmit-
tauslaitoksen henkilöstö. Maastotietojen 
kartoitustehtävien parin sadan henkilön 
lisäksi maakunnissa liikkuu satoja maan-
mittaustoimituksia tekeviä. Autonavigaa-
tiolaitteiden ja erilaisten osoitepalvelui-
den käyttäjiltä tulee runsaasti palautetta 
virheellisistä osoitteista. Monesti palaut-
teet ovat aiheellisia, mutta useimmiten 
virhe ei ole maastotietokannassa, vaan 
asiakkaan vanhentuneessa navigaatio-
kartassa. Kaikki epäillyt virheellisyydet 
kuitenkin tutkitaan.

Maastotietojen laadun ylläpitäminen 
on priorisoitu korkealle Maanmittaus-
laitoksen toiminnan ohjauksessa: esim. 
maanmittaustoimistojen henkilöstön 
tulospalkkioperusteissa sillä on korkea 
painoarvo

Karttapaikkojen kartat 
päivittyvät 
viikoittain

Kansalaisen ja Ammattilaisen karttapaik-
kojen karttojen päivitys on ollut hidasta. 
Tiedon siirto maastotietokannasta kartta-
paikoille on kestänyt jopa yli puoli vuotta. 
Nyt tilanteeseen saadaan kohennus. Tar-
kimman mittakaavaluokan karttapohjia 
on tarkoitus vastedes uudistaa jatkuvasti. 
Maastotietokannan muututtua tieto tulee 
Karttapaikalle viikon kuluessa.

Tiestön ja rakennusten 
tietoja pidetään 

ajan tasalla
Maastotietokannassa pidetään jatkuvasti 
ajan tasalla tiestö- ja osoitetietoja, kuntien 
hallinnollisia rajoja, nimistöä ja suojelu-
alueita. Rakennustietojen ajantasallapito 
on aloitettu runsaan kahdenkymmenen 
kunnan alueilla. Toimintaa on tarkoitus 
laajentaa siten, että vuonna 2013 koko 
maassa rakennustiedot olisivat ajanta-
sallapidossa lukuun ottamatta luokkaan 
”muut rakennukset” kuuluvia sauna- ja 
talousrakennuksia.

Uusien rakennusten tietojen keruus-
sa on avainasemassa yhteistyö kuntien 
rakennuslupaviranomaisten ja Väestöre-
kisterikeskuksen kanssa. Kuntien mah-
dollisuudet luovuttaa rakennustietoja 
ovat hyvin erilaisia. Parhaimmillaan on 
saatavissa digitaaliset geometria- ja omi-
naisuustiedot ja heikoimmissa tapauksissa 
kunnanvirastossa on nähtävissä tieto 
rakennusluvasta, jolloin rakennuksen 
kartoittaminen jää Maanmittauslaitok-
selle. Kuntien suhtautuminen tietojen 
luovutukseen on ollut myönteistä. Ilman 

yhteistoimintaa vuosittainen rakennus-
tietojen ajantasaistus ei onnistu, ja olisi 
tyydyttävä pahimmillaan 10 vuoden 
välein kartoituksen ilmakuvilta. On kun-
nankin etu, että yleisesti käytössä olevissa 
Maanmittauslaitoksen aineistoissa tiedot 
ovat sen alueelta tuoreita, ja yhteistoimin-
tasopimuksiin on päästy.

Vuosittain rakennetaan ajantasallapi-
don piiriin kuuluvia rakennuksia noin 
27 500. Näistä parhaimmillaan ehkä 
16 000:n sijaintitiedot olisivat saatavissa 
digitaalisina kunnista. Yli 10 000 raken-
nusta jäisi kartoitettavaksi Maanmittaus-
laitoksen GPS-mittauksin.

Perus- ja maastokartat 
UTM-projektiossa

Karttojen painamisen aloitus uudessa leh-
tijaossa etenee kolmivaiheisesti. Vuonna 
2005 aloitettiin 1:50 000-mittakaavaisista 
kartoista, joille on koko maassa nopea 
asiakastarve, kun Puolustusvoimat siirtyy 
UTM-karttojen käyttäjäksi. Heille kartat 
valmistetaan muuntamalla yleislehtija-
koiset karttatietokannat ETRS-TM35FIN-
koordinaatistoon ja UTM-lehtijakoon. 
Samalla uusissa kartoissa korvataan tiestö 
maastotietokannan ajantasaisilla tiedoilla. 
Kartat ovat myös yleisön ostettavissa ja 
mutkattomasti käytettävissä GPS-yhteen-

10 metrin ruutukoon 

 korkeusmallin tilanne. 
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sopivine koordinaatistoineen. Karttasarja 
valmistuu ensi vuonna.

Viime vuonna painettiin ensimmäi-
set peruskartat mittakaavassa 1:25 000. 
Kartat valmistetaan yleistämättä suoraan 
maastotietokannasta ja kiinteistörekis-
terin raja tiedoista. Kiinteistörekisterin 
tiedoista jätetään kuitenkin pois pienien 
palstojen tunnukset. Kun maastotieto-
tuotanto on perustunut ja vielä lähitule-
vaisuudessakin jatkuu yleislehtijaossa, 
uuden peruskartan alueella voi olla 
eri-ikäistä maastotietoa. Karttalehtien 
painosmäärät ovat entiseen verrattuna 
pieniä ja tyypillisesti 600 kappaletta. 
Uusintapainoksia otetaan tarpeen mu-
kaan. Uusintapainoksessa ovat ainakin 
kiinteistörajat, tiet ja mahdollisesti 
rakennukset ajan tasalla ja myös muut 
tiedot sikäli, kuin painosten välillä tie-
tokantaa on joltakin osin alueellisesti 
tarkistettu.

Kolmannessa vaiheessa tänä vuonna 
alkaa uusimuotoisten 1:50 000-maas-
tokarttojen painaminen. Samoin kuin 
perus kartat myös maastokartat toimite-
taan suoraan Maastotietokannasta, jota 
ei yleistetä muutoin kuin poistamalla 
pienimmät rakennukset. Kuitenkin 
erämaiden autio- ja vastaavat tuparaken-
nukset kuvataan symboleina. Karttaan 

Ajantasaisuus-
luokka

Paino-
kerroin

Osuus
368 437

km2:stä*)

Määritelmä

A 5 6 % Ajantasaistusväli 5 vuotta. Yleensä 
taajamia, mutta aluerajauksia on 
täsmennetty arvion mukaan, tapah-
tuuko karttalehdillä paljon muutok-
sia.

B 3 40 % Ajantasaistusväli 6–10 vuotta. Kart-
talehdillä on kohtalaisesti asutusta.

C 2 54 % Ajantasaistusväli 6–10 vuotta. Kart-
talehdet ovat harvaan asuttuja, ja 
rakentamisen johdosta ei tapahdu 
juurikaan muutoksia.

*) MML:n kartastovastuualue on 368437 km2. Alue ulottuu merellä sisäisten 

aluevesien ulkorajaan.

Maastotiedon keruun laatu
2002 2003 2004 2005 2006

Temaattinen 
tarkkuus

99 % 99 % 98 % 99 % 99 %

Täydellisyys 98 % 97 % 96 % 98 % 98 %
Virheellisiä 3 % 4 % 6 % 3 % 3 %

Tie- ja osoitetietojen laatu
2002 2003 2004 2005 2006

Temaattinen 
tarkkuus

91 % 98 % 98 % 96 % 98 %

Täydellisyys 95 % 95 % 95 % 95 % 96 %
Virheellisiä 14 % 7 % 7 % 9 % 6 %

Kirjoittaja on yli-insinööri ja 
maastotietoprosessin omistaja 

Maanmittauslaitoksen keskushal-
linnossa. Sähköposti ossi.jokinen@

maanmittauslaitos.fi .

Tiestöön 
liittymättömät 

osoitteet
Maastotietokantaan on lisätty uusi koh-
de, osoitepiste. Tiestöön liittymättömiä 
osoitepisteitä on mm. saarissa, taajamien 
torien reunoilla ja pelastuspalvelutarpei-
siin ulkoilualueilla.

Visio: 
Yhteinen ja uudistettu 

Maastotietokanta
Edellä on kuvattu Maanmittauslaitoksen 
maastotietojen tilannetta tällä hetkellä. 
Perusmaastotietojen tuotantoon, hallin-
taan ja jakeluun on tulossa merkittäviä 
muutoksia. Maastotietotuotannon tule-
vaisuutta analysoivissa kehityshankkeissa 
on visioitu, että paikkatieto rekisteröidään 
vain kerran ja sen organisaation toimesta, 
jonka toimialaa tieto keskeisimmin sivuaa. 
Syntyy yhteinen Maastotietokanta, jota 
informaation tarvitsijat käyttävät reaa-
liaikaisesti tietoverkkojen yli. Tässäkin 
tilanteessa tarvitaan ammattitaitoa ja 
paikkatietojen kokonaisuuteen perehty-
nyt organisaatio. Muutoin paikkatietojen 
kokonaisuus ajautuisi hallitsemattomaan 
tilaan. Maastotietokannan tietomallissa 
näkyy graafi sen peruskartan mallinnus. 
Tarkoitus on irtautua tästä kartografi sesta 
riippuvuudesta asiakaskyselyissä esille 
tulleiden tarpeiden mukaisesti. Maasto-
tietokantaa kehitetään uudistamalla koh-
de- ja laatumallit vuoteen 2011 mennessä, 
jolloin alkaisi uudistettu perusmaastotie-
totuotanto.

Tarkkaa korkeustietoa 
kaivataan

Yhteiskunta kaipaa entistä tarkempaa 
tietoa. Nykyinen 10 metrin ruudukon 
ja korkeustarkkuudeltaan parimetrinen 
korkeusmalli ei täytä kaikkia asiakastar-
peita. Alaville, asutuille ja tulvaherkille 
alueille olisi saatava ruutukooltaan tiheä 
ja korkeustarkkuudeltaan 0,5 metrin 
korkeusmalli. Maanmittauslaitos ja Geo-
deettinen laitos testaavat laserkeilaukseen 
perustuvaa tekniikkaa ja tuotannollinen 
toiminta aloitettaneen vuonna 2008. 
Samanaikaisesti jatkuu nykyisen MML 
10 -korkeusmallin valmistaminen koko 
maan kattavaksi.

valitaan maastotietokannasta yleistetty 
nimistö.

Uudet taajamat
Maastotietokantaan on kartoitettu taajama-
alueita 1:50 000-karttaa varten. Taajamat 
on rajattu käsin, ja niiden muodostaminen 
on näin ollen ollut epäyhtenäisestä. Taa-
jamia on myös puuttunut.

Nyt on muodostettu uusi kohde ”taajaan 
rakennettu alue”, joka perustuu Maasto-
tietokannan rakennus- ja kiinteistörekis-
terin kiinteistörajatietoon. Nämä taajamat 
muodostetaan ohjelmallisesti. Alueeseen 
otetaan asuin-, liike-, julkiset ja kirkolliset 
rakennukset, jotka yhdistetään alueaihi-
oksi. Aihio sovitetaan kiinteistörajoihin. 
Alueen minimikoko on 5 hehtaaria. Alue 
voi olla minkä tahansa maastoalueen, paitsi 
vaka- tai virtaveden päällä. Kun rakennuk-
sia tulee kantaan lisää tai niitä poistetaan, 
rajaukset elävät muutosten tahdissa.

Uudet taajaan rakennetut alueet muo-
dostetaan entisiin verrattuna kattavasti 
ja yhtenäisin käsittelysäännöin. Joissakin 
tapa uksissa taajamat ovat erikoisennäköi-
siä, mutta niitä ei korjata käsin. Alueet 
ovat ennen kaikkea tarkoitetut lähtöaineis-
toiksi, kun muodostetaan pienimittakaa-
vaisia tietokantoja, joista on rakennuksia 
yleistetty pois.


