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• Yksi yhtenäinen valtakunnallinen Maanmittauslaitos

• Maanmittaustoimistot ja valtakunnalliset tuotanto- ja 

palveluyksiköt poistuvat, samoin aluerajat

• Uudistuksella parannetaan palvelua ja tasataan 

palvelueroja maan eri osissa.

• Maanmittaustoimisto-nimeä ei enää käytetä.

• Maanmittauslaitoksen logo vaihtui vuoden alusta.

Maanmittauslaitos 2014



Kartoistaan 
Maanmittauslaitos tunnetaan

• Maastotietokanta on kaikkien karttojen perusta

• Karttapaikka - karttoja ja ilmakuvia verkossa jo 20 
vuotta

• Paikkatietoikkuna - eri organisaatioiden 
paikkatiedot yhdestä palvelusta

• Avoimet aineistot - miljoonia latauksia 
vuosittain
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Palvelemme tiedolla

• Sähköinen arkistointi - ensimmäisten 
viranomaisten joukossa lupa asiakirjojen 
sähköiseen arkistointiin

• Kiinteistökaupan verkkopalvelu - tee 
kiinteistökauppa verkossa luotettavasti ja 
turvallisesti

• Kiinteistötietopalvelu - kiinteistötietojärjestelmän 
tiedot ja maastokartat sekä kuntien kantakartat

Presenter
Presentation Notes
Maanmittauslaitoksen lyhyt historia 1633 Maanmittaus alkaa SuomessaKarttoja tarvittiin hallinnon ja verotuksen käyttöön ja samalla Suomen maantieteellinen kuva kehittyi. 1812 Päämaanmittauskonttori perustetaanToimituksissa ja kartanteossa käytetyt mittavälineet olivat satoja vuosia samanlaisia.Maarekisterin pito alkaa vuosisadan loppupuolella.  1916 MaanmittaushallitusMaanmittaus oli tärkeä osa torpparien vapautusta sekä siirtoväen asutusta sotavuosien jälkeen. 1972 Maanmittareista virkamiehiäKoko maan kattava peruskartasto valmistui. Ensimmäiset askeleet atk:n hyödyntämisessä alkoivat 1991 Maanmittaustoimistot itsenäistyvätTietokoneiden käyttöönotto mullisti kartan ja maanmittaustoimitusten tekemisen.Tärkeimmät rekisterit siirrettiin digitaalisiksi ja koko maan kattaviksi.Karttapaikka.fi otetaan käyttöön. Paikkatietojen yhteiskäyttö saa jalansijaa.1999 Maanmittauslaitoksesta prosessiorganisaatioMenestymme kilpailuissa: Laatupalkinto 2004, 2009, Kaiku 2012, JAKO, liikkuva työ 2014 Yksi yhtenäinen MaanmittauslaitosMaanmittaustoimistoista ja aluerajoista luovutaan.Valtakunnalliset ja yhteiset menettelytavat otetaan käyttöön koko maassa.Aineistoja tarjotaan ilmaiseksi käyttöön.Kiinteistökaupan verkkopalvelu on käytössä.



PETO-POH vastuualue

• 35 henkilöä

• Lapin maakunta + Kuusamo, osa 
Suomussalmea ja Puolankaa

• Tehdään noin 1500 perustoimitusta 

• Lohkomisia 1200 kpl ja muita noin 300 kpl
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Muutoksia  2014
• Lohkomisissa avaimet käteen periaate

• Lohkomisen hinta sisältää
• Rajamerkit, metsurityön, rajankäynnin ja tieoikeuden 

perustamisen lohkokiinteistölle

• Prosessia kehitetään
• ”Talvilohkomiset”
• Lohkomisen mediaani 4,5 kuukautta
• Reittitoimituksissa 4,6 kuukautta
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Mihin menet 
Maanmittauslaitos?

• Avoin data - ilmaiskäyttö lisääntyy
• Sähköinen asiointi - helpompaa asioiden 

hoitamista
• Organisaatiouudistus 2015 –

Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 
TIKEn tietohallinto yhdistetään 

• Valtionhallinnon haasteet
• toimipisteselvitys 
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Tietoa
Maanmittauslaitoksesta

Facebook, Twitter, asiakaslehti Tietoa Maasta, sähköinen uutiskirje 
Lohkaisuja Maasta, blogi Plokkauksia maasta, maanmittauslaitos.fi
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