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Maanmittausalalla
ei ole kovin yleistä,
että yritykseen kut-
sutaan ns. ammatti-
johtaja. Yrityksen
perustaa tavallisesti
maanmittausalan
asiantuntija, joka sit-
ten muuttuu yritys-
johtajaksi. DI, MBA
Antero Vuorio on
pidellyt perusteilla
olevan yrityksen oh-
jaimia haastattelua
tehtäessä kolmisen
kuukautta. Genima-
pia edelsivät hänen
työhistoriassaan Sa-
noma-WSOY, Alma
Media, Sonera ja jäl-
leen Sanoma WSOY.
Hän on työskennel-
lyt myyntijohtajana,
toimitusjohtajana ja
Business Develop-
ment -tehtävissä.

”Genimap muis-
tuttaa omaa työhis-
toriaani: siinä on uut-
ta ja vanhaa – tradi-
tionaalista kustanta-
mista ja uutta mobii-

liteknologiaa”, sanoo Vuorio. ”Kaikkea
yhdistää sisältö. Tämä ei siis ole loppu-
jen lopuksi kaukana siitä, mistä olen läh-
tenyt . Liikkeenjohdossa perusfundamen-
tit ovat erilaisissakin yrityksissä samoja,

joten muutos ei ole kovin suuri.”
Vuorion mielestä Genimapilla on pal-

jon kiinnostavia projekteja. ”Meillä on
todella paljon osaamista, jolla voidaan
tuoda lisäarvoa asiakkaille ja auttaa heitä
bisneksessään. On ollut hienoa huomata,
että meistä ollaan todella kiinnostuneita
– ei vain Suomessa vaan myös laajalti
Euroopassa ja muuallakin. Aktiivisuus
on ollut asiakkaiden puolelta kiitettä-
vää. He etsivät partnereikseen yrityksiä,
joilla on resursseja ja hyvä tulevaisuus.
Nämä kaksi asiaa täyttyvät meillä.”

Fuusio voimaan
huhtikuun alussa

Karttakeskuksen ja Geodatan fuusio tuli
juridisesti voimaan 1. huhtikuuta. Geni-
map-nimeä on käytetty jo vuoden alusta
markkinointinimenä. Koko yritys koot-
tiin maaliskuun puoliväliin mennessä
Myyrmäkeen Vantaalle monista eri toi-
mipaikoista. Vuoden vaihteesta on ollut
vain yksi hallitus ja yksi johtoryhmä,
joten on toimittu kuin yhdessä yrityk-
sessä.

”Tässä on kaksi yritystä, joilla on omat
historiansa ja molemmat ovat melko van-
hoja, erityisesti Karttakeskus”, sanoo
Vuorio. ”Molemmista on tarkoitus omak-
sua hyvät puolet, mutta haluamme luo-
da myös jotain uutta. Uusi yritys näh-
däkseni luo vähitellen oman yrityskult-
tuurin ja omat perinteet.”

Henkilökunnan sopeutumisessa fuu-
sioon Vuorio on havainnut paljon posi-
tiivisia piirteitä. ”Kahden yrityksen toi-
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Kansainvälistyminen
vaatii yritykseltä
voimaa

Tyypillistä ajan myllerryksessä ovat yritysfuusiot – peli-
merkkien asettelu uuteen asentoon. Tästä esimerkiksi
sopii Karttakeskuksen ja Geodatan kierrätys viime vuosina
omistajalta toiselle ja nyt sulautuminen yhdeksi yrityk-
seksi. Tie on ollut pitkä ja lopussa syheröinen. Maanmit-
tauslaitoksen Karttapainosta ja toisaalta Martimon Pentin
ja Jäppisen Riston pöytälaatikkovisiosta, numeerista kart-
tatietoa tuottavasta Geodatasta, on kuljettu mutkainen
polku Sanoma-WSOY:n omistamaan Genimapiin. Siinä
ovat vaihtuneet isännät ja rengit moneen kertaan.
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mintatapoja yhdistelemällä voi löytyä
parempia ratkaisuja. Näin yksi plus yksi
on enemmän kuin kaksi.”

Kansainvälistyminen vaatii
voimaa ja partneroitumista

”Yrityksillä ei mielestäni olisi yksinään
ollut mahdollista kan-
sainvälistyä sillä tavoin
kuin olemme tavoitteet
asettaneet. Nyt voimme
luoda niin vahvan yri-
tyksen, että sen kompe-
tensseilla olemme vah-
voja myös ulkomailla ja
saamme näin hyvät tuot-
teemme laajempaan
käyttöön.” ”Tämä on lii-
ketaloudellisesti on erit-
täin tärkeää”, painottaa
Vuorio.

Genimap pyrkii kas-
vattamaan vientiä: ta-
voitteena on, että kol-
men vuoden kuluessa
n. 20 % liikevaihdosta tulee ulkomailta.
Tämä toisi tuotekehityspanoksille laa-
jempaa käyttöä. Toinen piirre on Vuo-
rion mukaan voimakas yritysten välinen
yhteistyö – partneroituminen – sekä tek-
nologiassa että muillakin sektoreilla. Esi-
merkiksi maaliskuussa julkistettu sopi-
mus TietoEnatorin kanssa on osa Geni-
mapin kansainvälistymisstrategiaa.
”Paikkatietoratkaisut eivät ole erillisiä
järjestelmiä vaan ne integroidaan asiak-
kaan muihin järjestelmiin. Partneroitu-

minen on hyvä tähän tarkoitukseen.”
”Suomalaisilla yrityksillä olisi jonkin

verran oppimista yhteistyön tekemisessä,
jotta pärjättäisiin kansainvälisillä mark-
kinoilla”, arvioi Vuorio.

Genimapin painopiste on Euroopassa.
”Voidaan mainita kaksi aluetta: Missä

on Nokian verkkoja, siel-
lä voidaan käyttää mei-
dän teknologiaamme.
Toinen alue on metsä-
sektori, erityisesti Skan-
dinaviassa ja Saksassa.”

Genimapin
kolme

bisnesaluetta
Yritysten yhteinen liike-
vaihto oli v. 2000 noin
70 Mmk. Tänä vuonna
pyritään samaan tasoon.
Tuloksesta odotetaan
kuitenkin fuusion tuo-
mien synergiaetujen
vuoksi edellistä vuotta

parempaa.
Neljännesvuoden tulos vaikuttaa Vuo-

rion mielestä positiiviselta ja budjetin
mukaiselta. ”Tämä on hyvä tilanne, kun
otetaan huomioon suuret muutokset.”

”Tärkeimpänä tavoitteenamme on
tuottaa asiakkaan bisnekseen lisäarvoa
paikkatiedon avulla. Tuotamme, jalos-
tamme ja jakelemme paikkatietoaineis-
toja ja palveluja koti- ja ulkomaisille
asiakkaille. Kaikki toiminta lähtee asiak-
kaan odotuksista. Genimapilla on kolme

K A R T T A K E S K U K S E N
H I S T O R I A A

– Yleisesikunnan Sotilaskarttalaitok-
sen karttapaino siirtyi maanmitta-
ushallituksen topografiseen osas-
toon 1.5.1919. Nimenä oli Maan-
mittaushallituksen kivipaino ja
valokopioimislaitos. Tarkemmat
määräykset yksikön toiminnasta
annettiin asetuksella v. 1928.
Nimeksi vakiintui Maanmittaus-
hallituksen kivipaino.

– Kaikkien maanmittaushallituksen
valmistamien karttojen painatus-
ja myyntivastuu siirtyi kivipainolle
1.1.1943.

– Maanmittaushallituksen kartan-
myynti siirrettiin kivipainon yhtey-
teen 1.1.1948.

– Kivipainon toimintaperiaatteita
täsmennettiin asetuksella
9.4.1968, jolloin todettiin, että
kivipainoa on hoidettava yleisten
liikeperiaatteiden mukaan.

– Kivipainon nimi muuttui Maanmit-
taushallituksen karttapainoksi
1.4.1972. Samalla tarkennettiin
liiketaloudellisen toiminnan perus-
teita ja määrättiin, että muille kuin
julkishallinnon organisaatiolle teh-
tävien tilaustöiden on oltava liike-
taloudellisesti kannattavia.

– Liiketaloudellisen kannattavuuden
periaate kirjattiin maanmittaus-
hallinnosta annettuun lakiin
8.12.1977. Itsekannattavuuden
periaate muutettiin liiketaloudelli-
sen kannattavuuden periaatteeksi.
Samalla selkeytettiin maanmittaus-
hallituksen ja karttapainon välisiä
kustannus- ja tuotevastuita.

– Karttapaino muutettiin valtion uu-
simuotoiseksi liikelaitokseksi
1.2.1990. Samalla otettiin käyttöön
uusi nimi Karttakeskus.

– Karttakeskus perustaa 30.10.1991
logistiikkaan ja ohjelmistokehityk-
seen erikoistuvan yrityksen Geni-
map Oy:n.

– Karttakeskus muutetaan 3.1.1994
valtion osakeyhtiöksi, Kartta-
keskus Oy:ksi.

– Valtio myy osakeomistuksensa
Tamro-konsernille 1.6.1996.
Karttakeskus Oy:stä tulee yksi
Printel Oy:n tulosyksiköistä.

– Yhdysvaltalainen MapInfo Corpora-
tion ostaa Karttakeskus Oy:n osak-
keista 19,9 % 17.1.2000.

– Tamro-konserni myy kaikki omista-
mansa osakkeet Werner Söder-
ström Oy:lle 14.9.2000. Kartta-
keskus Oy siirtyy SanomaWSOY-
konserniin.

– Karttakeskus Oy ja Geodata Oy
yhdistetään 1.4.2001 Genimap
Oy:ksi.

”Genimapilla on
kolme pääbisnes-
aluetta: kustannus-
toiminta, paikkatieto-
ratkaisut, jotka koos-
tuvat projekteista ja
MapInfo-lisenssien
myymisestä sekä
kolmantena mobiili-
teknologia. Kaikkia
näitä yhdistää yhtei-
nen tuotanto ja
yhteinen paikkatieto-
aineisto.”
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pääbisnesaluetta: kustannustoiminta,
paikkatietoratkaisut, jotka koostuvat pro-
jekteista ja MapInfo-lisenssien myymi-
sestä, sekä kolmantena mobiiliteknolo-
gia . Kaikkia näitä yhdistää yhteinen tuo-
tanto ja yhteinen paikkatietoaineisto.”

– Tuleeko Mobile-tuoteperheelle pot-
kua aikaisemman Sonera-kokemuksen
perusteella?

”Toki Soneran aika on antanut koh-
tuullisen paljon näkemyksiä niin tekno-
logian kuin palvelukonseptien osalta
(esim. ASP).”

Paikkatieto tärkeää
koko konsernissa

”Olemme konsernin lailla sisältöjen tuot-
taja. Moni palvelu on sisältöjen muok-
kaamista ja palvelujen tuottamista.
WSOY:ssä paikkatieto-
ratkaisujen hyödyntä-
minen on asetettu yhdek-
si keihäänkärkialueeksi
vuonna 2001.”

– Mitä uutta nämä ase-
telmat voisivat tuoda pe-
rinteisen karttabisneksen
oheen?

”Paikantavat puheli-
met tulevat varmaan arki-
päivän käyttövälineeksi
tavalliselle ihmiselle.”

– Karttakeskus toi
maahan yksioikeudella
MapInfo-teknologiaa sekä
Suomessa että Baltiassa.
Geodata taas on ollut riip-
pumaton toimittaja, joka on tarjonnut rat-
kaisuja kaikkiin paikkatietojärjestelmiin.
Millainen MapInfo-tuotteiden asema on
uudessa yrityksessä?

”MapInfo on toinen omistajamme
10 %:n osuudella. Karttakeskus oli Map-
Infon käyttäjä, Geodata käytti useita
ohjelmistoja. Oleellista on, että tämä
osaaminen on tallella. Monissa projek-
teissa käytetään useampaa teknologiaa.”

Päällekkäisiä tuotteitakin
”fuusioidaan” –

lapsesta kauniimpi kuin
vanhemmista

– Geodatalla ja Karttakeskuksella oli
muutamia kilpailevia tuotteita, kuten
kaupunkikartastot ja tiekartat. Mitä näille
tehdään?

”Yrityksillä oli kyllä muutamia pääl-
lekkäisiä tuotteita”, Vuorio toteaa. ”Mie-
timme asiakas- ja viranomaistahojen tar-
peiden kannalta, millaiseksi tuotteet jat-
kossa rakennetaan. Uusissa tuotteissa
pyritään yhdistämään molempien hyviä
puolia.”

Julkishallinnon ja yritysten
roolit syytä pitää

karttapolitiikassa selkeinä
Aineistopolitiikassaan
Genimap pyrkii hyvään
yhteistyöhön niin Maan-
mittauslaitoksen kuin
kuntasektorinkin kanssa.
Näin halutaan luoda ”yli-
vertaisia” aineistoja, jois-
sa olisi lähdeaineistojen
parhaita piirteitä.

Kartastopoliittinen oh-
jelma tulee Vuorion mie-
lestä olemaan merkittävä.
”Tärkeää olisi käydä ra-
jaa viranomais- ja yksi-
tyissektorin työnjaossa.
Odotamme, että julkis-
sektori kerää perusaineis-
tot; tuotteistaminen ja jat-

kojalostus jäisi yksityissektorin tehtä-
väksi. Tämä olisi nykyaikainen malli:
perusaineistot luodaan budjettirahalla ja
yritykset tuotteistavat niitä liiketaloudel-
lisella riskillä.”

”Pääsääntöisesti suuntaviivat näyttä-
vät olevan kannaltamme positiivisia. Jul-
kisella ja yksityisellä sektorilla tulisi olla
omat roolinsa”, sanoo Vuorio.

Uuden yksityistielain säätäminen
vuonna 1962 oli hyvin merkittävä
parannus yksityisiä teitä koskevaan
lainsäädäntöön. Yksityistielailla koot-
tiin kaikki yksityistiet saman lain alle
niiden syntytavasta riippumatta.

Lain säännökset kirjoitettiin hyvin
stabiileja olosuhteita silmällä pitäen.
Liikennetarpeet, liikennemäärät ja ajo-
neuvokanta olivat kuitenkin kovin eri-
laiset nykyiseen verrattuna. Tämän
vuoksi säännökset eivät olleet riittä-
viä niissä tilanteissa, joissa liikenne-
tarpeiden ja -olosuhteiden muuttumi-
sen vuoksi oli tarvetta tieoikeuksien ja
teiden uudelleen järjestelemiseen. Eri-
tyisesti tämä ilmeni sellaisissa tapa-
uksissa, joissa tien liikennemäärien
kasvun vuoksi tien rasittavuus lisään-
tyi niin paljon, ettei sitä tietä perustet-
taessa osattu ollenkaan ennakoida.

Lakimuutoksen
lähtökohtia

Valmistellessaan ehdotustaan yksityis-
tielakityöryhmä tarkasteli muutosten
tarpeellisuutta mm. seuraavista lähtö-
kohdista:
– miten tietarpeet ja liikenne ovat

muuttuneet
– miten tieolot voidaan/tulee järjes-

tää uudelleen, kun ympäristössä/
olosuhteissa tapahtuu muutoksia

– miten tienpidon kustannukset jae-
taan oikeudenmukaisesti erityyp-
pisten käyttäjien kesken

– toimitusprosessin tarkistaminen
– säädösten ja menettelyn yhdenmu-

kaistaminen
– tielautakuntaa koskevien säännös-

ten selventäminen.

Muutosten
kohteet

Yksityistien tarkistukset merkitsevät
muutoksia ja lisäyksiä seuraavissa asi-
oissa:
– tien tekemisen edellytykset
– tien siirtäminen
– yleisestä tarpeesta johtuva tieyhte-

yksien ja oikeuksien lakkauttami-
nen ja muuttaminen

– alueellinen tietoimitus
– tienpitokustannusten jakaantumi-

nen/jakoperusteet
– asemakaava-alueella olevien yksi-

tyisteiden lakkaaminen
– tielautakunnan tehtävät ja toimitus
– yksityistielain mukaisten maksujen

maksuunpano.
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G E O D A T A  O Y : N  H I S T O R I A A
1977 Yhtiön perustaminen, Pentti

Martimo ja Risto Jäppinen.

1986 Varsinaisen paikkatietoliike-

toiminnan aloittaminen.

1987 Mittaustekniikka Oy:n 

ostaminen Viatek Oy:ltä.

1988 WSOY ostaa Geodata Oy:n osa-

kekannan. Mittaustekniikka Oy

jää Pentti Martimolle.

1999 SanomaWSOY Oyj aloittaa toi-

mintansa.

2001 Geodata Oy ja Karttakeskus Oy

fuusioidaan Genimap Oy:ksi.

A N T E R O  V U O R I O
– DI, Graafinen tekniikka ja

teollisuustalous

– MBA Turun Kauppakorkeakoulu

– Sanoma WSOY, mm. Kiviranta

Oy:n toimitusjohtaja

– Alma Media, myyntijohtaja

– Sonera, Senior Business

Development

– Sanoma WSOY,

Genimap Oy:n toimitusjohtaja

– Perheessä vaimo ja 3 lasta

”Odotamme, että
julkissektori kerää
perusaineistot;
tuotteistaminen ja
jatkojalostus jäisi
yksityissektorin
tehtäväksi. Tämä
olisi nykyaikainen
malli: perusaineis-
tot luodaan budjet-
tirahalla ja yritykset
tuotteistavat niitä
liiketaloudellisella
riskillä.”


