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Osoitetieto = osoite + sijaintipiste 
• Miksi osoitehanke nyt 

• Nykytilanne ei ole toimiva 
• Tarvitaan tarkkaa ja luotettavaa osoitetietoa 

• Rakennusten ja alueiden osoitteet: kunnat avainroolissa 
• Tiedonsiirto kunnista 

• Uusi sisältö: sisäänkäyntien osoitetiedot ja kulkupisteet 
• Tiedonkeruu kampanjoiden avulla 

• Osoitetietojärjestelmän toteuttaminen 
• Toteutusvaihe nyt, käyttöönotto alkaa 2019 loppupuolella 
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Näkökulmat esityksessä 



• Osoite on ihmiselle luontainen tapa ilmoittaa sijainti 
• Osoitteen koordinaatit määrittelevät sijainnin yksikäsitteisesti 

• Esittäminen kartassa ja laskennallinen käsittely 

• Nykyinen tilanne ei ole toimiva 
• Osoitetiedot eivät ole kattavasti saatavilla,  

 valtakunnallisesti vain luvanvaraisten rakennusten osoitteet VTJ:ssä 
• Myös rakentamattomien tonttien, rakennuspaikkojen, puistojen ym. osoitteita tarvitaan 
• Myös erityiskohteiden (kuten satama, leiriytymisalue, teollisuusalue, sähkökaappi…) osoitteita tarvitaan 

• Rakennuskohtainen tieto ei aina riitä 
• Sisäänkäyntejä voi olla monta ja taloryhmille saattaa olla vain yksi osoite ja sijaintipiste  

• Osoitteiden sijaintitietoa ei ole kattavasti, tiedon laatu vaihtelee 
• Häke: ”140 000 ristiriitaa, joista puolet osoitenimissä, puolet sijaintipisteissä” 

3 

Miksi osoitehanke nyt 
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Esimerkki: Nykytilanne 

Jauhokalliontie 5 D 
? 



• … ajantasaista, täsmällistä, virheetöntä  
osoitetietoa koko maasta 

• Sisäisen turvallisuuden viranomaiset: 
     ei viivytyksiä osoitetiedon puutteellisuuden takia 
     työturvallisuus 
 

• Kuljetus-, jakelu- ja noutopalvelut, kotipalvelut  
ml. kotisairaanhoito ja ateriapalvelut:  
     luotettava ja tehokas toiminta 
 

• Arjen liikkuminen:  
 navigaattori ohjaa oikeaan paikkaan 
 

• Tarve ja tilanne tunnistettu 
• Paikkatietopoliittinen selonteko, luonnos 18.12.2017 
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Osoitetietoa tarvitaan 



 Ajantasainen ja täsmällinen osoite 
 Osoitenimi oikein kirjoitettuna 
 Sijaintipiste oikeassa kohdassa 
 Jokainen osoite tiedossa 
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Tavoitteena osoitetiedon hyvä laatu 



Osoitteet syntyvät kunnassa viranomaispäätöksenä 
• Osoitteet/osoitetiedot kirjautuvat kunnan rekisteriin ja/tai kaavaan 

• Rakennuslupatiedot toimitetaan VRK:lle 

     … ja siirretään sähköisesti osoitetietojärjestelmään 
• Rajapinnat, tiedostosiirto, ylläpitoliittymä 

 

• Haasteita 
• Kirjoitusasun yhtenäisyys: osoitenimi, osoitenumero ml. tarkenteet 

• Vrt. Kuntaliiton ohjeistus 2006 
• Osoitteiden hallinnan monet ratkaisut 

• Mukana historialliset kerrostumat ja kuntaliitokset 
• Laadunparannus työlästä – tukea tarjolla 
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Rakennusten ja alueiden osoitteet kunnista 

Hanke ei muokkaa 
osoitteita,  

se on kuntien 
oma asia. 



Sisäänkäyntien osoitetiedot – jos sisäänkäynti on osoitteistettu 
• mm. kerrostalojen porrashuoneet, [rivitalo]asunnot, julkiset tai  

liiketilat, palvelupisteet, huolto- ja varastotilat  
• Tyyppiluokittelu & esteettömyystieto 

Kulkupisteet – linkitetään osoitteistettuihin kohteisiin 
• liittymä tieverkosta; muita kulkupisteitä ohjaamaan reititystä 
• Tyyppiluokittelu & kulkurajoitus (mm. vain kevytliikenne, huoltoajo,…) 

 

• Haasteena tiedonkeruu ⇒ ”hallittu joukkoistaminen”  
• esim. taloyhtiöt tuntevat oman tilanteensa 
• kunnilla mahdollisuus tietojen varmistamiseen  
• ensimmäinen kampanja suunnitteilla syksyyn 2018 
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Sisäänkäynnit ja kulkupisteet 

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo 



Sisäänkäynti 
 julkiseen tai liiketilaan tai 
        palvelupisteeseen 
 huolto- tai varastotilaan 
 luokittelematon 

 

Kulkupiste 
     liittymä osoitteen mukaiselta tieltä 
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Esimerkki: Sisäänkäynnit 
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Esimerkki: Kulkupisteet 

Kulkupiste 
- muulta tieltä 

Kulkupiste: 
vain kevytliikenne 

Viherkallionkuja 
3 



• Erityiskohteiden haltija voi osoitteistaa omat kohteensa ja tuoda osoitetiedot 
järjestelmään 

• Osoitetiedon tietomallin mukainen rakenne 
• Soveltaen tarpeen mukaan, systemaattisesti 

• Tavoite: sijainnin viestiminen/kohteen löytäminen  
hätätilanteissa 

• Palvelee myös muita paikantamistarpeita 

 

• Paikantamispisteet mm. retkeilyreiteillä 
• Selvitettävänä, mikä valtakunnallinen palvelu soveltuu parhaiten tämän tiedon koostettuun 

välittämiseen 
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Erityiskohteiden osoitteet 



Toteutusvaihe  
• Välineiden kehitys 

• Tekninen alusta ml. tallennus ja laatuvahti 
• Osoitetietojen keruu- ja ylläpitosovellus (erityisesti sisäänkäynnit ja kulkupisteet)  

• Osoitetietojen koostaminen ja keruu (jatkuu 2019) 
• Prosessien hahmottelu 
• Rakennusten ja alueiden osoitetiedot + sisäänkäyntien osoitetiedot + kulkupisteet 

• Osoitetietojen laadunparannus 
• Tukea kunnille, joilla puutteita osoitetiedoissa ja niukat resurssit 

• Järjestelyt ylläpidon varmistamiseksi 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

• Roolit ja vastuut, liiketoimintamalli, säädöstarpeiden tunnistaminen 
Käyttöönotto 

• Tietopalvelut β-toteutuksena 2019 loppupuolella 
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PTA-Osoitetietojärjestelmä – Suunnitelma  



01/18 05/18 01/19 09/19 05/19 

• Käsite-
malli ja 
tekniset 
määrit-
telyt 

• Prosessi-
kuvaus, 
ylätaso 

• Tietomallin viimeistely 
• Teknisen ympäristön 

kehittäminen ja 
kilpailutukset 

• Valmistelut kuntien 
kanssa  

• Tiedonsiirron testaus 

Käyttöönotto β 

• Tiedonsiirron 
aallot 

• Tiedonkeruun 
kampanjat: 
sisäänkäynnit  
ja kulkupisteet 

• Käyttöönoton 
valmistelu 

• Käyttö- 
palveluita 
Β-versiona 

 

Tiedon siirto ja tiedonkeruukampanjat 

Laadunparannus Valmistelut 

• Liiketoimintam
alli,  
roolit ja 
yhteistyö 

• Säädös-
tarpeet 

• Prosessien 
kuvaus 

Suunnitelman tarkennus 

Liiketoimintamalli ja säädöstarpeet 

• Laadun- 
parannus 
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PTA-Osoitetietojärjestelmä – Suunnitelma  



Paikkatietoalustan verkkosivuilla 
• http://osoitteet.paikkatietoalusta.fi/ 
• http://www.paikkatietoalusta.fi/ 
• http://www.paikkatietoalusta.fi/kunnille  

• Paikkatietoalustan sähköpostilistalla 
• Liity http://pta.mailpv.net/  

• Ota yhteyttä  
• paula.ahonen-rainio@maanmittauslaitos.fi 
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Lisätietoa hankkeesta 

http://www.paikkatietoalusta.fi/
http://www.paikkatietoalusta.fi/
http://www.paikkatietoalusta.fi/kunnille
http://pta.mailpv.net/
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