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P Ä Ä K I R J O I T U S

Missä laissa esiintyy sana ’kiinteistö’ tai ’kiinteistö’-alkuinen 
sana 36 kertaa? 

Kiinteistönmuodostamislaissa (549 kpl), kiinteistörahas-
tolaissa (250), maankäyttö- ja rakennuslaissa (91 kpl) niitä 
on selvästi enemmän, kuten myös yksityistielaissa (150) ja 
vesilaissa (94 kpl).

Nyt arvuuttelun kohteena oli kuitenkin sähkömarkkinalaki. 
Saiko kukaan oikein?

Sähkömarkkinalaissa kiinteistön käsite liittyy keskeisesti 
sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuteen. Silloin kun sähköä 
siirretään vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän 
sisällä, sähköverkkolupaa ei tarvita, muuten kyllä. Kiinnostava 
yksityiskohta tässä sinällään on kiinteistöryhmän käsite, jota 
ei taideta lainsäädännössä muualla tuntea.

Autojen ja liikenteen sähköistämisestä on ollut paljon 
puhetta pitkin syksyä ja talvea. Ei ihme. Paikallisesti päästötön 
liikenne on hieno visio. Vielä hienompaa on se, että hiilivapaan 
sähkön tuotanto kasvaa kohisten. Kukapa olisi uskonut vielä 
10 vuotta sitten, että kotimaassa tuotetun tuulisähkön osuus 
kaikesta kotimaisesta sähköntuotannosta oli 2018 jo 9 %.

Nykyisellä sähkön hinnalla tuulivoimasta on jo nyt tullut 
hintakilpailukykyistä, siis ilman tukiakin. Tuulisähkön tuo-
tannon voi edelleen olettaa kasvavan rivakkaa tahtia. Myös 
aurinkosähköstä on tullut jatkuvasti edullisempaa. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tuotantokustannus on tippunut 
karkeasti arvioiden noin 75 % (eri lähteiden lukuja tulkitse-
malla).

Edellä mainituilla energioilla on tietysti omat ongelmansa, 
kuten hyvin tiedämme. Aurinkosähköä on käytännöllisesti 
katsoen saatavilla vain noin seitsemänä kuukautena vuodes-
sa. Tuulisähköä saadaan melko tasaisesti läpi vuoden, mutta 
jo päivänsisäiset vaihtelut voivat olla rajuja. Jossain määrin 
kummankin energialajin hyödyntämistä helpottaa se, että 
saatavuus voidaan ennustaa varsin tarkasti lähipäiville ja 24 
tunnin aikaikkunalla hyvinkin tarkasti.

Sähkön hinnassa on nähty varsin reipas nousutrendi vii-
meisen parin vuoden aikana ja erityisesti vuonna 2018. Kun 
hinnat muuttuvat, joku voittaa ja joku toinen häviää. Hintaa 
on nostanut mm. maakaapelointi, joka on urakkana vasta 
alussa. Jos sähkönnousun hintatrendi jatkuu, edessä on ehkä 
vähän yllättäväkin ongelma. Sähköautoilu ei näytäkään enää 
niin edulliselta.

Periaatteessa järkevin tapa lähestyä autoilun kustannuksia 
on sen elinkaarikustannus. Se on kuitenkin haastavaa pitkästä 
tarkasteluhorisontista johtuen. Elinkaarikustannusten muo-
toutuminen on usein suurelta osin poliittista päätöksentekoa, 

jossa erilaiset verot ja tuet näyttelevät huomattavaa roolia. 
Esimerkki tästä on parhaillaan voimassa oleva sähköautojen 
hankintatuki, 2 000 euroa. Selvää on, että näin pieni tuki 
ei merkitse kovin suurta siirtymää sähköautoilun eduksi. 
Tuen pitäisi olla moninkertainen, että tuntuvia ja nopeahko 
vaikutuksia saataisiin aikaan.

Jotta sähköauton hankintatuella olisi laajempaa vaikutta-
vuutta, tulisi sen määrän olla moninkertainen. Keskimääräisen 
suomalaisen henkilöauton markkina-arvo huitelee jossain 
4 000–5 000 euron haarukassa. Sähköautoa halajavan on 
käytännössä mentävä ostamaan sellainen uutena kaupasta. 
Hinta on helposti noin kymmenkertainen nykyiseen keski-
määräiseen kiesiin verrattuna.

Tuet ovat kuitenkin vaikea instrumentti ja niiden oikeu-
denmukainen kohdentaminen on vaikeaa. Pitäisikö 2 000 
jakaa esim. myös niille, jotka luopuvat autostaan ja sitoutuvat 
olemaan hankkimatta autoa määräajaksi tai eivät sellaista 
omista ollenkaan.

Autoilun sähköistymistä on julkisessa keskustelussa lähes-
tytty monelta kantilta, esim. akuston valmistukseen liittyvää 
hiilidioksidikuormaa mittaillen. Merkittävä osa kokonaisprob-
lematiikkaa on kuitenkin latausinfra. Vielä toistaiseksi sähkö-
autojen ja lataushybridien omistajilla näyttää olevan kissan 
päivät. Markettien halleista ja muualtakin saa ilmaista sähköä 
eikä jonoja näytä syntyvän. Edistyneemmistä taloyhtiöistä tai 
työpaikoilta löytyy tarvitseville jo tolppa tai kaksi.

Mutta jos ruvetaan puhumaan oikeasti lähitulevaisuuden 
sähköautoilusta, tulossa on melkoinen sähköistysurakka. 
Yhden latauspisteen tehon pitää olla ainakin suuruusluokkaa 
20 kW eli noin 10-kertainen siihen nähden, mitä yhdestä pis-
torasiasta 10 ampeerin sulakkeella ja johdotuksilla saadaan 
ulos. Ja jos halutaan puhua aidosta pikalatauksesta, tarvitaan 
vielä noin 2–5 kertaa suurempia lataustehoja. Puhetta alkaa 
olla myös raskaan liikenteen sähköistymisestä. Silloin tarvitaan 
vielä järeämpiä ratkaisuja. 

On nähtävissä, että latausmahdollisuudesta on tulos-
sa osa niin toimitila- kuin asuntoinfraa. Kyse ei ole vain 
paksummista kaapeleista ja isommista sulakkeista. Todel-
lisuudessa tarvitsemme (teko)älyohjatun kaksisuuntainen 
sähköinfran. Syitä on ainakin kaksi. Ensinnäkin jos sähkön 
hinta jää pysyvälle nousu-uralle, on oma sähköntuotanto 
entistä kannattavampaa aurinkopaneeliratkaisujen edel-
leen halventuessa. Kuten nykyäänkin, huomattava osa 
ratkaisua tulee olemaan kiinteistökohtaiset asennukset. 
Ehkä myös kiinteistöryhmäkohtaiset ratkaisut yleistyvät, 
jolloin paneelisto päästään sijoittamaan ehkä vielä hiukan 

LIIKENNE SÄHKÖISTÄÄ  
KIINTEISTÖTKIN 
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optimoidummin ja päästään hyödyntämään suurempien 
hankintojen mittakaavaetuja.

Toisekseen, sähköntuotannon luonteen muuttuessa myös 
sähkömarkkinoiden luonne muuttuu. Sähköntuotannossa 
tulevat korostumaan suuret vuorokautiset vaihtelut. Sähkön 
varastointi on huomattavan kallista, joten kysyntäjouston 
merkitys tulee kasvamaan. Helenin vuonna 2017 hank-
kima sähköakusto oli aikoinaan pohjoismaiden suurin, 
kooltaan 600 kWh. Määrä vastaa noin kahdenkymmenen 
”normi”sähköauton akustoa. Mikäli varastoitavan sähkön 
hinnaksi laskettaisiin 15 snt/kWh, saadaan varastoitavan 
sähkön arvoksi 90 euroa.

Käytännön ratkaisuna tulee korostumaan kyky joustaa. 
Klassinen jouluaaton esimerkki havainnollistaa asiaa. Koko 
järjestelmä on koetuksella, kun kaikki paistavat joulukinkkua 
ja lämmittävät sähkösaunaa samaan aikaan. Tulevaisuudessa 
järjestelmää on pakko ohjata tasaamaan kulutushuippuja. 
Todennäköisesti taloudellisia kannustimia tulee tarjolle. 
Saat euron, jos paistat kinkkusi myöhemmin kuin muut. 
Asiat hoituvat tietysti automaattisesti etukäteen säädetyin 
parametrein ja toleranssein. Sähkölaskuun tulee hyvitys ky-
syntäjoustoon osallistumisesta, josta voi kertyä esim. joitakin 
satasia vuodessa. 

Toisaalta automatiikka voi ottaa kinkun paistoon tarvittavan 
sähkön autosi tai vaikkapa naapuriauton akustosta, jos saa 
sen sieltä halvemmalla. Ehkä naapurisi ei ole pariin päivään 
lähdössä ajamaan ja tekoäly on ohjannut latausautomatiikan 
odottamaan ylihuomenna odotettavissa olevaa edullisen 
sähkön piikkiä, energiaa tuottavan talvimyräkän tuomana. Täy-
dellä akulla liikkeelle lähdettäessä naapurisi auto sitten ylpeänä 
kertoo ajajalleen tienanneensa sähkömarkkinoilla viitosen.

Tämäntyyppistä toimintaa olemme nähneet jo esim. Sak-
sassa kuluttajan sähkömarkkinoilla. Sähköä on hetkittäin tar-
jolla niin valtavia määriä 
että kuluttajille tarjotaan 
rahaa sen ostamisesta. 

Tällä hetkellä kiinteis-
töt (rakennukset) ovat lä-
hinnä energian jakelupis-
teitä, mutta asia muuttuu 
radikaalisti jo vuosikym-
menessä. Sähköistynyt 
autokanta on ”napanuo-
rastaan” kiinni kiinteistön 
sähköliittymässä suuren 
osan ajasta. Ei pelkästään 
lataamassa – kuten nyky-
ään – vaan sähkömarkki-
nan aktiivisena osapuo-
lena, tasapainottamassa 

kysyntää ja tarjontaa. Joskin on huomautettava, ettei vielä 
miljoonankaan sähköauton akusto vastaa kuin muutaman 
tunnin keskimääräistä sähkönkulutusta Suomessa.

Mutta hiukan pidemmällä tähtäimellä myös taloyhtiön 
sähkövarastot ovat osa sähköverkon tasapainotusta. Taloyh-
tiöiden voi olla hyvinkin kannattavaa investoida sähkövaras-
toon esim. silloin, kun kiinteistössä tuotetaan paneeleilla au-
rinkosähköä. Autoista poistuvat akustot ovat lähtökohtaisesti 
vielä pitkään riittävän suorituskykyisiä esim. taloyhtiöiden 
sähkövarastona.

SCIFIÄ?
Edellä on kuvattu ehkäpä lennokkaastikin mahdollisia 
tulevaisuuskuvia. Hiilineutraali kaupunki 2030 ja hiilineut-
raali Suomi 2035 ovat jo kovin lähellä. Edellä kuvatussa 
tekniikassa ei ole mitään ihmeellistä. Myös velvoittavaa 
lainsäädäntöä on jo kovaa vauhtia tulossa latausinfran 
rakentamiseen liittyen.

Kunniamaininta on myönnettävä Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARAlle, joka on jo viime syksystä lähtien 
saanut jaettavakseen latausinfran rakentamiseen liittyviä 
avustuksia. 1,6 miljoonan euron määräraha on tietysti kovin 
pieni. Toivottavasti tuosta summasta saadaan desimaali 
pian pois. 

Oleellinen osa palettia ovat lopulta kiinteistöjen omistajat, 
niin toimitilapuolella kuin asuinkiinteistöihinkin liittyen. Ta-
loyhtiöiden hallituksia näyttävät odottavan uudet energiaan 
liittyvät haasteet, ennen kuin putkiremonttiurakoissa päästään 
edes voiton puolelle. Päälle alkaa lähivuosina painaa myös 
lämmönjakelun kysyntäjoustoon liittyminen. Investointeja 
tarvitaan, eikä ihan vähääkään ja niiden tekemisellä tai teke-
mättä jättämisellä on oma vaikutuksensa myös kiinteistöjen 
arvonmuodostukseen.

Sähköauton latausta Yhdys-
valloissa 1919. Varhainen 
sähköautopenetraatio 
saavutti huippunsa USA:n 
markkinoilla vuonna 1900, 
jolloin ≈ 90 000 kappaleen 
autokannasta noin 38 % oli 
sähköautoja. Sähköautojen 
määrä pysyi varsin korkea-
na vielä parisenkymmentä 
vuotta. Nykyisin sähköauto-
penetraatio Yhdysvalloissa 
on ≈ 1 % ja Suomessa noin 
kymmenesosa tästä.

Public Domain | Yhdysvaltain kongressin kirjasto
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Elinikäinen oppiminen ja  
tietotyön murros Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, 

Kaisa Jaalama, Elina Ylikoski

Viime vuosituhannen lopulla alkanut 
elinikäisen oppimisen eli jatkuvan 
oppimisen buumi kiihtyy edelleen. 
Megatrendit kuten ilmastonmuutos 

MEGATRENDIT PAKOTTAVAT REAGOIMAAN 
OSAAMISTARPEESEEN
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan megatrendit kuten 
teknologia, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos tulevat mul-
listamaan useimpia aloja ja niiden osaamistarpeita. Muutoksen 
ytimessä ovat niin ikään automatisaatio, robotit ja tekoäly sekä 
jakamis- ja alustatalouden kehitys. Megatrendit pakottavat niin 
yritykset, kunnat ja kaupungit, yliopistot kuin korkeakoulutkin 
reagoimaan maailmalla tapahtuvaan muutokseen yhä no-
peammin. 

Jo 1990-luvulla TKK:n Täydennyskoulutuskeskus käynnisti 
kansainvälisen elinikäisen oppimisen hyvien käytänteiden ko koa-
misen Markku Markkulan johdolla. Vuonna 2018 Sitra ja OKM 
pohtivat elinikäisen oppimisen tulevaisuuden tahtotilaa ja ratkai-
suja huomioiden teknologian kehittymisen ja megatrendien vai-
kutuksen osaamiseen. Sitra on muun muuassa perustanut ja käyn-
nistänyt 2018 elinikäisen oppimisen kolmivuotisen avainalueen 

Nykyään harrastuneisuus,  
luova ajattelu ja älylaitteisiin  
siirtyvä tietotyö yhdistyvät.

ja kehittyvä teknologia haastavat niin 
yritykset kuin työntekijät päivittämään 
osaamistana ja uudistamaan yhteistyö-
tapoja. Oli kyseessä yritys tai julkishal-
linnon organisaatio, yhä useammin tarve 
omaan älykkääseen erikoistumiseen 
ohjaa toimintaa. Kiinnostus teknologiaan 
ja luova mielikuvitus voivat tukea läpi 
elämän kestävää uuden oppimista.
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”Osaamisen aika”. Siinä pyritään vastaamaan siihen, kuinka ja kuka 
tunnistaa nykyiset ja tulevat osaamistarpeet yksilön, työnantajan 
tai yhteiskunnan näkökulmasta? OKM myönsi 2018 yliopistoille 
ja korkeakouluille kymmenien miljoonien rahoituksen jatkuvan 
oppimisen koulutustarjonnan ja toimintamallien kehittämiseen. 
Rahoituksen painopistealueet ovat tekoälyosaaminen, robotiikka 
ja syventävä ICT-osaaminen, sosiaali- ja terveysalan uudistuva 
osaaminen, jatkuvan oppimisen uudet palvelukokonaisuudet, 
digitaalisuus ja alustat sekä työelämän metataidot. Lisäksi 
käynnistymässä on alueellisia, eri toimijoita yhdistäviä jatkuvan 
oppimisen palvelu- ja koulutuskokonaisuuksia.

Teknologian kehittyessä muutamia kasvavia osaamistarpeita 
ovat teknologian ymmärtäminen, teknologian mahdollisuuksista 
inspiroituva mielikuvitus ja toisaalta myös sen rajat eli mikä on 
mahdollista nyt, muutaman vuoden päästä, kaukana tulevaisuu-
dessa ja utopiassa. 

Teknologian kehitys on niin nopeaa, etteivät yritysten ja 
oppilaitosten opetusmateriaalitkaan pysy uusimman kehityksen 
perässä. Tällöin oman mukavuusalueen ylittäminen sukeltamalla 
googlen salattuun tietovarastoon – KVG eli ”katso vielä googlesta” 
– voi avata täysin uusia sovellusmahdollisuuksia.

HANKINNOISSA TARVE TEKNOLOGISELLE 
MONIALAISUUDELLE NÄKYY JO
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan julkisten hankintojen 
arvo on Suomessa lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Lisään-
tyvät julkiset hankinnat ja ulkoistaminen aiheuttavat kasvavaa 
painetta varsinkin eri alojen substanssipainotteiselle tilaaja- ja 
tarjoajaosaamiselle. Uusien sisältöjen ja palvelujen kehittäminen 
yksityisellä puolella sektorirajat ylittäen vaatii uskallusta. Nyt mm. 
innovatiivisten hankintojen osuus on häviävän pieni. Opintotar-
jonnassaan korkeakoulut ja yliopistot eivät pysty vastaamaan 
kentän tilaajaosaamisen tarpeeseen. 

KOODIEN JA DATOJEN AVOIMUUS VÄHITELLEN 
ELINIKÄISEN OPPIMISEN TUEKSI
Tietoyhteiskunta tuottaa jatkuvasti uutta dataa ja sen digitaa-
liseen prosessointiin tarvitaan yhä enemmän osaajia. Suomi 
onkin eräs maailman johtavista maista avoimien aineistojen 
osalta, jotka ovat paljolti siis dataa ja aineistoja, jotka on avattu 
kaikille vapaasti hyödynnettäväksi eri käyttötarkoituksiin, jopa 
kaupallisesti. Avointa dataa, koodeja tai aineistoja voisi hyödyntää 
paremmin myös elinikäiseen oppimiseen, jolloin hahmotetaan 
jonkin teknologisen laitteen toimintatapaa tai hyödynnettävyyt-
tä. Hyviä tuloksia on saavutettu mm. hackathonien ja paikkatie-
topalveluiden muodossa. 

Kuvaavien robokopterien 
tuottama avoin data on 
esimerkki rajat ylittävästä 
elinikäisestä oppimisesta 
mm. maataloudessa ja  
IT-alalla. 

”Uusi yhteistyökumppani 
on kuin ’hyppy altaan 

syvään päähän’.”

”Avointa dataa, koodeja tai 
aineistoja voisi hyödyntää 
paremmin elinikäiseen 
oppimiseen.”

Hannu Hyyppä & Hannu Siirala
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MONIALAINEN TIETOTYÖ KOSKETTAA  
YHÄ USEAMPAA 
Monialaisissa tietotyökumppanuuksissa työskentely on usein 
hidasta. Yhteistyössä tavoitellaan lisäarvon tuottamista niin 
omalle tiimille, toteuttajakumppaneille kuin tehtävän toimek-
siantajalle. Monialaisessa ja uutta luovassa tietotyössä puhutaan 
paljon yhteistyön aitoudesta ja siinä vaaditaan kehittynyttä 
yhteistyökykyä. Usein toteuttajat ovat keskenään eri aloilta, ja 
heillä on todennäköisesti keskenään täysin erilaiset näköalat 
kehitettävään asiaan, vaikka oletetut synergiaedut tuntuisivat 
pintapuolisesti yksinkertaisilta saavuttaa, yhteistyön edetessä 
ilmenee aina ongelmia tai parannettavaa. 

KUINKA OPPIA ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
PALVELUNTARJOAJAKSI? 
Elinikäisen oppimisen murros ei kosketa vain oppijaa, vaan myös 
oppimisen mahdollistajia – oppilaitoksia, korkeakouluja ja työ-
elämää. Mitä oppimisen palveluntarjoajilta em. trendien valossa 
tässä murroksessa vaaditaan?

Ehdotammekin monialaisen tietotyökumppanuuksien alusta-
miseksi toimintatapaa, jota kutsumme sensitiiviseksi tietotyöksi, 
ja jota kuvaamme seuraavassa. 
– Uusi yhteistyökumppani on kuin ”hyppy altaan syvään pää-

hän”. Innovaatiotyössä tulee tehdä kotiläksyt ja ymmärtää 
kumppaneiden edustamien alojen keskeisiä voimavaroja. 
Toisen kykyjen ymmärtäminen auttaa kunnioittamaan tämän 
työtä, mikä on hedelmällinen lähtökohta yhteistyölle.

– Tunnista tietokäytännöt. Tietokäytännöt eli tottumukset 
käsitellä tietoa voivat erota toisistaan eri aloilla ja eri työkult-
tuureissa. Tiedolla tavoitetaan erilaisia asioita; jotkut pyrkivät 
ensisijaisesti ymmärtämään ilmiön syitä, toiset panostavat 
ratkaisukeskeisyyteen. Useimmiten eri tietämisen tavoilla on 
kuitenkin funktio, ja ne voivat parhaimmillaan tukea toisiaan. 
Tämä vaatii kuitenkin aikaa, keskusteluja ja kärsivällisyyttä.

– Arvosta kumppanin resursseja. Kehittämistyössä esimerkiksi 
prototyypin tai analyyttisen tekstin tuottaminen voi viedä 
yllättävän paljon aikaa, joten toisen työpanoksen mitoitusta 
on syytä lähestyä pää kylmänä. 

– Tunnista alin yhteinen nimittäjä. Mitä asiaa ratkaistaan tai 
millaisen lisäarvon eteen tehdään yhdessä töitä? Tavoitteet 
eivät useinkaan ole kumppaneiden kesken heti samat, kun 
kehittämistyöhön lähdetään, vaan ne pitää neuvotella. On-
nistumisiin edetään pienin askelin. Alin yhteinen nimittäjä 
motivoi osapuolia yhteistyöhön, ja sen avulla voidaan arvioida 
projektin osapuolten tulosten onnistumista projektin päätyt-
tyä. Kun alin tavoite on yhteisesti saavutettu, muut tulokset 
ovat bonusta.

PORKKANOITA KAIVATAAN – KYSYMYKSIÄ ON 
ENEMMÄN KUIN VASTAUKSIA
Koulutusorganisaatioille ja -yrityksille elinikäisen koulutuksen 
varmistaminen ja osaamispääoman kasvatus ovat elintärkeitä, 
mutta mitkä ovat ne yhteiskunnalliset porkkanat, jotka kannus-
tavat osaamisen jakamiseen ja elinikäiseen oppimiseen? Kuka 
vastaa uusien teknologioiden mukanaan tuomaan monialaiseen 
ja muuttuvaan osaamistarpeeseen? 

Rakennetun ympäristön alalla joudutaankin etsimään 
roppakaupalla hyviä käytänteitä tai ratkaisuja, tekemään pal-

jon konsepteja ja yhteistyötä ennen kuin riittävä määrä alalla 
työskenteleviä saadaan omaksumaan tarvittavia uusia taitoja 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ja aina tämä ei välttämättä riitä, 
koska vaatimuksena on olla ”trendejä seuraava innovatiivinen 
verkottunut moniosaaja” – ja mielellään tässäkin parhaiden 
joukossa. Mediatalojen vastuulle jää yhä enemmän myös elinikäi-
seen oppimiseen tarvittavan tiedon ja osaamisen tuottamista ja 
levittämistä Suomessa. Toimivia konsepteja on jo testattu Svenska 
Ylessä, Ylessä ja Tekniikka & talous -lehdessä.

LISÄÄ AIHEESTA: 
Markku Markkula – Riitta Suurla 1997. Elinikäisen oppimisen 

hyvät käytännöt – intohimo oppia. Opetusministeriö (1997). 
Komiteanmietintö 1997:14 liite. 

https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkuva-

oppiminen-laajenee-yliopistoissa-30-miljoonan-euron- 
strategiarahoituksella

https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/julkiset-hankinnat/
https://www.tekniikkatalous.fi/teknologiamurrokset/

”Kasvavia osaamistarpeita  
ovat teknologian 

 ymmärtäminen ja sen 
 mahdollisuuksista inspiroituva 

mielikuvitus.”

HANNU HYYPPÄ työskentelee Aalto-yliopistossa 
 professorina ja toimii Suomen Akatemian 
 rahoittamien hankkeiden Laserkeilaustutkimuksen 
huippuyksikön ja STN COMBAT -hankkeen  
Aalto-yliopiston osuuden johtajana.  
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.

MARIKA AHLAVUO toimii tiedetuottajana Aalto- 
yliopistossa MeMo-instituutissa ja projekti-
päällikkönä EUn EAKR 3D-kulttuurihubihankkeessa 
ja OKM:n Avoin TKI ja oppiminen -hankkeessa. 
Hän on aiemmin työskennellyt TKK Dipolissa 
 täydennyskoulutuksen kehittämistehtävissä.  
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi. 

KAISA JAALAMA, HtM, toimii  tohtorikoulutettavana 
Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön 
 mittauksen ja mallinnuksen (MeMo) instituutissa.  
Sähköposti: kaisa.jaalama aalto.fi.

ELINA YLIKOSKI, KTT, toimii Diakonia-ammatti-
korkeakoulussa kehitysjohtajana vastuullaan Diakin 
hanketoiminta, ylemmät ammattikorkeakoulututkin-
not ja erikoistumiskoulutukset sekä kansainvälinen 
toiminta. Sähköposti: elina.ylikoski diak.fi.
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TOTEUTETTUJA MONIALAISIA  
ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
KÄYTÄNTEITÄ ORGANISAATIOISSAMME

Marika Ahlavuo, Elina Ylikoski,  
Kaisa Jaalama, Matti Kurkela,  
Jussi-Matti Kallio, Hannu Hyyppä

Tarve yksilön ja organisaa-
tion osaamisen päivittä-
miseen on haasteellinen 
tehtävä, mutta parhaimmil-
laan elinikäinen oppiminen 
toimii niin yksilön kuin 
organisaation parhaaksi ja 
tekee maailmasta parem-
man paikan asua ja elää. 
Palkkiona onnistuneesta 
toiminnasta voi olla kas-
vanut liikevaihto, uudet 
palvelut, lisäarvoa toimin-
nalle tuovat yhteistyökuviot, 

näkyvyys, julkaisut tai vaikkapa imago. Asenne on yksi 
tärkeimmistä taidoista, kun puhutaan elinikäisestä 
oppimisesta. Kouluttautumisvastuun sysääminen esim. 
työantajalle ei ole kovin tehokasta. Jos työn antaja ei 
pidä oma-aloitteisista työntekijöistä, niin sekin vai-
keuttaa oppimista. Sitä enemmän osaamisvajeita on, 
mitä enemmän teoria tai käytäntö, tai jopa molemmat 
puuttuvat. Artikkelissa on kuvattu muutamia poimin-
toja elinikäisen oppimisen käytänteistä.

Elinikäinen oppiminen ja 
uusi teknologia yhdistävät 

parhaassa tapauksessa 
sukupolvia.
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KOULUTUSJÄRJESTELMÄN TILALLA PITÄISI OLLA 
OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA
”Eri asteiden ja alojen koulutusorganisaatioiden pitäisi tehdä 
paljon nykyistä enemmän yhteistyötä kehittämishankkeiden 
ja -foorumien, henkilöstön työkierron sekä tutkimus- ja julkai-
sutoiminnan puitteissa. Jäykät organisaatiorakenteet tai rahoi-
tusmallit eivät saisi olla esteenä tälle, vaan myös niiden osalta 
pitäisi miettiä systeemisiä ratkaisuja siilomaisten mallien sijasta”, 
pohtii Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kehitysjohtaja Elina 
Ylikoski. Nykyään elinikäisestä oppimisesta puhutaan OKM:n 
sanaston mukaan jatkuvista opinnoista. Diak vastaa yhteiskun-
nan muuttuviin tarpeisiin kouluttamalla osaajia, jotka hallitsevat 
vuoropuhelun eri kulttuurien ja uskontojen välillä, vahvistavat 
toiminnallaan yhteisöjä, kykenevät toimimaan eettisesti omassa 
ammatillisessa kasvussaan ja kohtaamisissaan työelämässä sekä 
hallitsevat moniammatillisen palvelujärjestelmän johtamistaitoja. 
Tulevaisuudessa nämä taidot nousevat tärkeämmiksi myös muilla 
koulutusaloilla.

Erilaisten vähemmistöjen, kulttuurien ja uskontojen välisen 
dialogin rakentaminen, esteetön ja sujuva kommunikaatio ja 
moninaisten konfliktien ratkaiseminen ovat kyvykkyyksiä, joita 
tarvitaan entistä enemmän yhteiskunnan kaikilla eri osa-alueilla. 
Kansainvälisyys kaikin eri tavoin painottuu varmasti ihan oma-
na osaamisalueenaan. Kielitaidon merkitys kommunikaation 
välineenä korostuu entisestään. Uutena kohderyhmänä Diakin 
uudistuvassa koulutustarjonnassa voisivat olla vaikkapa ”koodarit 
eettisissä kohtaamisissa”.

YRITTÄJÄSTÄ TULEVAISUUDEN MUOTOILIJAKSI
Ennen Diakiin siirtymistään Ylikoski toimi Jyväskylän yritystehtaan 
toimitusjohtajana, jossa hän pääsi näkemään läheltä start-up-
yritysten tarvitsemia palveluja ja yrittäjyysopintoja. Kyky muotoilla 
ongelmia ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja monialaisissa tiimeissä 
ovat ratkaisevia uusien innovaatioiden ja yrittäjyyden luomisessa. 
Yhä useampi nuori valmistuu tulevaisuuteen, jossa oma ammatti 
ja työpaikka pitää luoda yhä uudelleen ja uudelleen muuttuvissa 
tilanteissa. Uteliaisuus, luovuus ja joustavuus ovat osaamisia, 
joita voi opiskella paitsi formaalisti, myös informaalisti lukemalla, 
kuuntelemalla musiikkia ja harrastamalla kulttuuria monipuolisesti. 
Yrittäjän synonyymi voisikin olla ”tulevaisuusmuotoilija”.

URAOHJAUS JA MENTOROINTI
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa uraohjaus on mukana koko 
opintojen ajan. Uraohjauksen avulla vastataan siihen, että val-
mistuvat opiskelijat saadaan joustavasti siirtymään työelämään. 
Uraohjaus ja opintoihin liitetty mentorointiohjelma perustuvat 
mentorin vapaaehtoisuuteen. Myös alumneille tullaan järjes-
tämään tutustumistapahtumia nykyisiin SeAMKin tarjoamiin 
opintoihin. Maksullisen palvelutoiminnan kautta uusinta tietoa 
voitaisiin tarjota laajemminkin työelämässä jo toimiville. 

Yliopistojen, korkeakoulujen,  toisen 
 asteen oppilaitosten ja yritysten 
 yhteisiä tapahtumia kaivataan lisää.
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”Yrittäjän synonyymi voisikin olla 
’tulevaisuusmuotoilija’.”
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laitteet, kuten dronet, ovat osa toisen vuoden agrologikoulu-
tusta. Viljelijän taloudellinen säästö sekä viljelystä aiheutuva 
kevyempi ympäristökuorma motivoivat uuden teknologian 
opetteluun. ”Uusi teknologia ja sen käyttö ovat agrologiopiske-
lijoiden arkea, joka jatkuu valmistumisen jälkeen työelämässä. 
Hankintaosaamisen tukeminen esim. lyhyin Youtube-videoin 
sekä VR/AR-laseilla toteutetut täsmäkoulutusmateriaalit vaikka-
pa työkoneiden käytössä olevan potentiaalin hyödyntämiseen 
vastaisivat lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen myös koulun 
penkiltä lähdön jälkeen.”

LUOVAT ALAT OVAT KIINNOSTUNEITA  
UUDISTUVASTA TEKNOLOGIASTA JA  
AMK:T TKI-OSAAMISEN VAHVISTAMISESTA
Yhä useamman luovan alan yrityksen toiveisiin kuuluu hyödyntää 
digitaalisuutta ja uudistuvaa teknologiaa omassa toiminnas-
saan. Kiinnostus voi kohdistua esim. tuotteiden valmistukseen, 
jakeluun tai markkinointiin. Alati uudistuvan teknologiaosaa-
misen edelläkävijöitä ovat monialaisissa verkostoissa toimijat 
esimerkiksi animaatio-, elokuva- ja tv-tuotannoissa, musiikki- ja 
ohjelmapalveluissa, pelialalla ja radio- ja äänituotannoissa.

Monialainen ammattimainen ja tulevaisuutta ennakoiva 
tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta yhdistyvät myös Aalto-
yliopiston MeMon hankesalkussa. Aalto-yliopisto on mukana mm. 
Creve 2-, Avoin TKI ja oppiminen- sekä 3D-kulttuurihubihankkeissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu panostaa 
joustavaan työelämään siirtymiseen.

SeAMKissa on meneillään Tie tulevaisuuteen -hanke, jossa 
kehitetään joustavia opintopolkuja amk:n ja toisen asteen välille. 
Hanke läpileikkaa koko koulutustarjonnan. Tavoitteina on mm. 
tutustuttaa toisen asteen opiskelijoita korkeakouluopintoihin ja 
kehittää niin opiskelijoiden kuin opettajien valmiuksia toimivien 
opintopolkujen rakentamisessa. Hanke on saanut hyvää palau-
tetta siihen osallistuvilta. 

Jussi-Matti Kallion vastuulle SeAMK:n Ruokayksikössä kuu-
luu niin agroteknologian opetusta, harjoittelun valvontaa kuin 
korkeakoulun mentorointiohjelman koordinointia. Kallio pohtii 
agrologiopiskelijoiden elinikäistä oppimista: ”Elinikäinen oppi-
minen on luontevaa nuorille, jotka ovat tottuneet käyttämään 
tabletteja ja tietokoneita. Niiden käyttö vaatii tiedon jatkuvaa 
päivittämistä ja uusien ominaisuuksien opettelua. Maatalous-
koneiden käytössä elinikäinen oppiminen korostuu niin, että 
koneet otetaan käyttöön työtä helpottavina renkeinä.” Uudet 

Hannu Hyyppä & Marika Ahlavuo

”Elinikäinen oppiminen 
korostuu niin, että koneet 
otetaan käyttöön työtä 
helpottavina renkeinä.”
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MARIKA AHLAVUO toimii tiedetuottajana Aalto-
yliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen 
ja mallinnuksen (MeMo) instituutissa, joka on 
osa Suomen Akatemian laserkeilaustutkimuksen 
huippuyksikköä 2014–2019 ja projektipäällikkönä 
EAKR 3D-kulttuurihubihankkeessa ja OKM:n Avoin 
TKI ja oppiminen -hankkeessa.  
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi. 

KAISA JAALAMA, HtM, toimii tohtorikoulutetta-
vana Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön 
mittauksen ja mallinnuksen (MeMo) instituutissa. 
Sähköposti: kaisa.jaalama aalto.fi.

ELINA YLIKOSKI, KTT, toimii Diakoni- ammattikor-
keakoulussa kehitysjohtajana vastuullaan Diakin 
hanketoiminta, ylemmät ammattikorkeakoulutut-
kinnot ja erikoistumiskoulutukset sekä kansainvä-
linen toiminta. Sähköposti: elina.ylikoski diak.fi.

MATTI KURKELA, TkL, työskentelee  
Aalto-yliopistossa Rakennetun  
ympäristön laitoksella  
3D-studiomanagerina.  
Sähköposti: matti.kurkela aalto.fi.

JUSSI-MATTI KALLIO, YAMK-insinööri,  
toimii päätoimisena tuntiopettajana 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa,  
SeAMK Ruoka-yksikössä.  
Sähköposti: jussi-matti.kallio seamk.fi.

HANNU HYYPPÄ työskentelee  
Aalto-yliopistossa professorina ja 
 toimii Suomen Akatemian rahoittamien 
 hankkeiden Laserkeilaustutkimuksen huip-
puyksikön ja STN COMBAT -hankkeen Aalto-
yliopiston osuuden johtajana.  Sähköposti: 
hannu.hyyppa aalto.fi.

TUOTTAJAN TAIDOT TESTISSÄ –  
TIEDETUOTTAJUUS MONINKERTAISTAA  
TUOTOKSIA
Tiedetuottajuutta testataan, kun tutkimuksessa ja hankeyhteis-
työssä saavutettuja tuloksia tuodaan näkyväksi yhteiskunnan 
eri toimijoille yhä nopeammin. Tarve monialaisista foorumeista, 
hackathoneista uusista virtuaalisuutta hyödyntävistä oppi-
materiaaleista on kasvanut. Yksi hanke, ihminen tai organisaa-
tio ei kykene ratkaisemaan niitä toiveita, jotka ovat ilmenneet 
monialaisessa ja monikanavaisessa yhteistyössä, kun käsitellään 
digiosaamista. Volyymi hanketasolla toimittaessa jää aina harmit-
tavan pieneksi. Tiedetuottaja yhdistää eri alan toiveita, osaamista, 
tekijöitä tuottaen lopputuloksena täysin uudenlaisen tavan yh-
distää monialaisen yhteistyön tuloksia näkyväksi. Yhdistämällä 
valtakunnallisesti voimavaroja eri toimijoiden välillä päästäisiin 
”kotinikkaroinnista” teollisen tuotannon tasolle, jossa tieto vaih-
taisi nopeammin omistajaa. Datan ja osaamisen avaaminen siitä 
kiinnostuneille on myös iso haaste, joka tulisi ratkaista nopeasti, 
jotta yhteiskunnan innostuneet Pelle Pelottomat pääsisivät tes-
taamaan omien siipiensä kantavuutta.

MeMo-instituutissa on alkanut vuoteen 2021 asti kestävä 
ESR-rahoitteinen luovien alojen -hanke Creve2, jonka tavoitteena 
on osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvän yrittäjyyden koulu-
tustoiminta. Aalto-yliopiston MeMo-Instituutissa saavutettuja yh-
teistyön tuloksia digiosaamistarpeiden osalta tuodaan näkyväksi 
kuluvana vuonna mm. sidosryhmille avoimissa tapahtumissa, 
foorumeissa ja Youtube-videoilla. 

OKM-rahoitteisessa Avoin TKI-toi-
minta ja oppiminen -hankkeessa 11 
ammattikorkeakoulua ja Aalto-yliopisto 
kehittävät tiedetuottamisesta välinettä 
mm. siihen, kuinka tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiohankkeista saataisiin nykyistä 
tehokkaammin apua TKI-osaamis-
vajeeseen ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä hankeviestintään.

EAKR-rahoitteisessa 3D-kulttuurihu-
bihankkeessa luodaan innovaatioalusta, 
joka mahdollistaa yhteistyön, jossa 
tunnistetaan ajankohtaisia kulttuurialan 
digikehitystarpeita pilottien lähtökoh-
daksi. 3D-kulttuurihubi toimii yhdis-
tävänä kokeilualustana sekä fyysisten 
että vir tuaalisten tilojen osalta ja tuottaa 
lisäarvoa palveluiden kautta. Hankkees-
sa viedään virtuaalisuusosaamista kult-
tuurialalle yhteistyötahoina mm. Kan-
sallismuseo, Pikseli Arcade, Hanasaaren 
suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus 
ja Tuusulan Asuntomessut. 

LINKKEJÄ:
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/kaksi-seamkin-

koordinoimaa-karkihanketta-sai-yhteensa-27-miljoonan-
avustukset.html

https://memo.aalto.fi/projects/3d-kulttuurihubi/
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LAADUKKAALLA YHTEISTYÖLLÄ
kestävää kasvua, älykkäitä ratkaisuja

ja uutta liiketoimintaa 
Suomen  kasvukäytävällä

Anne Horila ja Outi MyllymaaSuomen kasvukäytävä on  
 aidosti  yhtenäinen työssäkäynti- ja   

arjen  asioinnin alue, jossa asuu  
noin 45 % väestöstä, tehdään  

noin 50 %  yritysten  liikevaihdosta sekä noin 
60 %  innovaatio- ja tutkimus toiminnasta. 

Maankäytöllä ja  liikenneratkaisuilla on 
 merkitystä niin asukkaiden sujuvaan ja 

 hyvinvoivaan  arkeen kuin yritystoiminnan   
edellytyksiin alueella.

SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄ muodostaa kiinteän yhteistyö-
verkoston, jossa valtasuonet ovat päärata sekä VT3, ulottuen 
pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja 
sieltä edelleen Seinäjoelle. Suomen kasvukäytävän näkeminen 
yhtenäisenä talousalueena niin maankäytön kuin liikennerat-
kaisujen näkökulmasta on tärkeää. Parhaillaan kasvukäytävällä 
on meneillään useita asemanseutujen tiivistämiseen tähtääviä 
kehittämistoimenpiteitä. Myös kuntarajat ylittävää yritysalueiden 
kehittämistä tehdään mm. Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. 
Sujuva ja laadukas yhteistyö eri alueiden sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kesken on erittäin tärkeää kestävän kasvun 
edistämisessä alueella.
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Kasvukäytävällä tehdään merkittävää kunta- ja maakuntarajat 
ylittävää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, joka tukee 
alueiden kestävää kasvua, kilpailukykyä, sujuvaa ja ympäristöys-
tävällistä liikkumista sekä logistiikkaa. Suomen kasvukäytävä 
-verkosto toimii kehitysalustana, uusien toimintatapojen ja uuden 
liiketoiminnan kehittämisessä. Alue on hyvän sijaintinsa ansiosta 
yrityksille ja investoinneille kiinnostava sijoittumiskohde. Yritys-
ten sijoittumista helpottaa kuntarajat ylittävä verkostomainen 
yhteistyö, jossa alueen toiminallisuutta pyritään kehittämään 
kokonaisuutena.

Suomen kasvukäytävä -verkostotyössä on mukana noin 
20 kaupunkia/kuntaa, neljä kauppakamaria sekä ministeriötä, 
kolme maakuntaliittoa ja Suomen Yrittäjät.   Verkosto toimii 
tiiviissä yhteistyössä myös kansallisten toimijoiden kanssa 
tuoden esiin yhteistyöfoorumeilla alueiden toiveita sekä tarpei-
ta. Lisäksi Suomen kasvukäytävä on linkittynyt kansainväliseen 
yhteistyöhön kehittämisverkostojen sekä koulutus- ja tutkimus-
toimijoiden kautta.

Suomen valtiolla ja Suomen kasvukäytävä -verkostolla on 
kasvusopimus, joka sisältää AIKO (alueiden innovatiiviset kokei-
lut) -kehittämisrahainstrumentin. Instrumentin avulla on voitu 
käynnistää älykkääseen liikenteeseen ja ilmastoystävällisiin liik-
kumistapoihin liittyviä kehittämishankkeita. Lisäksi kehittämistä 
on tehty Interreg ja EAKR-rahoituksella. Kehittämistyötä on tehty 
hyvässä yhteistyössä noin 3 miljoonan euron volyymilla mm. 
seuraavissa teemoissa:
– aIGO-automaattibussipilotit kaupunkien aidoissa ympäristöissä 

Espoossa, Hämeenlinnassa ja Vantaalla. Kaikissa sääolosuhteissa 
kulkevan robottibussin kehittämishankkeen päätoteuttajana 
on toiminut Sensible4 Oy. Hankkeen aikana Sensible4 Oy sai 
kansainvälisen yhteistyökumppanin, japanilaisen MUJI:n. Ko-
konaisuudesta on muodostunut kasvutarina, jossa suomalaista 
osaamista viedään kansainvälisille markkinoille.

– Älykkäät liikkumispalvelut -hanke Espoossa, jossa haetaan 
toiminta- ja liiketoimintamallia yhdessä MaaS (Mobility as a 
Service) -palvelutuottajien kanssa.



14 MAANKÄYTTÖ 1|2019

– CaaS (Corridor as a Service) Suomen kasvukäytävällä toimin-
tamallin kehittäminen yritysyhteistyössä.

– Asemaseutualueiden toimintamallien kehittäminen SAA Oy:n 
johdolla.

– Suomen kasvukäytävän kestävät liikkumispalvelut – jaetut 
autot ja yhteiskäyttöpyörät. ShareIt BloxCar ja Valpastin Oy. 

– Kyliltä kasvukäytävälle HAMKin ja Laurean ammattikorkea-
koulujen yhteistyönä. 

– Moreeni-Rastinkangas 5G, Hämeenlinnan ja Janakkalan yh-
teistyönä. 

– Pääradan operointiselvitys maakunnan liittojen yhteistyöllä.
– Alueliikkuvuus selvitys, MDI.
– Matkatavaroiden etälähtöselvitys. Toteutus Finnair, Finavia 

Sokos Hotel Vaakuna. 
– NSB CoRe Interreg, älykäs ja ympäristöystävällinen liikkumi-

nen. Mukana Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa.
Käytännön kokemuksien kautta voidaan todeta laaja-alaisen 

sekä poikkitoimialaisen yhteistyön synnyttävän uusia ideoita ja 
liiketoimintamallisuuksia, joista osa on jo muotoutunut kasvu-
tarinoiksi.

Suomen kasvukäytävä -verkosto jatkaa laaja-alaista kehi-
tystyötä ja vahvistaa toimintaa tulevaisuudessa. Verkostossa 
luotiin yhdessä tulevaisuudet tavoitteet uudelle hallitusoh-
jelmakaudelle. Keskiössä ovat kilpailukykyisen, älykkään ja 
kestävän Suomen vahvistaminen yhteiskehittämisellä, yhteisen 
vision kautta. 
Päätavoitteina ovat:
– Pääradan kapasiteetin ja välityskyvyn lisääminen.   Nyt jo 

350 000 pendelöijää.
– VT3 kehittäminen. Noin 12 milj. automatkaa Tampere–Helsin-

ki-välillä.
– Älykkäät ja ympäristöystävälliset matkaketjut ja logistiikka. 

Odotettu väestön kasvu +24 % vuoteen 2040 mennessä.

ANNE HORILA toimii Suomen kasvukäytävä -verkoston 
johtajana ja OUTI MYLLYMAA verkoston viestintä- ja 
kehittämisasiantuntijana. 

SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄ -VERKOSTON TOIMIJAT

• Kaupungit ja kunnat: 
Akaa, Espoo, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Hattula, Hausjärvi, Helsinki, Janakkala, 
 Kangasala, Lempäälä, Loppi, Pirkkala, Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Valkeakoski, Vantaa 
(AIKO), Vesilahti, Ylöjärvi

• Kauppakamarit ja Suomen Yrittäjät: 
Hämeen kauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari, Riihimäen – Hyvinkään kaup-
pakamari, Suomen Yrittäjät, Tampereen kauppakamari

• Ministeriöt: 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ympäristöministeriö

Lisätietoa Suomen kasvukäytävä -verkoston toiminnasta: www.suomenkasvukaytava.fi

– Tiedon ja osaamisen liikkuminen – yhteiskehittäminen. 
Osaavan työvoiman saatavuus & yritysten kilpailukyky.

 Uudet työn muodot & monipaikkaisuus.
– Kehittämistyö Liikennealan kansallisen kasvuohjelman (LVM), 

Kestävän kaupunkikehitysohjelman (YM) ja Kaupunkikehitys-
ohjelman (TEM) tavoitteiden suunnassa.
Yhteinen visio ja toimintatavat sekä laadukas ratkaisukeskei-

nen yhteistyö sekä osaamisen jakaminen ovat keskeisiä koko 
Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta. Kehittämistyön 
tulosten skaalautuminen kansallisesti ja kansainvälisesti on 
tavoiteltavaa.
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Itäharjun maaperän  
HAITTA-AINEIDEN JA JÄTTEIDEN 

HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET 
selvitetään suunnittelutyön  

alkuvaiheessaLeena Jokiranta

TURUN ITÄHARJUN TEOLLISUUSALUEEN uudistustyössä 
pyritään määrätietoisesti toteuttamaan kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden periaatteita.

– Tavoitteena on pienentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä, 
johtava asiantuntija Kim Brander Ramboll Oy:stä toteaa.

Itäharjun alue on tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaa-
vassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 
Viime vuosina teollisuusalueella on toiminut mm. metalli- ja 

betoniteollisuusyrityksiä, autopurkaamoja ja -korjaamoja sekä 
huoltoasemia ja maalaamoja.

Ramboll on laatinut esityksen siitä, kuinka pilaantuneita 
maa-aineksia ja jätteitä sekä rakennusten purkamisesta 
syntyviä materiaaleja voidaan hyödyntää mahdollisimman 
laajamittaisesti.

Tavoitteet esityksen mukaiselle toimintamallille asetettiin 
yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Cederqvist & Jäntti Architects
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Kim Brander: ”Onkin erittäin 
 vaikea ennustaa, mitä kaikkea 
voi  tulla vastaan –– mutta se 
tekee samalla hankkeesta  
hyvin mielenkiintoisen.”

– Ne tukevat pyrkimystämme tehdä Turusta hiilineutraali 
kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Lopputuloksena saavutamme 
Itäharjun alueelle yhtenäiset periaatteet ja toimintamallin pilaan-
tuneen maa-aineksen ja jätteiden käsittelyyn vuosiksi eteenpäin, 
Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Mika Pitkänen arvioi.

Aluekehittämisessä voidaan soveltaa useita eri menetelmiä, 
kuten mm. kaivutarpeen vähentämistä edistävien toimintojen 
sijoittelua, rakentamisen erilaisia ratkaisuja ja maaperän kun-
nostusta in situ -menetelmin.

– Erilaisten menetelmien käyttöön on luotava edellytykset 
sekä kaavoituksessa, esisuunnittelussa, rakennussuunnittelussa 
että itse rakentamisessa, Kim Brander korostaa.

Sen vuoksi nyt laadittu tahtotilan konkretisoiva dokument-
ti on tärkeä väline tulevaisuuden toimenpiteiden kannalta.

– Esityksessämme on tarkasteltu, kuinka alueen 
maaperässä olevat haitta-aineet ja jätteet voidaan 

huomioida alueen kehittämisessä ja tulevassa 
rakentamisessa ympäristön kannalta kestävällä 
tavalla ja kustannustehokkaasti.

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona Itäharjun alueen 
toimintamallissa on pohdittu rakentamisen ajaksi 
alueelle perustettavaa maa-ainesten ja jätteiden 
käsittelyaluetta eli kierrätyskeskusta.

– Kierrätyskeskuksen avulla alueen maa-
ainekset ja syntyvät jätteet käsitellään tehokkaasti: 

kun niitä hyödynnetään alueen rakentamisessa, 
säästetään korvaavien maa-ainesten kustannusten 

ohella myös kuljetuskuluissa, Brander huomauttaa.

Turun kaupunki

Tu
run kaupunki
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TEOLLISUUSALUEEN MAAPERÄSTÄ  
NIUKALTI TUTKITTUA TIETOA
Rambollin kannalta kohde on monin tavoin kiinnostava. Haas-
teellisinta on alueen suuri koko – ja sen pitkä teollinen historia.

– Erilaista, mahdollisesti maaperää pilaavaa, toimintaa on ollut 
vuosien saatossa eri puolilla aluetta, Brander toteaa.

– Onkin erittäin vaikea ennustaa mitä kaikkea voi tulla vastaan.
Toistaiseksi varsinaista tutkittua tietoa maaperän ympäris-

töteknisestä tilasta on alueen koko huomioiden erittäin vähän.
– Mutta se tekee samalla hankkeesta hyvin mielenkiintoisen, 

Brander korostaa.
– Erittäin kiinnostavaa on se, että erilaisia riskien hallintaan ja 

maaperän kunnostamiseen liittyviä vaihtoehtoja on voitu ryhtyä 
tarkastelemaan nyt, kun alueen tulevan käytön suunnittelu on 
vasta alkuvaiheessa. Tämä mahdollistaa sen, että vaihtoehtoja 
voidaan tarkastella hyvin laajasti.

Koska ympäristöteknisiä tutkimuksia on alueella tehty vain 
hyvin paikallisesti, minkäänlaista, ei edes kohtuullisen kattavaa 
käsitystä alueen maaperän todellisesta tilasta ole mahdollista 
vielä muodostaa.

– Turun kaupunki on kuitenkin jatkosuunnittelun tueksi ha-
lunnut alustavan arvion siitä, minkälaisia kustannuksia maaperän 
pilaantuneisuudesta voi alueella aiheutua, Brander kertoo.

Arvioinnissa onkin tukeuduttu siihen tietoon ja kokemukseen, 
joka on syntynyt vastaavanlaisista isoista aluekehityshankkeista, 
joissa Ramboll on ollut mukana eri puolilla Suomea.

MAAPERÄN KUNTOA ARVIOIDAAN AJOISSA
Kim Branderilla on kokemusta lukuisista aiemmista kehityshank-
keista, joissa vanhaa teollisuusaluetta ja ikääntyneitä kiinteistöjä 
on muutettu esim. asumisen käyttöön.

– Kuten VR:n vanha konepaja Helsingissä Pasilassa, Hämeen-
linnan Verkatehdas ja Keinusaaren alue sekä Logomon alue 
Turussa, Brander luettelee.

– Itäharjun alueen suunnittelussa on erilaista se, että 
maaperän pilaantuneisuuteen liittyviä kysymyksiä pohditaan 
näin varhaisessa vaiheessa hankkeen suunnittelua. Se antaa 
huomattavasti enemmän mahdollisuuksia etsiä kestävämpiä ja 
kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Tu
ru

n ka
upunki
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JÄÄKARHU
JA MUITA KIINNOSTAVIA 
TUTTAVUUKSIA –  mu ra a l i t

vä r i t t ävä t  ka u p u n k i ku va a
Jyväskylässä kävellessä voi  törmätä 
uljaaseen hopeaturkkiseen 
 jääkarhuun. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole kaduilla vapaana kuljeskeleva 
ursus maritimus vaan asuinkerros-
talon koko päätyseinän peittävä 
muraali eli seinämaalaus.

JYVÄSKYLÄSSÄ TOTEUTETTU  jääkarhumuraali on yksi 
Suomen eri kaupungeissa vuonna 2017 järjestetyn UPEA17-
festivaalin aikana maalatuista teoksista. Mm. tällaisten urbaanin 
taiteen tapahtumien kautta muraalit ja muu julkinen taide ovat 
eläneet uutta nousuaan viimeisten vuosikymmenten aikana.

LÄHES SATA VUOTTA MURAALEJA
Jyväskylässä muraaleja on ollut katukuvassa vaihtelevasti jo 
1920-luvulta alkaen. Yksi ensimmäisistä kaupungin muraaleista 
oli taitelija Feliks Ojasen 1920–30-luvun vaihteessa maalaa-
ma Goodyearin rengasmainos, joka koristi kerrostalon seinää 
Puistokadulla. Mainos peitettiin myöhemmin ja taas entisöitiin 
sen paljastuessa rakennuksen julkisivuremontin yhteydessä 
1990-luvulla.

Ilmarisenkadun  
The Last Cocktail  
-jääkarhu muraali on  
sveitsiläisen Onurin  
käsialaa.  Seinämalaus  
loistaa pimeässä, joten  
sen ilme muuttuu  
yöaikaan.
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Susanna Kari
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Nykyään vaikuttavia julkisia taideteoksia näkyy muutaman 
neliökilometrin alueella Jyväskylän ydinkeskustassa useita. 
Kaupungin mittauspäällikkö Ari Heinonen on kuvannut Jyväs-
kylän muraaleja ilmasta käsin. Hän hoitaa tällä hetkellä kaikki 
kaupungin dronelennot ja niihin liittyvät kuvaukset. Arin mukaan 
muraalit värittävät hienosti Jyväskylän kaupunkikuvaa. ”Toivot-
tavasti muraalit ovat tulleet jäädäkseen”, hän sanoo.

Muraalien toteuttamista varten tarvitaan Jyväskylässä taval-
linen toimenpidelupa. Toimenpideluvat käsittelee kaupunkiku-
vatoimikunta. Hakija voi määrittää toimenpidelupahakemukses-
saan mm. muraalin esillä oloajan.

MUUALLAKIN KUIN KESKUSTASSA
Jyväskylässä muraaleja löytyy muualtakin kuin keskustan ruutu-
kaavakorttelista. Taajamissa muraaleja voi ihailla mm. Tikkakosken 
varuskunnan alueella sekä Kankaan rakentuvalla alueella.

– ”Kankaan alueella on tehty parkkitalon pinnoille muraali-
maisia teoksia, joiden aiheena ovat Jyväskylän historia ja vanhat 
kartat”, kuvailee Ari Heinonen. Kahdelle julkisivupinnalle ulottuva 
taideteos on yli 2 000 m2:n kokoinen. Pysäköintitalon sisätiloihin 
kuhunkin kerrokseen maalatut teokset ovat myös saaneet inspi-
raationsa Jyväskylän vanhoista kartoista.

 ”Jyväskylässä muraaleja  löytyy muualtakin 
kuin keskustan  ruutukaavakorttelista.”

Italialaisen Millon   
muraali Keep me   
Jyväskylän 
 Vapaudenkadulla oli 
UPEA17-festivaalin 
 ensimmäinen  
valmistunut teos.
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Banksy on anonyymisti toimiva katutaiteilija, 
jonka keskustelua herättäviä julkisia taide-
teoksia on ympäri maailmaa. Banksyn Brexitistä 
 inspiraationsa saanut muraali ilmestyi Englannin 
Doveriin keväällä 2017.

Muraali Madridin keskustassa muokkaa 
kirjaimellisesti katukuvaa.

Berliinissä rakennuksen seinään 
on visualisoitu pala historiaa.
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Fred Romero | Wikimedia Commons

Immanuel Giel | Wikimedia Commons
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VÄREJÄ JA 
 KANNANOTTOJA
Mainoksia, koristeita, ajatus-
ten herättelijöitä – muraalien 
taustalla on monia tavoitteita 
ja motivaatioita. Seinämaa-
lauksilla voidaan tuoda myös 
pala historiaa näkyväksi osak-
si katukuvaa ja kertovathan 
muraalit säilyessään itse-
kin aikansa tarinaa tulevien 
 sukupolvien kaupunkitilan 
käyttäjille.

 ”Muraalit ja muu julkinen taide ovat eläneet uutta 
nousuaan viimeisten vuosikymmenten aikana.”

Vapaakaupungiksi 
 julistautunut Christiania 
 Kööpenhaminan  keskustassa 
on tunnettu  värikkäistä 
rakennuksistaan.

Muraalit värittävät  
New Yorkissa sijaitsevan  
2,3 km pitkän  korotetun 
High Line -puiston 
 maisemia. High Line 
on  rakennettu vanhan 
 rautatien päälle. 
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Tervetuloa vuoden 2019 
Maanmittauspäiville!

OSALLISTUMISHINNAT
Normaalihinta (voimassa 28.2.2019 asti): 
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 325 € + alv
– Ei-jäsenet 375 € + alv 
Jälki-ilmoittautuminen (1.3.2019 alkaen): 
– 450 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv (koko ajan)
Eläkeläiset: 200 € + alv (koko ajan)
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, aamu- ja 
iltapäiväkahvit sekä lounaat.´

MAJOITUS
Majoituksen varausinfo löytyy osoitteesta  
maankaytto.fi/mmp 

ILTAJUHLA
Iltajuhla nautitaan Paasitornin juhlasalissa. Ilta-
juhlaan kuuluu 3 ruokalajin illallinen, jonka jäl-
keen juhlaväkeä viihdyttää The Sense Band.
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Maanmittauspäivät 2019
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS

#mmp2019

Peter Vesterbacka on suomalai-
nen mobiilipelien kehittäjä ja 

opetuspeliyhtiö Lightneerin 
brändijohtaja. Vesterbacka 
on puuhaamassa myös tun-
nelihanketta Helsingin ja 

Tallinnan välille (Fin Est Area 
Bay Project).

Anni Sinnemäki on Helsingin 
kaupunki ympäristöstä vastaa-

va apulaispormestari. Sinne-
mäen toimialaan kuuluvat 
mm. maankäyttö ja kaupun-
kirakenne, rakennukset ja 

asuntoasiat. 

Madventures-kaksikko Riku 
 Rantala ja  Tuomas Milonoff 

tunnetaan omaperäisinä, 
intohimoisina ja pelkää-
mättöminä tarinankerto-
jina. Madventures valittiin 

Speakers forumin vuoden 
puhujaksi 2016.

Maanmittauspäivät 2019 – maankäytön, paikkatiedon, 
 toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!

maankaytto.fi/facebook

Ilmoittautua voi osoitteissa  
https://holvi.com/shop/Maanmittauspaivat/ 
ja maankaytto.fi/mmp

MIL ry ja MAKLI ry järjestävät Maan mittaus-
päivät 2019 kaksipäiväisenä tapahtumana 
27.–28.3.2019 Helsingin Paasitornissa.

TAPAHTUMAN KEY NOTE -PUHUJAT

MAANMITTAUSPÄIVIEN 2019 PÄÄSPONSORIT SPONSORIT

maankaytto.fi/mmp



KESKIVIIKKO 27.3.2019
ILMOITTAUTUMINEN klo 8:30 ALKAEN

KAHVI klo 9:00–9:45
AVAJAISET • JUHLASALI klo 9:45

Tervetuliaissanat • Mikael Still, Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Key note -puheenvuoro • Anni Sinnemäki, Helsingin kaupungin apulaispormestari

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen
Key note -puheenvuoro • Madventures Riku Rantala ja Tuomas Milonoff

LOUNAS klo 12:00–13:00

Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Keskustan  pysäköintiongelmien ratkaiseminen 
3D-kiinteistöjä hyödyntämällä – case Järven-
pää • Kaupungingeodeetti   Juhana Hiironen, 
Järvenpään kaupunki

Huoneistotietojärjestelmä – mitä, missä,  milloin? 
• Erityisasiantuntija Paavo Häikiö, Maa- ja metsätalous-
ministeriö

Merenmittausten uudet lasermittaukset • Meren-
mittaus tietopäällikkö Susanna Jansson, Liikenne- ja 
viestintävirasto

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
uudistaminen • Ympäristöneuvos Antti Irjala, 
ympäristöministeriö

Parhaat palvelut -projektin katsaus • 
Toimitusinsinööri Ville Haatsola ja tonttipäällikkö
Kimmo Sulonen, Hämeenlinnan kaupunki

Teollisuus- ja asennusmittaus • Palvelupäällikkö Jari 
Karhu, Mitta Oy

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset • 
Ympäristö ministeriö

Maannousema ja meren pinnan nousu – uutta tietoa 
vesijätön muodostumisesta meren rannoilla • Erikois-
tutkija Maaria Nordman, Paikkatietokeskus FGI

Tilojen 3D-virtuaalimalli tukee päätöksentekoa ja 
säästää kaikkien aikaa • Toimitusjohtaja Timo Sääski, 
Geotrim Oy

KAHVI klo 14:30–15:00
Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

3D-kiinteistöt eri toimijoiden näkökannalta
– Tonttijako 3D-kiinteistöä varten – case Espoo • 

 Kaupungingeodeetti Ari Piirainen, Espoon kaupunki
– Senior legal  Counsel Helena Kinnunen,  Fondia Oyj 
– 3D-mallinnus rekisteröintiä varten

Runkomittaukset – katoavaa kansan perinnettäkö? • 
 DI Tauno Suominen, Nordic Geo Center Oy

Tekoälyn mahdollisuudet paikkatietojen 
 tuotannossa ja analytiikassa • Teknologiajohtaja Ilkka 
 Suojanen, ESRI Finland Oy

Kohtuuhintainen asuminen • Kaupunkitalous-
tieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaa, Aalto-
yliopisto
Pilaantuneet maat kaavoituksen riesana • Yksi-
kön päällikkö Eija Kivilaakso, Kaupunkiympäristön 
toimiala, Helsingin kaupunki

Yhdistysten kokoukset klo 17:00–18:00
ILTAJUHLA KLO 19:00 -> • JUHLASALI

 TORSTAI 28.3.2019 
KAHVI klo 8:00–9:00

Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Kaavoituksen uudet trendit • Suunnittelujohtaja 
Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki

Tontin halkomisen hyödynnettävyys • Toimitus-
insinööri Jaakko Kaila, Helsingin kaupunki

Paikkatiedot tehokäyttöön – paikkatieto alustan 
ajankohtaiset hankkeet sekä kuntafoorumin ja maa-
kuntafoorumin toiminta •  Kaupungingeodeetti Anna 
Mustajoki, Tampereen kaupunki ja johtava asiantuntija 
Heli Laaksonen, Maanmittauslaitos

Kaavasta toteutukseen • Johtaja (yhdyskunta ja 
infra) Kimmo Kurunmäki, RAKLI ry 

Sovinnon rakentaminen asianosaisten välille
maaoikeudessa • Maaoikeusinsinööri Jouni
Virtanen, Etelä-Savon käräjäoikeus, maaoikeus

3Dkunta – kuntien tuottamat kaupunkimallit 
koneluettavassa muodossa • Johtava konsultti Pasi 
 Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Lunastuslain muutos • Maaoikeusinsinööri    
Sakari Haulos, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Leica Geosystems 200 vuotta! Mittauslaitteista 
kokonaiseen työkulkuun • Market Segment Manager 
Geomatics Tuukka Räsänen, Leica Geosystems Oy

TAUKO
Kiinteistöarviointi Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Metsän hintatutkimuksen tulokset • Johtava 
asiantuntija Esa Ärölä,  Maanmittauslaitos

WFS 3.0 -standardin kehitys • Johtava paikkatietoasian-
tuntija, Paikkatietokeskus FGI

Arvonmuodostus kiinteistöverotusta varten 
– kansainvälinen katsaus ja kehitysnäkymiä 
Suomessa • MaaVero projektin asiantuntija Arthur 
Kreivi, Maanmittauslaitos

Uusi yksityistielaki • Maanmittausneuvos Markku 
Markkula, Maanmittauslaitos

Kansallinen laserkeilausohjelma • Johtava
asiantuntija Juha Kareinen, Maanmittauslaitos

LOUNAS klo 12:00–13:00
Kiinteistöarviointi Paikannusratkaisut Paikkatieto

Kiinteistösijoitusten tuottokehitys ja sen ajurit 
eri osamarkkinoilla • Toimitusjohtaja Hanna 
Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy

Sisätilapaikannus • Tutkimuspäällikkö Martti Kirkko-
Jaakkola, Paikkatietokeskus, FGI

Saumaton tiedonkulku kunnan maanhankinnas-
ta rakennetun ympäristön tietojen julkaisuun • 
 Ratkaisupäällikkö Heikki Karttunen, CGI Suomi Oy

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden nykytila ja 
lähitulevaisuuden näkymät • National Director, 
Head of Advisory Tero Lehtonen, JLL

Paikkatietokeskuksen mittanormaalit ja kalibrointi-
toiminta • Tutkimuspäällikkö Jorma Jokela ja vanhempi 
tutkija Mirjam Bilker-Koivula, Paikkatietokeskus FGI

Kiinteistöarvioijan roolin muuttuminen – 
 besserwisseristä neuvonantajaksi • Toimitus-
johtaja Seppo Koponen, GEM Property Oy

KAHVI klo 14:30–15:00
 PÄÄTTÄJÄISET • JUHLASALI 
 Fin Est Area Bay Project (Helsinki–Tallinna-tunnelihanke) • 
 Peter Vesterbacka

Maanmittauspäivät 2019 • Paasitorni • Alustava ohjelma
Ajantasainen ohjelma osoitteessa maankaytto.fi/mmp2019
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Maarit Nordmark

Pilkettä pimeässä 

Suomessa juhlitaan satavuotiskirjastoa ja 
maalla menee muutenkin hyvin. Teollisuus 
porskuttaa, Nordea on muuttanut Suomeen, 
laivoja valmistuu telakoilta jatkuvalla syötöllä 
ja Ruotsiin viime aikoina kuuluva ainoa ongel-
ma on teollisuuden työvoimapula.

Muualla maailmassa taas ongelmilla ei 
ole alkua eikä loppua. Suurin osa maailman 
pörssi-indekseistä oli miinuksella 2018, ja 
vaikka osa onkin lähtenyt nousuun joulu-
kuun viimeisellä viikolla, saavat sijoittajat silti 
odottaa suurella kärsivällisyydellä edellisen 
vuoden tasoja. Englannissa mennään kovaa 
vauhtia karille Brexitin kanssa, Yhdysvalloissa 
valtion työntekijät joutuvat myymään koti-
irtaimistojaan saadakseen vuokrat maksettua, 
koska Trump ei suostu maksamaan palkkoja 
ennen kuin hän on saanut 50 miljardia dollaria 
aidanrakennusrahoja ja Venäjällä sorretaan 
toisinajattelijoita niin kuin tavallisesti. Venä-
läiset trollit lähettävät maailmalle, etenkin 
Ruotsiin, väärennettyjä propagandauutisia. 
Ruotsin asuntomarkkinat ajettiin karille kah-
della suurella uudistuksella, joilla tyrmättiin 
Svenssonien likviditeetti asuntomarkkinoilla 
ja joiden seurauksena asuntotuotanto on 
pudonnut puoleen – samalla kun väestö on li-
sääntynyt kymmenen prosenttia. Ilmastokriisi 
tyrmää meidät sekä fyysisesti että etenkin 
henkisesti, tuulet ja sateet puhaltavat väärissä 
paikoissa väärään aikaan ja meret ovat täynnä 
muovijätettä. Facebook kehittää kasvojen-
tunnistusalgoritmeja kymmenen vuoden 
takaisilla vapaaehtoisilla kuvienkeräyksillä 
ja halpojen Teslojen valmistus on myöhässä.

Mistä tässä nyt sitten kirjoittaisi, jos haluai-
si keksiä edes jotain positiivista sanottavaa 
kansainvälisestä perspektiivistä käsin? 

Yritetään. Vuonna 2018 on tapahtunut 
paljon hyvääkin. Otsonikerros on korjautu-
massa ja uusimman tiedon mukaan se on 
täysin parantunut vuonna 2060 – ennen kuin 
tämän kirjoittajan täyttää sata vuotta. Ho-
moseksuaalisuus ei ole enää kriminalisoitua 
Intiassa. Colombian Serrania de Chiribiquete 
on laajennuksen jälkeen maailman suurin 
sademetsien suojelualue – vähän yli 4,4 mil-
joonan hehtaarin kokoinen! EU on kieltänyt 
mehiläisiä tappavat kasvinsuojeluaineet, 
neonikotinoidit. Belizen suuri Great Barrier 
Reef on poistettu Unescon uhanalaisten 
luonnonkohteiden listalta. Pakistan on 
luvannut istuttaa 10 miljardia puuta, korva-
takseen 350 000 hehtaaria tuhottua metsää 
ja tasapainottaakseen jäätikköjen sulamisen 
aiheuttamia mahdollisia ympäristövaiku-
tuksia. 70 prosenttia maailman väestöstä 
on vähentänyt lihansyöntiä ympäristö- ja 
terveyssyistä. Uhanalaisten vuorigorillojen 
määrä on kasvanut 25 prosentilla kahdeksas-
sa vuodessa. Englannissa on alettu merkitä 
pakkauksia koodilla ”muovivapaa”. Maailman 
ympäristövaikutuksia vähentävät investoinnit 
olivat yli 200 miljardia euroa vuonna 2018. 
Kalastus jäätiköstä sulaneella Välimeren 
kokoisella pohjoisnapa-alueella on kielletty 
uuden kansainvälisen sopimuksen avulla, 
tarkoituksena suojella ekosysteemiä. Eritrea 
ja Etiopia solmivat rauhan 20-vuotisen sodan 
jälkeen. Tässä vain muutama esimerkki uuti-
sista, joita emme nähneet aamulehdissämme.

Kaikkien vuoden 2018 suurten positiivis-
ten uutisten taustalla on pitkäaikainen työ, 
kehitys ja tietoisuus siitä, että maapallomme 
ilmakehineen on hauraampi ekosysteemi 
kuin minkä varaan olemme laskeneet. 

Insinöörinä olen positiivinen teknisen ja 
sosiaalisen kehityksen mukanaan tuomille 
mahdollisuuksille saavuttaa tasapaino luon-
non ja ihmisen aiheuttamien vaikutusten 
välillä. Toivottavasti onkin niin, että minun 
sukupolveni aikana olemme saavuttaneet 
huipun ympäristövaikutuksille ja että yllä 
oleva lista on vain yksi merkki siitä, että 
kehitys on jo lähtenyt parempaan suuntaan. 
Itseäni näiden esimerkkien löytäminen aina-
kin rauhoitti hieman. Ensi talveksi taidankin 
hankkia talvipolkupyörän vähentääkseni 
omaa ympäristövaikutustani.

MAARIT NORDMARK on Head of Asset  Management 

Hestia AB:ssä, Realian ruotsalaisessa  tytär yhtiössä. 

Maaritin liiketoimialaan kuuluu muun  muassa 

 kolmen kiinteistöalan  pörssiyrityksen  hallinta. 

Vapaa-ajallaan Maarit on  maantiepyöräilijä 

ja  Danderydin rakennuslautakunnan 

 varapuheenjohtaja.
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Suomen ensimmäinen rakennetun 
ympäristön Science Slam Teksti ja kuvat: Kaisa Jaalama, 

 Pauliina Krigsholm ja Jani Hokkanen

WINECELLARS HELSINGIN KALEVANKADULLA TÄY TT YI MARRASKUISENA KESKIVIIKKO  -

ILTA NA 14.11.2018 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ALAN ASIANTUNTIJOISTA JA TIETEILI-

JÖISTÄ, KUN KUUSI ALALLA TOIMIVAA TUTKIJAA PITIVÄT KUKIN LYHYEN KUUDEN 

MINUUTIN ESIT YKSEN OMASTA TUTKIMUKSESTAAN RY TS SLAM -TAPAHTUMASSA.

ESITYKSIÄ SEURASI YLEISÖN LISÄKSI neljän asiantuntijan 
paneeli, jonka tehtävänä oli reflektoida kuulemiaan esityksiä 
sekä valita joukosta illan inspiroivin esitys. 500 euron kan-
nustuspalkinnon voitti Tiina Laatikainen esityksellään What 
makes a supportive environment 
for active ageing and why do we 
need to talk about that? Laatikai-
nen sai kiitosta erityisesti aiheen 
ajankohtaisuudesta ja vetoavasta 
esitystavasta. 

Illan tutkijat esityksineen:
– Olli Poutanen, Aalto-yliopis-

to: Ihminen tanssissa sensori-
kaupungissa

– Otso Helenius, Aalto-yliopis-
to: Tiedon revisiointi kaupunki-
suunnitteluprosesseissa

– Mikko Maksimainen, Aalto-
yliopisto: Kaupungin valot

– Anahita Rashidfarokhi, Aalto-yliopisto: Social sustainability 
tool for assessing land use planning processes

– Tiina Laatikainen, Aalto-yliopisto: What makes a supportive 
environment for active ageing and why do we need to talk about 

that?
– Veera Moll, Aalto-yliopisto: 
Lasten omaehtoinen liikkuminen 
Helsingissä 1950–2010. Muuttuva 
lapsuus muuttuvassa kaupungissa.

Asiantuntijapaneeli korosti, 
ettei yhden esityksen nostaminen 
erinomaisten esitysten joukosta 
ollut helppoa. Raati joutuikin 
pohtimaan päätöstään pitkään 
yksimielisyyden saavuttamiseksi. 
Panelistit kertoivat olleensa myös 
vaikuttuneita siitä, kuinka valmii-
ta esiintyjiä illan tutkijat olivat. 
Paneelin jäseninä toimivat Oma 

Helsingin Kalevankadulle Winecellarsiin saapui  
noin 50 rakennetun ympäristön alan tutkimuksesta kiinnostunutta.

Tiina Laatikainen kertoi tutkimuksestaan, joka 
koskee aktiivista ikääntymistä tukevaa ympäristöä.
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Hämeen muutosjohtaja, EU Interreg Baltic Sea Region -seuranta-
komitean jäsen Matti Lipsanen, Sitran johtava asiantuntija Riina 
Pulkkinen, Maanmittauslaitoksen tuotannon ylijohtaja Irma 
Lähetkangas sekä FCG:n johtava asiantuntija Jani Päivänen.

Illalla järjestetty after work -tyylinen tilaisuus juomineen ja 
ruokineen sai kiitosta yleisöltä, ja useat esityksiä katsomaan 
tulleet olivat erityisen mielissään mahdollisuudesta tulla kuu-
lemaan alan tutkimusta ytimekkäässä muodossa työpäivän jäl-
keen. Vaikka kuusi minuuttia on esiintyjän näkökulmas-
ta lyhyt aika kokonaisen tutkimusaiheen tiivistämiseen, 
osoitti slam-konsepti sen, että yksittäisen tutkimuksen 
pääasialliset sisällöt on mahdollista sisäistää niinkin 
lyhyessä ajassa.

MIKÄ SCIENCE SLAM?
Rakennetun ympäristön science slam eli RYTS Slam on 
mukaelma science slam -konseptista, jossa ideana on 
viestiä tieteestä yleistajuisessa muodossa epäformaa-
lissa ympäristössä, kuten ravintolassa. Usein science 
slamiin kuuluu leikkimielinen kilpailu, jossa yksi esitys 
valitaan illan voittajaksi. Vaikka samaa ajatusta lai-

Rakennetun ympäristön 
Science Slam on tarkoitus 
järjestää jälleen  
vuonna 2019.

Asiantuntijapaneeli  
reflektoi kuulemiaan  
esityksiä RY TS ry:n 
 puheenjohtajan Kalle 
 Konttisen haastattelemana 
ennen kannustuspalkinnon 
saajan julkistamista.

Mikko Maksimainen 
kertoi luminanssipiste-

pilvimittauksesta.

nattiin RYTS Slam -konseptissa, illan tärkein tavoite oli tuoda 
tutkimusmaailmassa ja sen ulkopuolella toimivia yhteen matalan 
kynnyksen tapahtumassa. Tämä mahdollisti alan ajankohtaisista 
tutkimusteemoista tiedottamisen sekä palautteen keräämisen 
alan asiantuntijoilta, jotka eivät pääsääntöisesti työskentele alan 
tutkimuksessa. 

Tilaisuuden järjesti Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura. 
RYTS Slam on tarkoitus järjestää jälleen syksyllä 2019. 

KAISA JAALAMA työskentelee tohtori-
koulutettavana rakennetun ympäristön 
laitoksella Aalto-yliopistossa, rakennetun 
ympäristön mittauksen ja mallinnuksen 
 instituutissa. Kaisa Jaalama toimii vuonna 
2019  Rakennetun ympäristön tutkimuksen 
seuran vara puheenjohtajana.

PAULIINA KRIGSHOLM työskentelee  
tutkijana Maanmittauslaitoksen Paikka-
tietokeskuksessa. Krigsholm toimi 
 Rakennetun ympäristön tutkimuksen seuran 
hallituksessa vuosina 2016–2018.

JANI HOKKANEN työskentelee kiinteistö-
tehtävien kehityspäällikkönä Maanmittaus-
laitoksella. Hän toimii vuonna 2019 
 Rakennetun ympäristön tutkimuksen seuran 
hallituksen jäsenenä.
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Yksityistielain uudistus saatiin sitten valmiiksi 
pitkän väännön jälkeen. Siinä on uutta ja 
vanhaa niin kuin morsiamen hääasussa. Uutta 
sen verran, että voi olla ainesta kahteenkin 
pakinaan. Nyt Veturimies käsittelee kuitenkin 
vain tiekuntia koskevia säännöksiä ja niissä 
painostusti muutoksenhakua. Poika toimitti 
kyllä paksun pinon asiaa koskevia papereita, 
mutta jos niitä olisi ruvennut lukemaan, teillä 
ei olisi tätä pakinaa.

Yksityistiet ja niiden tiekunnat ovat tärkeä 
osa maaseudun liikkumisjärjestelmää. Hyvin 
tiedetään, että tieasioissa tunteet kuumene-
vat joskus vähäisistäkin asioista. Kerrankin 
tiekunta sai rahansa ties mistä eikä perinyt 
tiemaksuja ollenkaan, mutta yksi isäntä valitti 
kuitenkin tieyksiköistään ”periaatteessa”. Tie-
kuntia on monenlaisia, on hyvin hallinnoituja 
ja vähemmän hyvin hallinnoituja. On yhden 
Kimmon tiekunta, jossa kokouksen jälkeen 
syödään hirvikeittoa tarpeellisten juomien 
kera. On Veturimiehen tiekunta, jossa Vetu-
rimiestä on uhattu vetää turpaan, kun on 
mennyt huomauttamaan väärästä menette-
lystä. Mutta yhteistä kaikille tiekunnille on se, 
että asioita siellä käsittelevät maallikot, vaikka 
asiat ovat sentään sen väärttejä, että jotain 
osaamista niissä tarvittaisiin.

Huomatkaa, että tiekuntia koskevat 
säännökset on nyt sijoitettu laissa yksityis-
tietoimitusta koskevien säännösten edelle. 
Mahtaako se heijastella sellaista ajatusta, että 
maailma on jo valmiiksi rakennettu ja nyt on 
keskityttävä sen asioiden hoitamiseen. Ei kai 
maanmittarienkaan työ ihan heti lopu, mutta 
ehkä se joskus kääntyy laskuun, ja liekö jo 
kääntynyt.

Tiekuntaa koskevissa säännöksissä on 
joitain mielenkiintoisia yksityiskohtia, niin 
kuin järkevälle tasolle saatettu tiedottamis-
menettely ja järjettömälle tasolle jätetty mah-
dollisuus maksuunpanoluettelon nähtävillä 
olosta ”…Perähikiän kunnan ilmoitustaululla 
kunnantalon aukioloaikoina…” Ettei sitä 
saatikka muita keskeisiä kokousasiakirjoja 
voitu edelleenkään määrätä toimitettavaksi 
kokouskutsun mukana. Kas kun jotkut tiekun-
nat käyttävät tätä mahdollisuutta sitä varten, 
ettei kukaan tiedäkään asioista. Maaseudulle 

rakennetaan valokuituverkoja, mutta kopio-
koneita siellä ei kai sitten ole.

Vaan siihen muutoksenhakujärjestel-
mään. Ihan ensimmäiseksi uutta on mah-
dollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen 
ja se, että sen voi kohdistaa paitsi tiekunnan 
päätökseen myös toimitsijan tai hoitokunnan 
päätökseen. Yksityisen osakkaan oikeus-
turvan kannalta merkittävää tämä onkin, 
kun hoitokunnan päätökset tai toimitsijan 
toimenpiteet eivät olleet ennestään edes 
julkisia ja muutoksenhakukelpoisia muutoin 
kuin tiekunnan kokouksen kautta. Vaikeaa 
oli sillä tieosakkaalla, joka katsoi, ettei hänen 
tieosaansa pidetä riittävässä kunnossa. Näh-
täväksi jää, auttaako oikaisuvaatimus siihen 
tai mihinkään muuhunkaan. Kai se on miestä 
myöten, niin kuin aina.

Mutta missä on pihvi? Se on siinä, ettei 
tiekunnan kokouksen päätökseen haeta muu-
tosta enää kunnan tielautakunnassa, vaan 
nostamalla tiekuntaa vastaan moitekanne 
käräjäoikeudessa. Kunnan tielautakuntia tus-
kin kukaan kaipaa takaisin; niiden toilauksista 
saisi aikaan oman pakinan, ja saattaa Vetu-
rimies sellaisen joskus kirjoittaakin sarjassa 
”mennyttä aikaa muistellen”.

Oikeusoppineet ovat nyt kirjoittaneet 
järjestelmän, joka täyttänee heidän hienot 
periaatteensa, mutta kysyä voi, oliko kui-
tenkaan ihan pakko. Tiivistetysti: 1) Tiekun-
nan päätöksestä ei voi valittaa, koska vain 
viranomaisen päätöksestä voi valittaa; on 
siis nostettava kanne. 2) Kanteen voi nostaa 
vain maaoikeuskäräjäoikeuksissa (uusiosana), 
koska siellä on asiaa paremmin tunteva maa-
oikeustuomari, vaikka mikään ei tosin takaa, 
että juttu annetaan hänen ratkaistavakseen 

V E T U R I M I E S

ja 3) juristit katsovat kyllä, että kuka tahansa 
tuomari osaa ratkaista kaikki asiat maan ja 
taivaan välillä ja niinhän hovioikeudenkin 
pitää nyt osata, vaikka siellä ei olekaan maaoi-
keushovioikeustuomaria (uusiosana). 4) Asiaa 
ei voitu kuulemma ohjata maaoikeuteen, kos-
ka pitää olla kaksi muutoksenhakuastetta, ja 
maaoikeuden kautta ei olisi, vaikka 5) tilanne 
olisi tosin ollut ihan sama kuin maanmittaus-
toimituksesta valittamisesta; sielläkin on vain 
maaoikeus plus pikkuisen Korkeinta oikeutta. 

Merkille pantavaa tässä on se(kin), että 
maoikeusinsinööri alistetaan neuvoa anta-
vaan asemaan, sikäli kuin tuomari välittää 
häneltä kysyä. Aina ei välitä, se on taas miestä 
myöten. Pelottavaa tämä on siksi, että muo-
dostetaan pahimmillaan ennakkotapaus 
maaoikeusinsinöörien aseman suhteen. 
Muutoksenhakuperusteissa on sellaistakin 
(65.1 §:n 3 kohta), mikä ei ole juridiikkaa, vaan 
teknistaloudellista harkintaa.

Miksei tiekuntien päätöksiä alistettu sitten 
maanmittaustoimituksessa tutkittavaksi? 
Sitä ei poikakaan osannut varmana sanoa 
ja turha luulla, että perusteluissa oikeasti 
mitään perusteltaisiin. Syynä eivät voine olla 
käsittelyn nopeus tai kustannukset, sillä niissä 
suhteissa käräjäoikeuskäsittely häviää. Jos 
syynä oli se, ettei hallintoviranomainen voi 
olla ”valituselin”, niin hallintoviranomainen 
tielautakuntakin oli ja niinhän kai se on nytkin 
joissakin vesilain mukaisissa asioissa. 

Paremmaksi kaikki muuttuu, hyväksi ei 
milloinkaan, sanottiin yhdessä laulussa. Tie-
kunnat ja niiden hallintoelimet saavat lisää 
valtaa ja yksittäisen tieosakkaan oikeusturva 
vähenee, sillä kynnys mennä käräjäoikeuteen 
on korkea. Asianajajat saavat lisää työtä ja 
taputtavat käsiään. Muutakin sanomista 
Veturimiehellä olisi, vaan ei sanotuksia saa.

Veturimies ja poika

MUUTOKSIA 
 MUUTOKSEN- 

HAKUUN



28 MAANKÄYTTÖ 1|2019

VUONNA 1899

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN 
AIKA KAUSKIRJAN vuoden 1899 numerossa 
esittelee Emil Wichmann seikkaperäisessä 
jutussaan toimikunnan mietintöä seuraavasti:

Noin kuudettakymmentä vuotta sitten kun 
tilallisille Ylitornion pitäjässä isossa jaossa 
annettiin tiluksia, ei metsällä näissä seuduin 
ollut mitään myyntiarvoa eivätkä tilalliset 
käsittäneet valvoa etuaan edes siihen määrin, 
että kotitarvemetsää tulevaisuuden varalle 
kaikille olisi tullut riittävästi, syystä että kansan 
yleinen käsitys piti metsää silloin yhteisenä 
omaisuutena, jota kullakin on oikeus käyttää 
tarpeen mukaan.
***
Kun Hallitus sittemmin otti omaisuutensa hal-
tuunsa ja metsille vähitellen alkoi tulla myyn-
tiarvoa, olivat tilallisten vähäiset omat metsät 
suurimmaksi osaksi raiskatut. Kellä vaan 
myytävää metsää oli möi sen halvasta, josta 
kaikesta useille tuli puute kotitarvemetsästä. 
Tämä seikka taas yhteydessä yleisen käsityksen 
kanssa, että metsät ovat yhteistä omaisuutta, 
synnytti luvattoman metsänhakkuun, joka 
vielä toistakymmentä vuotta sitten oli täällä 
valloillaan. Kun tämä pahe viranomaisten toi-
menpiteiden kautta pontevuudella ehkäistiin 
ja yleinen käsitys kruununmetsän hakkuusta 
vähitellen alkoi muuttua, vaan kansa samalla 
oli mieltynyt metsäkauppojen tekoihin kykene-
mättä sellaisia toimittaa kun omissa palstoissa 
ei ollut taloudenkaan tarpeeksi metsää riittä-
västi, niin syntyi ajatus laillisella tavalla saada 
lisämetsämaata. Ensimmäisen hakemuksen 
tässä tarkoituksessa tekivät Lohijärven kylä-
läiset, jotka suhteellisesti lyhyessä ajassa pää-
sivät toiveittensa perille. Tästä menestyksestä 
yllytettyinä ovat useimmat kyläkunnat Ylitor-
nion pitäjässä Hallitukselta anoneet saada 
tiloihinsa liitettäväksi lisämaata parhaastaan 
metsäveroa vastaan, mutta myöskin missä 
tilaisuus on myöntänyt manttaalin koroitusta 
vastaan, joihin anomuksiin on syynä esiin-
tuotu tiloille vanhastaan kuuluvien metsien 
huonoutta, metsä-alan vähyyttä ja paikoin 
myös monilukuisten palstojen hajanaisuutta 
kruununmaiden keskellä, ja on Keisarillinen 
Senaatti suostuen useimpiin hakemuksiin 

ALAMAINEN 
 MIETINTÖ  

YLITORNION  PITÄJÄN 
 METSÄSUHTEISTA

myöntänyt hakijoille yhdestä kahteentuhan-
teen tynnyrinalaan verollista maata sekä 
korotetuille manttaaliluvuille vastaavan mää-
rän metsämaata. Täten on kaikkiaan 53 tilaa 
Lohijärven, Raanujärven, Meltosjärven, Sirkan 
ja Rattosjärven kylissä Ylitornion kunnassa 
ja Konttajärven kylässä Turtolan kunnassa jo 
saanut pyytämänsä lisämaat pyykitettyinä 
ja -asianomaisesti vahvistettuina haltuunsa.
***
Kun tilallisten asema täten metsien myynnin 
kautta on parantunut, niin on vähitellen tultu 
huomaamaan metsän arvoa, josta on ollut 
seurauksena, ett’ei sitä enään niin suuressa 
määrin tuhlata kuin ennen, ja kun sitäpaitsi 
metsää nyt on enemmän kuin riittävästi ko-
titarpeiksi ja kruunun metsät ovat paenneet 
ulohtaammalle taloista, niin tilalliset eivät 
tule kiusaukseen samassa määrin kuin ennen 
luvatointa metsänhakkuuta harjoittamaan.
***

Ehdotettujen lisämetsien aseman suhteen 
tahtoo toimikunta saada lausutuksi, ett’ei se 
ainakaan kaikin paikoin ole tilojen taloudellisel-
le tarpeelle edullisin, kun esimerkiksi Uusimaan 
tilalle N:o 10 Sieppijärven kylässä lisämaa on 
ehdotettu Naalasten joen varrella löytyvän niit-
typalstan yhteyteen, josta maamatka on noin 
14 kilometrin paikoilla, eikä lauttausväylää, 
jonka varrella se sijaitsee, voi käyttää. puuta-
varain kotiin tuomista varten, kun talo sijaitsee 
virran yläpuolella, joten tilalla tästä palstasta ei 
ole suurta hyötyä kotitarvepuun saaliissa, vaan 
pääasiallisesti metsänmyynnin kautta.
***
Keisarillisen Senaatin määräyksen mukaan 
ovat nimittäin kaikki puut, jotka täyttävät 26 
cm 1½ metrin korkeudella, hakattavat kruunun 
hyväksi tälle tilalle eroitetulta maa-alalta ja on 
niiden lukumäärä tämän kesäkuun kuluessa 
toimitetun laskun mukaan noussut kaikkiaan 
4,939 puuhun, joista ainoastaan 512 puuta 
täyttää 33 cm. samalla korkeudella. Että 
näiden puiden hinta, jos hallitus luopuisikin 
hakkuuoikeudestaan, ei voi likimainkaan kor-
vata omistajan ottamaa käsirahalainaa, joka 
on ilmoitettu vähintäin 20,000 markaksi, on 
selvästi huomattava.
***
Ylempänä kerrotuista syistä on toimikunta 
tullut siihen päätökseen että kaikki ne kyläkun-
nat, jotka ovat pyytäneet lisämetsiä ja joiden 
pyyntöihin Keisarillinen Senaatti on suostu-
nut, epäilemättä ovat lisämetsän tarpeessa, 
ja katsoo myös toimikunta tarpeelliseksi että 
heille myönnetään koko se ala, minkä toimitus-
maamittari heille on esitellyt. Jos kumminkaan 
Keisarillinen Senaatti tähän ei suostuisi, niin 
saa toimikunta alamaisimmasti ehdoittaa, että 
vähintäin 1,000 tynnyrinalaa manttaalia kohti 
myönnettäisiin metsäveroa vastaan, ja loput 
siitä maa-alasta, minkä toimitusmaamittari 
kullenkin tilalle on ehdoittanut, annettaisiin 
samoille tiloille koroitettua manttaalia vastaan, 
varsinkin kun nämät tilat toimitusmaamittarin 
lausunnon mukaan hyvin sietävät tällaista 
koroitusta; kumminkin sillä ehdolla että jär-
jellinen ja kestävä hakkuu näissä lisämetsissä 
tulisi ta’atuksi sekä metsänraiskaus sillä tavoin 
tulisi estetyksi.

• Espanjalaisvalta Kuubassa 
päättyi

• Espanjan ja Yhdysvaltain 
sota päättyi rauhan-
sopimukseen

• Helmikuunn manifesti – 
 ensimmäinen sortokausi 
alkoi Suomessa

• Felix Hoffmann patentoi 
aspiriinin.
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Jürgen Grönfors 
jurgronf gmail.com



29MAANKÄYTTÖ 1|2019

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Maanmittauslaitosta koskevat uusi laki, valtioneuvoston asetus sekä palvelupisteistä maa- ja metsätalousministeriön asetus ovat tulleet 
voimaan vuoden 2019 alusta. Samoin Maanmittauslaitoksen työjärjestys on uudistettu samasta ajankohdasta alkaen. Erityisesti kerros-
talo- ja rivitaloasuntoja, mutta myös liikehuoneistoja koskeva uusi huoneistotietojärjestelmä on perustettu lainsäädännöllä vuoden 2019 
alusta lukien. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden vieminen perustettuun huoneistotietojärjestelmään alkaa 1.5.2019. (ks. 
voimaanpanolaki 1329/2018) Asunto-osakeyhtiön ylläpitämän, usein kerrostalokohtaisen osakeluettelon vieminen keskitettyyn, Maan-
mittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään on pidettävä erossa asunto-osakkeen omistajasta paljolti itsestään riippuvasta 
osakkaan omistuksen osoittavan paperisen asunto-osakedokumentin digitoinnista laeissa tavoitelluksi sähköiseksi asunto-osakkeeksi eli 
sähköiseksi osakehuoneistorekisterimerkinnäksi. Osakkeenomistaja saa hakea oikeutensa kirjaamista osakehuoneistorekisteriin, kun vanha 
asunto-osakeyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle. Huoneiston hallintaan asunto-osakeyhtiössä oikeutta-
vat paperiset osakekirjat mitätöidään tässä yhteydessä. Liikehuoneistojen hallintaan oikeutettavat osakekirjat muunnetaan vastaavasti 
sähköisiksi. Asunto-osakkeiden tai liikehuoneisto-osakkeiden käteispanttaus asunto- tai muun velan vakuudeksi on sähköisen rekisterin 
ja osakekirjojen digitalisoinnin yleistymisen myötä muuntumassa kiinteistöjen sähköistä panttausta muistuttavaksi järjestelmäksi, jota 
järjestelmää viranomaistahona Maanmittauslaitos ylläpitää vastaisuudessa. Huoneistotietojärjestelmää koskeva ensimmäinen maa- ja 
metsätalousministeriön maksuasetus (1348/2018) on jo annettu 1.1.2019 lukien.

– L a k i  M a a nm itt au slaito ksest a 
(1025/2018). 

 Tuli voimaan 1.1.2019. Maanmittauslai-
toksesta on annettu uusi hallintolaki, 
jossa on tehty eräitä tarkistuksia Maan-
mittauslaitoksen toimialaan, tehtäviin, 
organisaatioon ja muuhun toimintaan 
liittyvään lakitasoiseen sääntelyyn. Lain 
muutoksen tavoitteena on ollut Maan-
mittauslaitosta koskevan sääntelyn 
yksinkertaistaminen sekä toiminnan 
ja tehtävien hoidon toiminnallisen 
tehokkuuden edistäminen. Lain nojalla 
on annettu myös uusi valtioneuvos-
ton asetus Maanmittauslaitoksesta 
(1068/2018). Lisäksi uuden lain nojalla 
on annettu maa- ja metsätalousminis-
teriön asetus Maanmittauslaitoksen 
palvelupisteistä ja niiden sijainnista 
(1088/2018). 

 Edelleen on annettu uusi Maanmit taus   -
laitoksen työjärjestys (1241/2018). 
Maanmittauslaitoksen toimintayksi-
köistä, joita nykyisin ovat tuotanto, ns. 
Mitpa, yleishallinto ja paikkatietokes-
kus, päätetään tästä lähtien työjärjes-
tyksessä, joka on sen voimaanpanon 
mahdollistamiseksi aina julkaistava 
Suomen säädöskokoelmassa. Tässä 
yhteydessä osa Mitpan tehtävistä 
siirrettiin lailla 371/2018 perustettuun 
Ruokavirastoon.

– Laki huoneistotietojärjestelmästä 
(1328/2018). 

 Maanmittauslaitoksen tehtävät laajene-

vat 1.1.2019 voimaan tulleen lainsää-
dännön perusteella uusi huoneistotie-
tojärjestelmä perustamalla. Lain tavoit-
teena on toteuttaa asunto-osakeyhtiön 
ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
osakkeiden paperisista osakekirjoista 
luopuminen sekä luoda niiden vaih-
dantaa, omistusta ja vakuuskäyttöä pal-
veleva, luotettava kirjaamisjärjestelmä. 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämään 
rekisteriin kirjattaisiin tieto osakkeen 
omistuksesta, panttauksesta ja muusta 
osakkeeseen kohdistuvasta oikeudesta. 

 Huoneistotietojärjestelmää koskevan 
lakiehdotuksen tavoitteena on edistää 
asunto-osakkeen vaihdantaa ja vakuus-
käyttöä, omistajan tiedonsaantia sekä 
yhtiöiden hallintoa tarjoamalla pääsy 
viranomaisrekistereissä olevaan osaket-
ta ja sillä hallittavaa kohdetta koskevaan 
tietoon. Huoneistotietojärjestelmässä 
käytettävien asunto-osakeyhtiöitä 
ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä 
koskevien kaupparekisteritietojen toi-
mittamista varten yritys- ja yhteisötieto 
lakia on muutettu siten, että asunto-
osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistö-
osakeyhtiöt tekisivät vastaisuudessa 
perustamisilmoituksen aina sähköisesti.

 Samassa yhteydessä on muutettu 
asunto-osakeyhtiölakia, asuntokaup-
palakia ja eräitä muita lakeja. Voimaan-
panolaissa (1329/2018) säädetysti 
huoneistotietojärjestelmää koskeva laki 
sekä sen myötä muutetut lait tulevat 

voimaan 1.1.2019. Voimaanpanolaissa 
on lakien voimaantulon ohella myös 
säädetty ennen lain voimaantuloa 
perustettujen yhtiöiden liittymisestä 
osakehuoneistorekisteriin, paperisista 
osakekirjoista luopumisesta sekä muis-
ta siirtymäjärjestelyistä. 

Maanmittauslaitoksen toiminnasta pe-
rittävistä maksuista on annettu seuraavat 
asetukset: 
– Maa- ja metsätalousministeriön 

asetus Maanmittauslaitoksen mak-
suista sekä kaupanvahvistuksesta 
perittävistä maksuista ja korvauk-
sista (1348/2018), voimassa 1.1.2019–
31.12.2019.

– Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötoimitusmaksusta 
vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksen 
muuttamisesta (1181/2018), voimaan 
1.1.2019.

– Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötietojärjestelmän 
suoritteista ja tietopalvelusta pe-
rittävistä maksuista (1282/2018), 
voimassa 1.1.2019–31.12.2020.

– Maa- ja metsätalousministeriön 
asetus kiinteistötietojärjestelmän 
tulojen jakamisesta (1283/2018), 
voimassa 1.1.2019–31.12.2020.

– Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
57 a §:n kumoamisesta (873/2018), 
voimaan 1.1.2019. Kaukolämpöverk-
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koon liittymisestä ei enää voida määrätä 
asemakaavassa esim. yksittäistä rakennusta 
koskien. Ks. myös Laki kevennettyjen ra-
kentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 
annetun lain muuttamisesta (892/2018), 
joka tuli voimaan 1.12.2018. Lain muutok-
sella kumottiin lain 7 § sellaisena kuin se 
on laissa 990/2013 ja muutettiin 8 §:ssä tar-
koitettua voimaantulosäännöstä siten, että 
laki olisi voimassa vuoden 2023 loppuun. 
Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä 
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 
(823/2018) tuli voimaan 1.12.2018.

– Laki liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annetun lain muuttamisesta 
(980/2018). 

 Voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
Lakiehdotuksen muutokset liittyvät pää-
osin maakuntauudistukseen ja eduskun-
nan vastaukseen hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi maantielain muutta-
misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(EV 69/2018 vp; laki 572/2018). Ks. lisäksi 
liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
maanteiden ja rautateiden pääväylistä 
ja niiden palvelutasosta (933/2018), joka 
tuli voimaan 1.1.2019. Samaan aikaan 
tuli voimaan maantien rajausta koskenut 
valtioneuvoston asetuksen 1218/2018 § 9.

– Voimaan 1.1.2019 tulleen uuden yksi-
tyistielain (560/2018) nojalla on annettu 
valtioneuvoston asetus yksityisteistä 
(1069/2018). Asetus sisältää muun  muassa 
sääntelyn siitä, että tiekunnan päätös 
yksityistietoimituksen hakemisesta Maan-
mittauslaitokselta tai kiinteistörekisteriä 
ylläpitävältä kunnalta on aina päätettävä 
tiekunnan kokouksessa. Sikäli kuin maa-
kuntauudistus toteutuu ja valtakunnallinen 
ns. Luova-virasto perustetaan, yksityistiela-
kia on muutettava. Hallituksen esitys tältä 
osin on jo eduskunnassa valiokuntakäsit-
telyssä. (HE 289/2018 vp.)

– Laki maastoliikennelain muuttamisesta 
(1306/2018). 

 Tuli voimaan 31.12.2018. Lailla on muutettu 
muun ohella sääntelyä moottorikelkkailu-
reitistä ja reittitoimituksesta. 

– Laki ympäristönsuojelulain muuttami-
sesta (1166/2018). 

 Voimaan 1.2.2019. ”Esityksessä ehdotetaan 
lisättäväksi ympäristönsuojelulakiin sään-
nökset uudesta ympäristölupamenettelyä 
kevyemmästä ennakkovalvonnallisesta 
ilmoitusmenettelystä. Olemassa olevat 

ilmoitusmenettelyt jäisivät lakiin ker-
taluonteista toimintaa koskevana 
ilmoitusmenettelynä. Eräät nykyisin 
luvanvaraiset toiminnat ehdotetaan 
siirrettäväksi uuteen ilmoitusmenet-
telyyn. Ilmoituksenvaraiset toiminnat, 
joista suurin yksittäinen ryhmä olisi 
eläinsuojat, määriteltäisiin lain liittees-
sä 4. Useita lain pykäliä tarkistettaisiin 
siten, että ympäristöluvanvaraista ja 
osin rekisteröitävää toimintaa koskevat 
säännökset ulotettaisiin koskemaan 
myös ilmoituksenvaraista toimintaa.” 
Ks. myös lait 687/2018, 881/2018 ja 
1018/2018, jonka voimantulosta sää-
detään lailla. Valtioneuvoston asetus 
Itä-Lapin luonnonsuojelualueista 
annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 6 
muuttamisesta (804/2018), tuli voimaan 
1.11.2018. Lisäksi laki Urho Kekkosen 
kansallispuiston rajauksen muuttami-
sesta (879/2018), tuli voimaan 3.12.2018

– Oikeusministeriön asetus tuo-
mioistuinmaksulain 2 §:ssä sää-
dettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018). 

 Tuli voimaan 1.1.2019. Oikeudenkäynti-
maksu muun ohella maaoikeusasiassa 
on noussut 510 euroon.

– Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 
(935/2018 sekä 936/2018 ja ase-
tus 1183/2018).   
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 
Viestintävirasto sekä Liikenneviraston 
tietyt toiminnot on 1.1.2019 yhdis-
tetty uudeksi virastoksi, Liikenne- ja 
viestintävirastoksi (Traficom). Liiken-
neviraston jäljellä olevat tehtävät ja 
toiminnot tulivat uuden Väyläviraston 
tehtäväksi (936/2018). Liikenneviras-
tosta annettua lakia on muutettu lailla 
936/2018 muun ohella siten, että siinä 
säädetään Väyläviraston tehtävistä ja 
organisaatiosta. Samalla lain nimi on 
muutettu laiksi Väylävirastosta (ks. 
myös asetus 1214/2018). Lakipaketin 
yhteydessä on muutettu yli 80 eri lakia, 
jotka tulevat voimaan 1.1.2019. (ks. HE 
61/ vp. ja HE 104/2018 vp.). Esimerkiksi 
ratalakia (998/2018) ja ratatoimitusta 
koskevaa sääntelyä on muutettu sekä 
lakia tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mästä (1005/2018). Molemmissa on 
myös Maanmittauslaitosta velvoitta-
vaa sääntelyä, jonka sisältö ei nyt ole 

muuttunut. Ks. lisäksi asetusmuutos 
1218/2018.

– Tietosuojalaki (1050/2018). 
 Voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään 

ja täsmennetään Euroopan unionnin 
yleistä tietosuoja-asetusta (Eurooppa 
oikeuden ns. GDPR-asetusta). Kansal-
linen tietosuojalaki on henkilötietojen 
käsittelyyn sovellettava yleislaki, jota 
sovelletaan rinnakkain EU:n tietosuoja-
asetuksen kanssa. Laissa säädetään 
henkilötietojen käsittelyn oikeusperus-
teesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin 
kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä ti-
lanteissa, tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoamiseen lapselle sovellettavasta 
ikärajasta, valvontaviranomaisesta, oi-
keusturvasta sekä eräistä tietojenkäsit-
telyn erityistilanteista. Lailla kumottiin 
hyvin merkittävä kansallinen henkilö-
tietolaki (523/1999) sekä tietosuojalau-
takunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 
annettu laki (389/1994). 

– Valtioneuvoston asetus väestötieto-
järjestelmästä annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttamisesta 
(847/2018). 

 Voimaan 9.11.2018. Säädetään mm. 
henkilön perheoikeudellista asemaa, 
huoneistoja, kiinteistöjä sekä ulkomaa-
laisia koskevista VRK:n järjestelmään 
tallennettavista tiedoista.

– Laki Suomen perustuslain 10 §:n 
muuttamisesta (817/2018). 

 Voimaan 15.10.2018. Perustuslakiin 
lisättiin uusi säännös, johon on koottu 
luottamuksellisen viestin salaisuuden 
rajoittamista koskeva sääntely. Perus-
tuslaissa säädetään, että lailla voidaan 
säätää välttämättömistä rajoituksista 
viestin salaisuuteen yksilön tai yhteis-
kunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa 
vaarantavien rikosten torjunnassa, 
oikeudenkäynnissä, turvallisuustar-
kastuksessa ja vapaudenmenetyksen 
aikana sekä tiedon hankkimiseksi soti-
laallisesta toiminnasta taikka sellaisesta 
muusta toiminnasta, joka vakavasti 
uhkaa kansallista turvallisuutta.

– Laki valtion virkamieslain muuttami-
sesta (883/2018). 

 Voimaan 1.1.2019. Lain muuttamisen 
myötä valtion virkaan ja virkasuh-
teeseen nimittämistä koskevaan 
päätökseen saa lähtökohtaisesti hakea 



31MAANKÄYTTÖ 1|2019

UUTISIA

AMMATTIKORKEAKOULU NOVIA 
JA MAANMITTAUSLAITOS 
ALOITTAVAT YHTEISTYÖN

Ammattikorkeakoulu Novian rehtori/
toimitusjohtaja Örjan Andersson ja 
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo 
Kokkonen allekirjoittivat 15. tammi-
kuuta 2019 organisaatioden välisen 
yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tar-
koituksena on varmistaa ruotsinkielistä 
palvelua tarjoavien maanmittausinsi-
nöörien saatavuus ja samalla vastata 
työmarkkinoiden vahvaan kysyntään 
alan ruotsinkielisille osaajille.

Sopimuksen seurauksena Novia 
tarjoaa parin vuoden tauon jälkeen 
taas maanmittaustekniikan insinöörin 
(AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta. 
Neljä vuotta kestävä koulutus aloitetaan 
syksyllä 2019, jolloin Vaasassa on 15 
aloituspaikkaa. Haku koulutukseen on 
käynnissä 20.3.–3.4.2019.

OHJEITA KULTTUURI-
HISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN 
RAKENNUSTEN ENERGIA-
TEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN

Rakennusten osuus Suomen kokonais-
energiankulutuksesta on noin 40 prosent-
tia ja siksi olemassa olevan rakennuskan-
nan energiatehokkuuden parantamisella 
ja päästövaikutusten pienentämisellä on 
keskeinen rooli ilmastonmuutoksen tor-
junnassa. Yhtenä huolena alalla on ollut, 
että esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennukset voivat kärsiä nii-
den energiatehokkuutta parannettaessa. 
Ympäristöministeriön tuore opas kokoaa 
konkreettisia ohjeita suojeltujen ja mui-
den kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten energiatehokkuuden pa-
rantamiseen.

Opas on tarkoitettu erityisesti raken-
nusvalvonta- ja muille viranomaisille, 
rakennuttajille, omistajille, korjausra-
kentajille ja suunnittelijoille. Oppaassa 
käydään läpi viiden suojellun tai muutoin 
arvokkaaksi todetun rakennuksen kor-
jaushankkeiden tavoitteet ja energiate-
hokkuuteen liittyvät ratkaisut. Voimassa 
olevien säädösten asettamat velvolli-
suudet ja soveltaminen käsitellään niin 
energiatehokkuuden parantamisen kuin 
rakennussuojelun näkökulmasta. 

OIKAISU

Maankäytön numerossa 4/2018 
oli juttu Maanmittausalan edistä-
missäätiöstä. Jutun yhteydessä oli 
luettelo säätiön puheenjohtajista. 
Luettelosta puuttui kuitenkin 
Kauko Viitasen nimi, joka sijoittuu 
Harmon ja Grönforsin väliin. Asia 
selviää myös tekstiosassa.

KAAVOJEN 
DIGITOINTIKÄYTÄNNÖT 
VAIHTELEVAT ERI PUOLILLA 
SUOMEA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
(MRA 29 §) edellytetään, että kunnan on 
pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää 
tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan 
koko asemakaava sellaisena kuin se on 
voimassa. Ympäristöministeriön vuo-
den 2018 lopussa toteuttamasta kaavo-
jen digitointia koskevasta selvityksestä 
käy ilmi, että Suomen noin 57 500 voi-
massa olevasta asemakaavasta suuri 
osa on jo eri tavoin digitaalisia. Kaavoja 
on kuitenkin paljon edelleen pelkkinä 
rasterikuvina (15 %) tai paperilla (13 %). 

Ministeriön selvityksen mukaan kus-
tannustehokkain tapa edetä kaavojen 
digitoinnissa olisi keskittyä yksittäisten 
kaavojen sijaan ajantasakaavoihin ja 
niiden muodostamiseen yhtenäisellä 
tavalla. Kaavojen digitoinnissa voitaisiin 
edetä hierarkkisesti: ensimmäisellä ta-
solla digitoitaisiin vain kaavan ulkoraja 
ja siihen linkitettäisiin alkuperäinen 
aineisto. Seuraavalla tasolla digi-
toinnissa olisi myös aluevaraukset ja 
korkeammilla hierarkian tasoilla kaava 
taas olisi kansallisen kaavan tietomallin 
mukainen koko sisällöltään.

RAKENNETTU 
YMPÄRISTÖ
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Energiatehokkuuden 
parantaminen 
kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennuksen 
korjaushankkeessa
Kari Nöjd, Jyri Nieminen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjauksen yhteydessä on mahdol

lista toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä rakennuksen kulttuuri

historialliset arvot säilyttäen. Tämä opas on valmistunut hankkeessa, jonka tarkoituk

sena on esimerkkien välityksellä esittää, millaisiin asioihin tulisi kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa erityisesti kiinnittää huomiota. Oppaassa 

käydään läpi voimassa olevien säädösten asettamat velvollisuudet ja niiden tarjoamat 

soveltamisen mahdollisuudet sekä energiatehokkuuden parantamisen että raken

nusperinnön näkökulmista. Esimerkkien lisäksi esitetään toimintamalli, joka auttaa 

löytämään kuhunkin korjauskohteeseen sopivia ratkaisuja. Opas on tarkoitettu 

erityisesti rakennusvalvonta ja muille viranomaisille, rakennuttajille, omistajille, kor

jausrakentajille ja suunnittelijoille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut aihepiiristä 

kiinnostuneet.
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muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Nimityspäätöksistä ei voida kuitenkaan 
valittaa, jos nimittämistoimivalta kuuluu 
tasavallan presidentille tai valtioneuvoston 
yleisistunnolle, päätös koskee nimittämistä 
enintään kahden vuoden määräajaksi taikka 
virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla 
haettavaksi julistamatta. Samassa yhtey-
dessä muutettiin tasavallan presidentin 
kansliasta annettua lakia, tuomioistuinlakia, 
korkeimmasta oikeudesta annettua lakia, 
korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua 
lakia, oikeudenkäynnistä vakuutusoikeu-
dessa annettua lakia, sotilasoikeuden-
käyntilakia, puolustusvoimista annettua 
lakia sekä Suomen Pankin virkamiehistä 
annettua lakia.

– Laki valtion virkamieslain 7 §:n muutta-
misesta (1011/2018). 

 Voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
Muun ohella maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan tietotekniikkapalvelukes-
kuksen ylijohtajan virkaan, Maanmittaus-
laitoksen paikkatietokeskuksen ylijohtajan 
virkaan, Maanmittauslaitoksen tuotanto-
toimintayksikön ylijohtajan virkaan sekä 
Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa 
laissa (1157/2005) tarkoitettuun erätarkasta-
jan virkaan voidaan nimittää vain Suomen 
kansalainen. Ks. myös laki 1062/2018 koskien 
virkojen siirtoja viraston puitteissa ja sen 
ulkopuolelle.

– Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 
annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 
(1060/2018). 

 Voimaan 1.1.2019. Valtiovarainministeriö 
ohjaa lain 1368/2007 nojalla valtion omis-
tajaohjauksella yhtiötä, jonka asiakkaina 
julkisissa hankinta-asioissa voivat olla mm. 
valtion virastot ja kunnat.

– Valtiovarainministeriön asetus perusko-
ron vahvistamisesta (1079/2018). 

 Voimaan 15.12.2018. Peruskorko 1.1.2019–
30.6.2019 on –0,25 prosenttia vuodessa. Ks. 
lisäksi Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 
ja viivästyskoroista (1160/2018). Korkolain 
12 §:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin 
viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon 
perustuva viitekorko on 0,0 prosenttia ja 4 
§:n 1 momentissa tarkoitettu viivästyskorko 
on 7,0 prosenttia vuodessa sekä 4 a §:n 
1 momentissa tarkoitettu viivästyskorko 
kaupallisissa sopimuksissa on 8,0 prosenttia 
vuodessa. Viitekorko ja molemmat viivästys-
korot ovat voimassa 1.1.2019–30.6.2019.
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JYVÄSKYLÄN, LAHDEN JA KUOPION JOHDOT TAPASIVAT MINISTEREITÄ – 
AIHEINA KASVAVIEN KAUPUNKIEN SAAVUTETTAVUUS JA   
MAL-SOPIMUKSET

Erityisesti kasva vien kaupunkiseutujen 
välisiin yhteyksiin ja kansainväliseen saa-
vutettavuuteen tulisi panostaa.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kau-
punkien johdot esittävät lisäksi, että 
valtio solmii seuraavalla hallituskaudella 
MAL-sopimukset nykyisten sopimuskau-
punkien lisäksi näiden kolmen kaupunki-
seudun kanssa. Tällöin maankäyttöä, asu-
mista, liikennettä ja palveluja koske vien 
MAL-sopimusten piirissä olisivat kaikki 
Suomen yli 100 000 asukkaan kaupungit. 
Sopimusmenettelylle on kaikilla kolmella 
kaupunkiseuduilla vankka poliittinen tuki.

Lahden kaupunginvaltuuston pj Milla 
Bruneau (kuvassa vasemmalla), Kuopion 
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, 
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo 
Koivisto, ministeri Anne Berner, Lahden 
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 
ministeri Kimmo Tiilikainen, Lahden 
kaupunginhallituksen pj Pekka Komu, 
Jyväskylän kaupunginhallituksen pj Meri 
Lumela ja Kuopion kaupunginhallituksen pj 
Antti Kivelä.

KAUPUNGIT JA ALUEET KESKIÖÖN DIGITAALINEN EUROOPPA -OHJELMAN 
TOTEUTTAMISESSA

digitaalisten valmiuksien kehittämiseen ja 
vahvistamiseen. Nämä keskeiset valmiudet 
liittyvät muun muassa tekoälyyn, kyber-
turvallisuuteen, suurteholaskentaan ja 
digitaaliseen huippuosaamiseen.

Lausunnossa painotetaan lisäksi mm. 
sitä, että Eurooppaan tulee luoda digitaali-
innovointikeskittymien verkosto, jossa 
mukana olevat kaupungit ja alueet on 
valittava maakohtaisesti, alueellisesti 
ja temaattisesti tasapainoisella tavalla. 
Markkula korostaa, että jokaiselle alueelle 
Euroopassa on perustettava oma digitaali-
innovaatiokeskus.

RAKENNUS JÄRJESTYS OPAS 
PÄIVITETTY

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan 
paikallisista oloista johtuvat suunni-
telmallisen ja sopivan rakentamisen, 
kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon 
ottamisen sekä hyvän elinympäristön 
toteutumisen ja säilyttämisen kannalta 
tarpeelliset määräykset. Kuntaliitto on 
julkaissut vuonna 2013 oppaan raken-
nusjärjestyksen laatimiseen ja opas on 
nyt päivitetty huomioiden lainsäädän-
nössä tapahtuneet muutokset. Muutok-
sia on tapahtunut mm siinä, että kunnilla 
on tähänastista laajemminkin mahdollis-
ta hyödyntää juuri rakennusjärjestystä 
kunnan paikallisten ominaispiirteiden 
säilyttämisessä ja korostamisessa sekä 
maankäyttöä ja rakentamista koskevien 
strategisten tavoitteiden toteuttami-
sessa.

Euroopan alueiden komitea (AK) käsit-
telee Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan 
liittyvässä lausunnossaan digitaalisten 
ratkaisujen toteuttamista. Komitean 
mukaan tulevaisuuden älykkäiden ja kes-
täväpohjaisten digitaalisten ratkaisujen 
tehokas toteuttaminen edellyttää pioneeri-
alueiden ja -kaupunkien välisiä eurooppa-
laisia kumppanuuksia sekä korkealaatuista 
digitaali-infrastruktuuria.

Komissio ehdottaa, että uudesta Digi-
taalinen Eurooppa -ohjelmasta investoi-
daan vuosien 2021–2027 aikana 9,2 miljar-
dia euroa EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn 
parantamiseen sekä Euroopan strategisten 

Kimmo Tiilikaisen, Anne Bernerin ja 
 Antti Häkkäsen eduskunnassa keskustel-
lakseen mm. kaupunkien saavutettavuu-
desta ja MAL-sopimuksista.

Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa si-
jaitsee monia merkittäviä, kansainvälisesti 
toimivia teollisuus- ja pk-yrityksiä. Hyvällä 
kansallisella ja kansainvälisellä saavutet-
tavuudella on niille keskeinen merkitys. 

Kaupunkien kasvun ja siihen liittyvien 
lieveilmiöiden hallintaan tarvitaan valtion 
ja kaupunkien laaja-alaista yhteistyötä ja 
tavoitteellista kaupunkipolitiikkaa. Juuri 
voimakas kasvu haastaa kaupunkien 
maankäytön, asumisen, liikenteen, pal-
velut ja elinkeinoelämän kyvyn työllistää. 
Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien 
johdot tapasivat tammikuussa ministerit 

Jyväskylän kaupunki
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Tuusulan asuntomessuille rakentuu puukerrostalokokonaisuus.

YVA-MENETTELYÄ EDELLYTTÄVIEN 
HANKKEIDEN PÄIVITETTY 
LUETTELO VOIMAAN 1.2.2019

Ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä edellyttävien hankkeiden luettelo on 
päivitetty ja se on tullut voimaan 1.2.2019. 
Päivityksessä noin puolia hankeluettelon 
kohdista on muutettu. Osalle hankkeista 
muutos merkitsee tiukennuksia, osalle taas 
lievennyksiä aiempaan verrattuna. Uusina 
hankkeina hankeluetteloon on lisätty ka-
lankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin 
louhinta, talteenotto, rikastaminen ja kä-
sittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen 
sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron 
väliset tunnelit.

Mikäli hanketta koskien on ennen 
1.2.2019 annettu YVA-lain mukainen 
yksittäistapauspäätös YVA-menettelyn 
soveltamisesta, sovelletaan siihen lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Niitä sovelletaan myös silloin, kun hanketta 
koskevasta ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta tai kaavoituksen yhteydessä 
tehtävästä ympäristövaikutusten arviointia 
koskevasta suunnitelmasta on kuulutettu 
julkisesti ennen 1.2.2019 sekä silloin, kun 
hanketta koskevasta lupahakemuksesta on 
kuulutettu julkisesti tai sille on myönnetty 
lupa ennen 1.2.2019.

SELVITYS:  
RAKENNUS PERINTÖ AVUSTUKSILLA PALJON MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA

Rakennusperintöavustusta saanut Nousiaisten Paistanojan hirsikoulu.

TUUSULAN ASUNTOMESSUILLE 
PUUKERROSTALOJA

Vuonna 2020 Tuusulassa järjestettävillä 
Asuntomessuilla esitellään mm. puuker-
rostalorakentamista. Asuntomessualueen 
monipuolista rakennuskantaa täydentää 
Cubesta Oy:n toteuttama yhdeksän puu-
kerrostalon kortteli. Messuille valmistu-
vassa kahden kerrostalon muodostamassa 
kokonaisuudessa toinen taloista esitellään 
rakennusvaiheessa.

Erityistä Tuusulan asuntomessualueen 
puukerrostaloissa on ekologisesti kestävän 
rakennusmateriaalin lisäksi uusien asumisen 
palveluiden tuominen asuntoihin ja yhtei-
siin asukastiloihin. Esimerkiksi porrashuo-
neet varustetaan kylmäsäilytystiloin, joihin 
asukkaat voivat tilata ruokaostoksensa ko-
tiin kuljetettuna kylmäketjun katkeamatta.

säilymiseen ja käyttöön. Selvitys on luetta-
vissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston 
julkaisuarkiston kautta (http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/161334).

Museovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset myöntävät vuosittain 
n. 2,4 miljoonaa euroa avustuksia, joilla 
tuetaan arvokkaan rakennetun kulttuu-
riympäristön säilymistä. Rakennusperin-
töavustukset tulevat haettavaksi syksyisin. 
Hakuilmoitukset julkaistaan Museoviraston 
ja ELY-keskusten verkkosivuilla.
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Rakennusperintöavustukset edesauttavat 
arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden 
säilymistä ja kohentumista. Ympäristömi-
nisteriö on teettänyt selvityksen näiden 
avustusten kohdentumisesta, käytöstä ja 
vaikutuksista. Selvitys on osa valtakun-
nallisen Kulttuuriympäristöstrategian 
2014–2020 toimeenpanoa.

Selvityksen tulosten mukaan esimer-
kiksi suurin osa kyselyyn vastanneista 
avustuksen saajista koki, että avustuksella 
oli iso merkitys kunnostetun rakennuksen 
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Opiskelija! 
Haluatko osallistua maankäytön, paikkatiedon ja 

kiinteistöarvioinnin huipputapahtumaan ilmaiseksi?
• Nyt siihen on loistava tilaisuus. Hankkimalla itsellesi 

opiskelijasponsorin pääset Maanmittauspäiville 2019. 
Substanssiohjelman lisäksi tapahtumaan kuuluu iltajuhla!

• Erinomainen tilaisuus myös verkostoitumiseen sekä tulevien 
työnantajien ja kollegojen tapaamiseen

• Tee näin: 
• kerro työnantajallesi (nykyinen tai kesätyönantaja, tai mikä 

tahansa firma), että haluat osallistua Maanmittauspäiviin 
27.-28.3.2019 Helsingissä

• Työnantaja ilmoittaa (mmp@maankaytto.fi, 040-776 0834), 
että haluaa ryhtyä opiskelijasponsoriksi ja ilmoittaa samalla 
opiskelijan nimen ja opiskelupaikan

• Sponsoroinnin hinta on 200 € + alv ja sillä sponsori saa 
näkyvyyttä Maankäytön nettisivuilla ja tapahtumassa

• Lue lisää mm. ohjelmasta: www.maankaytto.fi/mmp, 
www.maankaytto.fi/facebook

#mmp2019

SUOMEN 
MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN 
LIITON UUSI HALLITUS
Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry 
(MIL) valitsi uuden hallituksen viime syys-
kokouksessa. Vuoden alussa hallitus piti 
järjestäytymiskokouksen, jossa päätettiin 
vastuista ja tehtävistä hallituksen sisällä. 
– Puheenjohtaja: Mikael Still, Maanmit-

tauslaitos, puh: 040 776 0834, mikael.
still maanmittauslaitos.fi

– Varapuheenjohtaja: Kimmo Sulonen, 
Hämeenlinnan kaupunki, puh: (03) 621 
2406, kimmo.sulonen hameenlinna.fi

– Sihteeri: Katri Nuuja, Väylävirasto
– Taloudenhoitaja: Hanna Lauhkonen, 

Maanmittauslaitos
– Jäsenrekisterivastaava: Sini Pekkala, 

Imatran kaupunki
– IT-vastaava: Mikko Hovi, Liikenne- ja 

viestintävirasto
– Hallituksen jäsen: Karin Kolis, Porvoon 

kaupunki
– Hallituksen jäsen: Riikka Pirinen, Van-

taan kaupunki

– Maanmittarikillan edustaja: Veera 
 Lehto.

MIL ry:n sähköpostiosoite on toimisto  
milry.fi.

JÄSENREKISTERIKAMPANJA
MIL tekee alkuvuonna 2019 jäsenrekis-
terikampanjan, jonka tavoitteena on 
saada jäsenrekisteri ajan tasalle ja jäsenet 
rekisteröitymään liiton Membook-jäsen-
palveluun. Membook on kehittynyt paljon 
viime vuoden aikana ja vastaa tällä hetkellä 
entistä paremmin liiton tarpeita. 

Tätä varten jäseniä pyydetäänkin 
lähettämään voimassa olevan sähköposti-
osoitteensa liiton sähköpostiosoitteeseen 
toimisto milry.fi. Kaikkien sähköposti-
osoitteensa maaliskuun loppuun men-
nessä 2019 lähettäneiden kesken arvotaan 
ilmainen jäsenyys (3 kpl) vuodelle 2020! 
Myös siihen mennessä liittyneet uudet 
jäsenet ovat mukana arvonnassa. MIL:n 
hallituksen jäsenet eivät saa osallistua 
arvontaan.

Jäsenmaksu on varsinaisille jäsenille 
65 €. Alennettua jäsenmaksua (40 €) peri-
tään vastavalmistuneilta (2 vuotta valmis-
tumisen jälkeen). Eläkeläisten jäsenmaksu 
on myös 40 € ja lisäksi hakemuksesta voi-
daan myöntää oikeus alennettuun jäsen-
maksuun toiselle, jos perheen molemmat 
puolisot ovat jäseniä. Nuorten jäsenten 
(opiskelijat) jäsenmaksu on 0 € (max. 10 
vuotta opiskelujen aloittamisen jälkeen). 
Työttömien jäsenten maksu on 15 €. 

Oikeiden tietojen ilmoittaminen jäsen-
rekisteriin varmistaa oikeansuuruisen jä-
senmaksun perimistä. Sen takia pyydetään 
aina ilmoittamaan, jos yhteystiedoissa tai 
laskutusperusteessa tapahtuu muutoksia. 
Lisäksi voimassa olevan sähköpostiosoit-
teen ilmoittaminen tuo liitolle säästöä, kun 
laskuja ei tarvitse lähettää maapostitse.

MIL on myös vahvasti mukana Maan-
mittauspäivien järjestelyssä, toivottavasti 
nähdään Paasitornissa 27.–28.3.2019! 

Mikael Still
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KIR JAUUTUUKSIA

DONITSEISTA 
MUFFINEIKSI 
– 30 VUOTTA 
KAUPUNKISUUNNITTELUA 
HARRIS-KJISIK 
ARCHITECTS

Kjisik, Hennu – Nyholm, Charlotte – 
de Vocht, Sofia (toim.). Kustantaja: 
Rakennustieto Oy. Julkaistu: 2018. 
Kielet: englanti, suomi. Sivumäärä: 
224. ISBN: 978-952-267-255-1.

Donitseista muffineiksi -kirjassa 
keskeisenä teemana on nimensä 
mukaisesti se, että kaupunkeja ei 
enää systemaattisesti laajenneta 
donitseina ulospäin esikaupun-
kialueille vaan niitä tiivistetään 
täydennysrakentamisen keinoin 
muffineiksi. Teos koostuu 19 eril-
lisestä artikkelimaisesta kappa-
leesta, jotka kattavat suhteellisen 
laajasti kaupunkisuunnittelua ja 
siihen liittyviä kulttuureja mennei-
den ja tulevien vuosikymmenten 
maailmoissa.

Kirjoittajia on yhtä monta kuin 
artikkeleitakin eli melkoinen jouk-
ko asiantuntijoita edustamassa 
alan eri rooleja ja tahoja. Kirjoittajis-
ta suurin osa on suomalaisia, mutta 
myös kansainvälisyys näkyy jonkin 
verran kirjoittajien taustoissa ja itse 
artikkeliteksteissä: kaupunkisuun-
nittelun ja arkkitehtuurin case-
esimerkkejä kertyy rivien mittaa 
useiden suomalaisten kohteiden 
lisäksi muualta Euroopasta sekä 
muista maanosista. 

VUODEN ALUSTA 
VOIMAAN TULLEESTA 
YKSITYISTIELAISTA 
ON JULKAISTU 
ENSIMMÄINEN KIRJA

Esko Hämäläinen: Uusi yksityistie-
laki – Tiekunta ja tieosakas 2019.
Suomen Tieyhdistys, 2019. 204 
sivua. Hinta 35 euroa, Saatavilla: 
www.tieyhdistys.fi. 

Vaikka yksityistielain voimaan tulos-
ta on kulunut vasta jokunen viikko, 
Suomen Tieyhdistys on jo ehtinyt 
julkaista uuden oppaan Yksityistei-
den hallinto. Diplomi-insinööri Esko 
Hämäläisen kirjoittaman julkaisun 
ensikappale luovutettiin 31.1.2019 
liikenne- ja viestintäministeri Anne 
Bernerille Helsingissä tilaisuudessa, 
jossa allekirjoittaneellakin oli kunnia 
olla läsnä.

Artikkelit on teemoitettu Do-
nitseista muffineiksi -teoksessa 
neljän eri pääotsikon alle. Ensim-
mäinen osa ”Arkkitehti työssään” 
käsittelee erityisesti kaupunki-
suunnittelussa käytettyjä työkalu-
ja ja menetelmiä. Osan artikkelien 
aiheina ovat mm. luova vastarinta, 
teknologian kehitys, pelillisyys, 
monialaisuus ja osallistuminen. 
Toisessa osassa ”Ruohonjuuri-
tasolla” jatketaan esimerkiksi 
tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö-
mahdollisuuksien pohdinnalla 
sekä eri tahojen ja ihmisen ja 
maiseman vuorovaikutuksen 
mietteillä. ”Rakennuspalikat”-
osassa kirjoittajat käsittelevät mm. 
korkeaa rakentamista, sairaaloi-
den integroimista kaupunkeihin ja 
Helsingin Guggenheim-museota. 
Viimeisen osan ”Kaupunki ilmiönä” 
-artikkeleissa kootaan ajatuksia 
mm. liikkumisesta ja liikenteestä. 
Lisäksi kaupunkisuunnitteluresep-
tit täydentyvät mm. korvapuusti-
tyyppisellä kaupungilla.

Donitseista muffineiksi on ar-
tikkeleista koostuvan rakenteensa 
vuoksi tietyllä tavalla aikakaus-
lehtimäinen: lukija voi pilkkoa 
lukukokemuksensa helposti osiin 
eikä teosta oikeastaan tarvitse 
lukea perinteisessä järjestyksessä 
etukannesta takakanteen. Lisäksi 
teoksen esipuhe tiivistää kunkin ar-
tikkelin näkökulman, minkä avulla 
lukija voi navigoida eri artikkelien 
välillä halutessaan. Teoksen kielinä 
ovat suomi ja englanti niin, että 
kunkin artikkelin voi lukea valitse-
mallaan kielellä.

Donitseista muffineiksi -kirja 
tarjoaa lukijalleen mielenkiintoisen 
katsauksen kaupunkisuunnittelun 
näkökulmiin ja puheenaiheisiin. 
Siksi se sopii hyvin ajatusten he-
rättäjäksi ja keskustelun avaajaksi 
alalla toimivien lisäksi myös muille 
kaupungeista ja arkkitehtuurista 
kiinnostuneille.

Susanna Kari

Uusi teos avaa vuoden alussa 
voimaan tullutta  yksityistielakia 
sekä erityisesti tiekuntien hallin-
noinnin kiemuroita. Maanmittaus-
laitoksessa suoritettavia yksityis-
tietoimituksia kirjassa käsitellään 
muita aiheita vähemmän, mutta tie-
toimitusten suorittajalle kirja sisäl-
tää käytännönläheistä ja hyödyllistä 
taustatietoa. Kirjassa on seurattu 
lainsäädäntöä vuoden 2019 alkuun 
saakka. Lait ja muukin sääntely 
avataan kirjassa lukijaystävällisesti 
ja käytäntö hyvin tuntien. Kirjan 
liitteinä on yksityistielain lakitekstin 
ohella erilaisia asiakirjamalleja. Mu-
kana on esimerkiksi malli tiekunnan 
säännöiksi, jotka on mahdollista 
vahvistaa tiekuntaa varten uudes-
sa laissa olevan sääntelyn nojalla. 
Tiekunnan perustavan kokouksen 
pöytäkirjamalli välttämättä käsi-
teltävine asiakohtineen näyttää 
kuitenkin puuttuvan oppaasta.

Kirja on suunnattu erityisesti tie-
kunnille, joille uudessa lainsäädän-
nössä on annettu pitkälle meneviä 
mahdollisuuksia velvoitteittensa 
hoitamiseen ilman viranomaisten 
myötävaikutusta ja siten matalin 
kustannuksin. Koska tielainsäädän-
tö on käytännön syistä mutkikasta, 
maallikoista koostuvat tienpitoa 
varten muodostetut tiekunnat ovat 
usein riitaisissa tieasioissa kuitenkin 
haasteiden edessä. Näihin haastei-
siin nyt julkaistu teos tuo varmasti 
paremman avun kuin pelkkä raaka 

lakiteksti valmisteluaineistoineen. 
Yksityisteiden tiekuntien tienpi-

to on monen osapuolen yhteistyötä 
ja verkostoitumista. Päävastuu on 
kuitenkin yksittäisellä tiekunnalla ja 
sen osakkailla. Vastaisuudessa osak-
kaiden vastuu on entistä suurempi, 
vaikka myös valtiolla ja kunnilla on 
oma roolinsa. Yksityistiet, joita on 
Suomessa yhteensä noin 350 000 
kilometriä, koskettavat tavalla tai 
toisella joka kolmatta suomalaista. 
Pienuudestaan huolimatta nämä 
väylät ovat erittäin suuressa roolissa 
koko yhteiskunnan toimivuudessa. 
Maaseudun elinkeinonharjoitta-
minen on paljolti yksityistieverkon 
tukemaa. Suomen Tieyhdistyksen 
puheenjohtaja Juha Ojala onkin 
lausunut, että tiekunnan vastuun-
kantajien näkökulmasta on tärkeää 
osata hoitaa asioita kuten laissa 
on säännelty ja muuten asianmu-
kaisesti. Yksityistielain lisäksi mer-
kittävää lainsäädäntöä tiekunnan 
toimijoille ovat liikennealan muut 
lakimuutokset, tietosuojasäännök-
set, hankintalaki sekä Kemera-laki.

Suomalainen yksityistiejär-
jestelmä on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen ja se on vuosi-
kymmenten aikana osoittautunut 
varsin toimivaksi. Järjestelmä on 
lisäksi veronmaksajan näkökul-
masta erinomainen. Kirjassa Sata 
innovaatiota Suomesta tiekuntatoi-
minta ja tieisännöinti on nostettu 
yhdeksi esimerkiksi suomalaisista 

innovaatioista.
Kirjan lukujen jaottelu (dispo-

sitio) on selkeä. Se mahdollistaa 
yhdessä asiahakemiston kanssa 
yksittäisten asioiden löytämisen 
tekstistä ilman kohtuutonta vaivaa. 
Kirjan tekijän sekä kirjaa lisäk-
si työstäneen diplomi-insinööri 
Jaakko Rahjan suuri käytännön 
tietomäärä yksityistieasioista on 
lukijoiden hyödynnettävissä ja hel-
posti saavutettavissa. Hankalaksi 
arvioitua tiekuntien kokousten 
muutoksenhakujärjestelmää, jolla 
muun ohella on yleisesti pyritty 
vähentämään oikeuteen meneviä 
riitoja, on avattu sivuilla 77–79 
asiantuntevasti. Ajatuksena on, että 
siinä missä asunto-osakeyhtiöiden 
yhtiökokoukset kaupungeissa 
normaalitapauksessa sujuvat osak-
kaiden yhteisymmärryksessä, myös 
yksityisteiden hoitamisen kysymyk-
set pääosissa tapauksia kyetään 
huolehtimaan sovussa tiekunnissa 
ilman oikeuskäsittelyjä, mutta 
siten, että yksittäisen tieosakkaan 
oikeusturva säilyy menettelyissä.

Kirjan värikuvitus ja edustava 
ulkoasu tekevät siitä miellyttävän 
lukea. Sivuilla 149–155 on kansan-
tajuisella tavalla avattu lisäksi yksi-
tyistieasioiden runsasta oikeuskäy-
täntöä ja selkeällä asiajaotuksella 
selostettu Korkeimman oikeuden 
ennakkoratkaisuja.

Markku Markkula
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Ari Laitala:  
Traffic to Provide  Electricity 
 Supply also for Smart Buildings
The editorial deals with ongoing 
environmental revolution and ever 
increasing importance of circular 
economy. One of the examples of 
near-future developments will be 
harnessing of smart buildings in 
common energy supply. New chal-
lenges await both office buildings 
and residential real estate.

Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, 
Kaisa Jaalama, Elina Ylikoski:  
Lifelong Learning and the Trans-
formation of Knowledge Work
The boom in lifelong learning, or 
continuing learning, that started at 
the end of the millennium, contin-
ues to grow. Megatrends such as 
climate change and emerging tech-
nologies challenge both companies 
and employees to update their skills 
and to innovate new ways to work 
together. An interest for technology 
and having a creative imagination 
can support life-long new learning.

Marika Ahlavuo, Elina Ylikoski, 
Kaisa Jaalama, Matti Kurkela, 
Jussi-Matti Kallio, Hannu Hyyppä:  
Multidisciplinary Lifelong Learn-
ing Practices in Organizations
The need to update individual and 
organizational skills is challenging, 
but, at its very best, lifelong learn-
ing works for the best of both the 
individual and the organization. Re-
wards for successful action include 
increased turnover, new services, 
new collaborations that add value 
to the business, visibility, publica-
tions, or even the public image. 
The article describes a selection of 
lifelong learning practices.

Anne Horila and Outi Myllymaa: 
Sustainable Growth, Smart 
Solutions and New Business with 
High Quality Cooperation
Finland’s Growth Corridor is a 
genuinely unified area of work and 
everyday life, with about 45% of the 
population living there, about 50% 
of corporate turnover and about 
60% of innovation and research. 
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noin kerran kuukaudessa intensiivijaksoina.
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30 opintopistettä muodostuu opintojaksoista 
ja 30 opintopistettä opinnäytetyöstä.
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Land use and transport solutions 
are important both for the smooth 
and prosperous everyday life of the 
residents and for the conditions for 
doing business in the area.

Leena Jokiranta: 
Possibilities for Circular Economy 
Will be Carefully Charted in the 
Turku Scientific Park Project
In the article, the leading expert 
at Ramboll, Kim Brander, is inter-
viewed on challenges in turning an 
old industrial area into an interna-
tionally interesting, experimental 
and logistically attractive scientific 
park priding with resource-smart-
ness: renewable energy sources, 
decentralised energy production 
and management, smart power 
and heating network, etc. 

Susanna Kari: The Polar Bear 
and Other Interesting Friends – 
Murals colour the cityscape
In Jyväskylä, some city walls are 
painted by murals. There have been 
murals in the streets of Jyväskylä 

since the 1920’s. Today, there are 
several of these impressive works of 
public art in the city centre. Murals 
are also found in other areas of Jy-
väskylä. The article also introduces 
a number of murals in other cities 
of the world.

Pauliina Krigsholm and Jani 
Hokkanen:  
The First Science Slam on Built 
Environment in Finland
Winecellars in Helsinki was filled 
with experts and scientists on 
built environment on a Wednes-
day evening in November, when 
six researchers in the field each 
held a short six-minute presenta-
tion on their own research at the 
RYTS Slam event. The purpose of 
the event was to bring together 
researchers and experts to inform 
about topical research themes 
and get feedback from profes-
sionals not involved in scientific 
research in daily work. The event 
will be arranged next time in the 
forthcoming autumn.
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GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit, 
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet, 
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneen-
ohjausjärjestelmät ym.
 

Myynti ja huolto
Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. 09 534 033, faksi 09 537 006  
topgeo topgeo.fi, www.topgeo.fi

• Javad GNSS Inc., Hemisphere ja Novatel 
GNSS-laitteistot 

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
tiedonkeruuohjelmat

• Planman projektinhallintaohjelmistot 
rakennus- ja mittausprojekteihin

• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat

Eskolantie 1, 00720 Helsinki / Ilari Koskelo 
P. 040 5108408, etunimi.sukunimi navdata.fi 
www.navdata.fi

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

• Kiinteistöarvioinnit, myös SOTE-kiinteistöt
• Asunto/yritysalueiden skenaariotarkastelut
• Kiinteistöstrategian suunnittelu
• Kiinteistöjen ja maa-alueiden kehittämis-

analyysit
• Maapolitiikan konsultointi

Newsec Valuation Oy
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52, 00101 Helsinki
Puh. 0207 420 400, www.newsec.fi

• GPS/GNSS-laitteet  
GIS/DGPS/RTK-sovelluksiin

• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot

Keilaranta 8, 02150 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com 
www.leica-geosystems.fi

P A L V E L U H A K E M I S T O

• RIEGL – laserskannausjärjestelmät
• RIEGL – UAV-skannausjärjestelmät
• Mobiilimittaus- ja mallinnuskoulutus

Nordic Geo Center Oy
Kyöstinkuja 2, 00570 Helsinki
Puh. 045 650 8585 
nordic geocenter.fi, www.geocenter.fi

NORDIC
GEOCENTER

• Trimnet VRS-palvelu
• Takymetrit, GNSS-, GIS /DGPS/DGNSS-

laitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi

• Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut

Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi

• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta, 

 helikopterista ja autosta
• Digitaaliset kartat ja maastomallit
• Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi

Karjalankatu 2, 4 kerros, 00520 Helsinki
etunimi.sukunimi terratec.fi
www.terratec.fi 

KIINTEISTÖPALVELUT

VUOKRAMÖKKI  
Lemmenjoella
MAKLI ry:n, MIL ry:n ja SKY ry:n  jäsenille 20%:n alennus 
 listahinnasta.

Esittely ja varausmenettely:  
muuraispuro.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

Nyt samaan hintaan myös 
468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa 
www.maankaytto.fi.

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
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distuvista kehityssuunnista. Opiskelun myö-
tä opiskelijan teoreettiset valmiudet parane-
vat, osaaminen syvenee ja tiedot päivittyvät 
johtavien asiantuntijoiden opastamana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa 
valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin 
maanmittausalan kehitystehtäviin. Tutkinto 
rinnastetaan ylempään korkeakoulututkin-
toon, ja se tuottaa saman kelpoisuuden 
julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa 

tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi 
korkeakoulututkinto.

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt

Tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden 
aikana monimuoto-opiskeluna työn ohessa. 
Lähiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana 
noin kerran kuukaudessa intensiivijaksoina.
Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, josta 
30 opintopistettä muodostuu opintojaksoista 
ja 30 opintopistettä opinnäytetyöstä.
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www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• GPS/GNSS, GIS/DGPS
• Mobiilit kämmenmikrot maastoon
• Ohjelmistot

Lisätietoa: Esa Wikman 
Keilaranta 8, 02150 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com 
www.leica-geosystems.fi

Toteutamme verkkotiedon hallintaa koko-
naispalveluna aina sähköisistä omaisuuden-
hallintatyökaluista asiakkaan verkon 
 suunnitteluun, kartoitukseen ja verkko-
tiedon ylläpitoon asti.

Keypro Oy
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
keypro keypro.fi  www.keypro.fi

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut 
kunnille 

• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja 
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin

Heikki Karttunen 
puh. 050 394 9592 
etunimi.sukunimi cgi.com  
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki 
www.cgi.fi

• Louhi – paikkatietoratkaisut pilvestä
• SitoGis-kuntarekisterijärjestelmä
• Oskari-toteutukset
• Räätälöidyt järjestelmätoteutukset
• Harava-karttakyselypalvelu

Sitowise, Linnoitustie 6, 02600 Espoo 
Puh. 020 747 6000 
etunimi.sukunimi sitowise.com 
www.sitowise.com

• Erdas ja Intergraph ohjelmistot
• ArcGIS räätälöinti
• Paikkatietoaineistojen hallinta
• Karttatuotteet
T-Kartor, Timo Ikola
Koronakatu 1 A, 02210 Espoo
Puh. 040 847 6230
timo.ikola t-kartor.com, www.t-kartor.com

• Opaskartat ja opastaulut
• InfoGIS-paikkatietopalvelut internetissä
• Krysp-, KuntaGML- ja Insipire-tuki
• Mobiilitoiminnot GPS-paikannuksella
• Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
• Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot

Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
Puh. (08) 323 0001, 0400 683331
infokartta infokartta.fi, www.infokartta.fi

• Trimble Locus
• Trimble eServices
• Trimble Feedback

Trimble Solutions Oy
Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo
Mike von Wehrt, puh. 030 661 10
energy.publicadmin trimble.com
kunnat.trimble.fi

• GPS /GNSS- ja GIS/DGPS-järjestelmät
• Ohjelmistot paikkatiedon keruuseen
• Mobiiliratkaisut paikkatiedon 

 hallintaan

Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi

Palveluhakemiston  ilmoittaja!
Nyt samaan hintaan myös 468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen

Suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon 
kehitetyt Trimblen ohjelmistot. Olemme 
myös Autodeskin sertifioima jälleenmyyjä, 
kehittäjä ja kouluttaja. Meiltä löytyy lisäksi 
monipuolinen valikoima varusohjelmistoja. 

Klovinpellontie 1–3, 02180 Espoo
Puh. 09 2313 2150
civilpoint civilpoint.fi www.civilpoint.fi

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja 
työasemaympäristöihin

• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut 

Geometrix Oy 
Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki 
Puh. 09 4730 7141, faksi 09 4730 7149 
geometrix geometrix.fi, www.geometrix.fi

• Avoin ArcGIS-paikkatietoalusta maan-
käyttötoimialan ja yhdyskuntatekniikan 
työvälineiden ja prosessien digitalisointiin

• Ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut, 
paikkatietoanalyysit, koulutus ja konsul-
tointi, jatkuvat palvelut, TomTom ja muut 
aineistot

Bertel Jungin aukio 3, 02600 Espoo 
Puh. 0207 435 435, info esri.fi, www.esri.fi

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



• YTCAD-ohjelmistot infra- ja 
 kaavasuunnitteluun

• Paikkatietopalvelin
• Katu-Info, Viher-Info, johtokartta

Sweco Ympäristö Oy 
Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku  
Puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi sweco.fi, www.sweco.fi

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
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PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

Maastomittaus- ja suunnitteluohjelmia:
• Laserpisteiden ja kuvien käsittely ja käyttö 

suunnittelussa
• Takymetri- ja GPS-mittaukset
• Pohjatutkimukset
• Katu- ja viemäriverkostojen sekä kaasu- ja 

kaukolämpöverkostojen suunnittelu
• Johtotietoverkostojen hallinta
info terrasolid.fi, www.terrasolid.fi

• Opas- ja osoitekartat
• Internetkarttapalvelut
• Kaavayhdistelmät
• Koordinaatistomuunnokset ja muut 

aineistokäsittelyt

Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
Puh. 09 1481 947
Sähköposti: karttatiimi karttatiimi.fi
www.karttatiimi.fi

Kaikki paikkatietoon liittyvä yhdestä 
paikasta.
• IT-ratkaisut ja palvelut, joissa paikkatieto 

komponenttina
• Paikkatietoon liittyvät asiantuntijapalve-

lut ja konsultointi
• Ulkoistuspalvelut
• Sekä omat aineistot että välitysaineistot
Atomitie 2, 00370 Helsinki
Puh. 020 5777 580
www.karttakeskus.fi

• Maanmittaustoimitukset
• Lainhuudot ja kiinnitykset
• Kiinteistötietopalvelu
• Karttapaikka
• Avoimet aineistot ja rajapintapalvelut 
• Tutkimus

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut

Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi

• Paikkatietokonsultointi
• AINO-aineistopalvelu ja HERE-aineistot
• Kuntien kantakartat ja kaavat
• OpenStreetMap-karttatuotteet
• Kaupunkimallit ja tietomallipalvelut
• Viranomaisaineistot käyttövalmiina
Sitowise, Linnoitustie 6, 02600 Espoo 
Puh. 020 747 6000 
etunimi.sukunimi sitowise.com 
www.sitowise.com

• Maalaserkeilaus
• Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
• Rakennusten tietomallinnus (BIM)
• 3D-aluemallit
• Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
• Konsultointia 3D-tiedonkeruun ratkaisuista
SmartGeo Oy, Myyrmäentie 2 A, 01600 Vantaa 
Puh. 040 548 3406  
info smartgeo.fi, www.smartgeo.fi

Paikkatietoratkaisut liiketoiminnan 
 vauhdittamiseen
• Paikkatietoaineistot ja -palvelut
• Sovellukset, karttakäyttöliittymät ja alustat
• Paikkatietokonsultointi ja aineiston käsittely 

Fifth Element – A Trimble Company 
Satu Penttinen, puh. 040 5564730  
satu.penttinen trimble.com, fifthelement.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
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• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna

Petteri Verronen 
puh. 040 7523132 
etunimi.sukunimi cgi.com 
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki 
www.cgi.fi

Suomalaiset 3D-Win-ohjelmistot 
 maanmittauksen ammattilaiselle.
• Aineistojen käsittely, geodeettiset 

 laskennat, formaatinmuunnokset
• Maastomalli
• Tiensuunnittelu ja -rakennus
• Kairaukset

Kielotie 14 B, 01300 Vantaa, (09) 2532 4411
3d 3d-system.fi. www.3d-system.fi

KUSTANTA JA
Maankäyttö ry (Y-tunnus 1104126-2). 
Lehti edustaa Suomen Maanmittaus   -
insinöörien Liittoa (MIL) sekä  
Maanmittaus alan ammatti korkea koulu- ja 
opisto teknisten Liitto MAKLI a. 

TALOUS JA HALLINTO
Toimisto: Maankäyttö ry, c/o MAKLI,  
Kulmakatu 8 A, 00170 HELSINKI,  
toimisto maankaytto.fi.
Taloudenhoitaja Karin Kolis,  
taloudenhoitaja maankaytto.fi.

Maankäytön artikkelitietokanta on osoitteessa www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



GNSS... takymetrit... kuvantaminen... pistepilvituotanto... kaikki 
tämä yhdessä ja samassa Connect-ympäristössä! Tervetuloa
Trimble Express -tapahtumiin tutustumaan Trimblen uuteen TSC7-
maastotietokoneeseen ja Access 2018 -mittausohjelmistoon sekä 
Trimble Connect -pilvipalveluun, joka on nyt entistä tiiviimpi osa 
Trimble Accessin työnkulkuja ja maastomittaajalle kovin juttu 
sitten tiedonsiirtokaapelin keksimisen!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU:  

www.geotrim.fi   
Puh. 0207 510 600

Näe ja koe 
Trimble 
TSC7

Maksuttomat ammattilaistapahtumamme on tarkoitettu niin 
mittaajille kuin laitehankinnoista päättävillekin.
Tarjolla on kevyt lounas. Osallistuneille arvonta, jossa voittona 
on matka InterGeoon. Tervetuloa mukaan!

5.3.  KUOPIO

6.3.  LAUKAA

7.3.  LAPPEENRANTA

8.3.  LAHTI 

19.3.  TURKU

20.3.  PORI

21.3.  SEINÄJOKI

22.3. KOKKOLA

2.4.  ROVANIEMI

2.4. MAARIANHAMINA

3.4.  OULU

4.4.  VANTAA

5.4. TAMPERE

Demopiste
Mittaamisen ja rakentamisen laitenäyttely

Demopiste

Tiedonhallinnan 
uusi ulottuvuus: 
Trimble Connect

sitten tiedonsiirtokaapelin keksimisen!

– maailman tehokkain 
maastotietokone kaikkiin 
maastomittaussovelluksiin

Tarjoamme tiedot mittaamisen uusimmista menetelmistä ja niiden 
käytöstä niin maastossa kuin toimistollakin, mm. miten suuren suosion 
saanutta Trimble SX10:iä on hyödynnetty ja mitä uutta dronemaail-
maan kuuluu... Mukana ovat kaikki laite-uutuudet, ohjelmistot ja 
ratkaisut. Demopisteellä ovat esillä myös rakennusmittauslaserit. 
Geotrim pitää sinut ajan tasalla!  
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uudella Access 
2018 -ohjelmistolla

GNSS... takymetrit... kuvantaminen... pistepilvituotanto... kaikki 

Trimble Express -tapahtumiin tutustumaan Trimblen uuteen TSC7-
maastotietokoneeseen ja Access 2018 -mittausohjelmistoon sekä 
Trimble Connect -pilvipalveluun, joka on nyt entistä tiiviimpi osa 

5.4. TAMPERE

maastomittaussovelluksiinmaastomittaussovelluksiin

Tarjoamme tiedot mittaamisen uusimmista menetelmistä ja niiden 
käytöstä niin maastossa kuin toimistollakin, mm. miten suuren suosion 
saanutta Trimble SX10:iä on hyödynnetty ja mitä uutta dronemaail-
maan kuuluu... Mukana ovat kaikki laite-uutuudet, ohjelmistot ja 
ratkaisut. Demopisteellä ovat esillä myös rakennusmittauslaserit. 
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uudella Access 
2018 -ohjelmistolla
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