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P ä ä K i R J O i t U s

meillä kävi joitakin aikoja Sitten piirinuohooja 
nuohoamassa puuhellan ja varaavan takan. Tulisijathan pitää sään-
nöllisesti nuohota. Nuohoojat ovat alansa taitavia ammattilaisia, 
mutta myös juttu luistaa heidän kanssaan. Sekin ikään kuin kuuluu 
nuohoojan ammattiin, kun he tapaavat monenlaisia ihmisiä.

Meille tuli puhetta rakennusten sisäilman laadusta ja sen 
aiheuttamista runsaista terveydellisistä ongelmista erityisesti 
viime vuosina. Talossamme on painovoimainen ilmanvaihto. 
Nuohoojamestari sanoi tulleensa siihen tulokseen, että painovoi-
mainen ilmanvaihto on paras. Hän osoitti puuliettämme ja sanoi, 
että tässä sinulla on hyvä ilmastointikone. Sanoin, että olen itse 
ajatellut samoin jo pitkään.

Rakensimme tämän omakotitalon vuonna 1981. Olin aikaisem-
min työskennellyt Keski-Suomen läänin maanmittauskonttorissa, 
joka sijaitsi 1970-luvulla rakennetussa huippunykyaikaisessa talos-
sa. Koneitten piti hoitaa ilmanvaihto mallikkaasti. Asiaan kuului, 
ettei tätä suljettua järjestelmää saanut sotkea ikkunoita avaamalla. 
Kiinteistönhoitaja kierteli ulkoa päin tarkistamassa, että kaikki 
noudattivat tätä sääntöä. Ihmiset kuitenkin kärsivät ja valittivat 
ilmastoinnin haitoista. Kun oman talon rakentaminen sitten tuli 
ajankohtaiseksi, päätin, että meidän taloomme ei ilmastointiko-
neistoja tuoda. Uusia laitteita lämmön talteenottoineen oli kyllä 
runsaasti tarjolla. Rakennustyössä varauduimme huippuimurin 
jälkiasennukseen, mutta sitä ole vieläkään hankittu eikä kaivattu.

Tällä hetkellä voimassa olevia rakennusmääräyksiä noudattaen 
on hyvin vaikea rakentaa asuinrakennusta ilman koneellista ilman 
sisäänottoa ja poistoa, vaikka se onkin vielä sallittua. Energian 
säästämisestä on tullut sellainen kotijumala, että sen alttarille 
ollaan valmiit uhraamaan mitä vain ilman perusteellisia tutki-
muksia. Ihmisistä on tehty nopeassa kehityksessä turvattomia 
koe-eläimiä. Meille on aivan viime aikoina alettu suunnitella ja 
toteuttaa matalaenergiataloja, passiivitaloja, nollaenergiataloja ja 
plusenergiataloja. Ne ovat monenmoisia mutkikkaita ja tarkasti 
säädettäviä ja hoidettavia laitteistoja sisältäviä asuinrakennuksen 
ja pienvoimalaitoskokoelman yhdistelmiä.

Talotohtorina tunnettu arkkitehti Panu Kaila (s. 1939) valittaa 
sitä, ettei painovoimaista ilmanvaihtoa haluta enää hyväksyä. Hän 
myös varoittaa ilmalämpöpumppujen aiheuttamista ongelmista, 
jos huolto laiminlyödään, niin kuin helposti käy. Tällöin pumpusta 
tulee homeitiöitä ja myrkkyjä ilmaan puhaltava laite. Kaila on pe-
rehtynyt erityisesti vanhoihin rakennuksiin ja työmenetelmiin ja 
puolustaa perinteistä rakentamista. Hän on kirjoittanut suosittuja 

R a i m o  K o i v i s t o i n e n 
raimo.koivistoinen kolumbus.f i

s ä ä s täM M e Kö  i ts e M M e s A i R A i K s i?
H i i l l o s  h i i p u u,  t u h ka  t u m mu u,
ko h t a  ko t i l i e s i  s a m m u u.
E i n o  L E i n o

kirjoja ja pitänyt Talotohtori-palstaansa useissa sanomalehdissä. 
Hän sai 2010 tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon. Lisäksi 
hän on saanut 1979 tiedon julkistamisen valtionpalkinnon, 2003 
taiteen valtionpalkinnon ja Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikir-
japalkinnon.

Hometaloja on ilmaantunut jatkuvasti lisää ja niiden korjaami-
seen uppoaa tolkuttomasti rahaa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
arvelee julkaisussaan 1/2012, että tilanne pahenee tulevaisuu-
dessa. Arja Kivipelto kertoi Helsingin Sanomien tiedejutussaan 
20.4.2013 hyvin perusteellisesti homeista, niiden hyödyistä ja 
haitoista. Kivipelto sanoo, että se kyllä tiedetään, miksi myrkyistä on 
homeongelmataloissa miltei mahdoton päästä eroon. Ne levittäy-
tyvät kaikkialle aerosoleina, joita ilmastointi pöllyttää ympäriinsä 
eikä niitä saada pois pesemällä. Homeen myrkyllisyys on peräisin 
trilongiineista, jotka aiheuttavat haittaa esimerkiksi sydämelle, 
hermostolle ja hengityselimiin. Lääkkeet eivät niihin tehoa.

Erityisen ongelmallisiksi ovat osoittautuneet koulurakennuk-
set. Helsingin Sanomat kertoi 24.4.2013, että suurin osa Lahdessa 
sijaitsevan Launeen koulun 700 oppilaasta jäi 3 päiväksi lakkoon 
pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Viime vuonna kou-
lulaiset lakkoilivat samasta syystä ainakin Kuopiossa, Kokkolassa, 
Limingassa, Vetelissä ja Vähässäkyrössä. Voisimmekohan ottaa 
oppia Ruotsista? Siellä on jo yli 200 koulurakennusta rakennettu 
ilman koneellista ilmanvaihtoa.

Lähes kaikki rakennusalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että 
painovoimaiset järjestelmät ovat jo historiaa, koska niitä ei voi 
toteuttaa nykyisiä rakennusmääräyksiä noudattaen. Suomen 
Kulttuurirahasto halusi kuitenkin selvittää, onko asia näin. Se piti 
tärkeänä rakentamisen laatua, rakennuksen helppohoitoisuutta ja 
pitkäikäisyyttä sekä asumisterveyttä. Se halusi selvittää, voidaanko 
taloja rakentaa ilman koneellista ilmanvaihtoa ja muovisia höy-
rysulkuja. Asiaa tutkimaan kutsuttiin kolme alan viisasta miestä: 
Kimmo Lylykangas, Jukka Sainio ja Mika Vuolle. Oleellinen 
ongelma oli poistoilman lämmön talteen ottamisesta luopuminen 
ja tämän energiahävikin korvaaminen muilla keinoilla. Kolmikko 
löysi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, mutta palstatila ei riitä niiden 
selostamiseen. Mutta kun säästömääräyksiä vielä kiristetään niin 
entäs sitten? Löytyisi varmaan muuta energian käyttöä, jossa 
säästöjä voidaan tehdä riskittömämmin.

Myös tulisijojen hiukkaspäästöt ovat joutuneet suurennuslasin 
alle. Kuinkahan kauan saan vielä nauttia kotilieden lämmöstä ja 
tunnelmasta?



6 Maankäyttö 2|2013

Haastattelu: Pekka Lehtonen

suomalainen laserkeilaus
on  maailman huippua

Mallikkaan yhteistyön tuloksena suomi oli edelläkävijä 
 valtakunnallisen laserkeilauksen monialaisessa käyttöönotossa.

laSerkeilaukSet ovat suomalainen menestystarina vaikkakin 
huonosti tunnettuja terävimmän asiantuntijajoukon ulkopuolella. 
Sankaritarina ansaitsee arvoisensa kääreet. Laitamme etukanneksi 
Runebergin ja takakanneksi Linnan.

Tekniikka perustuu laserkeilaimen lähettämiin laserpulsseihin 
ja tarkkaan paikannukseen. Laserkeilaukset tuottavat pistepilviä. 
”Kun laitteella rekisteröidään maanpinnasta tietoja 1,4 m:n vä-
lein, samasta pisteestäkin kaikuja eri korkeudelta, syntyy satojen 
megojen tiedoista pistepilvi, pisteitä pilvin pimein, siitä termi”, 
vitsailee Olli Sirkiä, Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminnan 
prosessivastaava.

Symboliseksi etukanneksi sopii siis Runebergin Pilven veikko, 
joka on tietysti ihan erilainen sankaritarina ja eri kontekstista. 
Pilven veikosta voitaisiin tehdä laserkeilaajille ja -asiantuntijoille 
yhteinen ammattinimike. Sitä paitsi samaa nimikettä käytettiin 
taistelulentäjistäkin.

eSimerkilliStä yhteiStyötä
Laserkeilauksen ripeä kehittäminen on esimerkki kahden valtion 
organisaation Geodeettisen laitoksen (GL) ja Maanmittauslaitoksen 
(MML) mallikkaasta yhteistoiminnasta ja toisaalta yritysten kanssa. 
Se on myös tarina uudesta tekniikasta ja tuottavuuden dramaat-

”Pilven veikot” taiston 
tuoksinassa: Olli sirkiä 
esittelee, takanaan Juha 
Hyyppä, taustalla Juha 
Vilhomaa.

Pekka Lehtonen
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tisesta noususta. Siitä keskustelemme kahden tämän yhteistyön 
voimahahmon Juha Hyypän ja Juha Vilhomaan (Pilven veikot) 
kanssa.

Juha Hyyppä on professori ja GL:n Kaukokartoituksen ja 
fotogrammetrian osaston johtaja, taustaltaan sähköalan diplomi-
insinööri, joka on vuodesta 1986 saakka tutkinut lasertekniikkaa ja 
sitä edeltänyttä tutkatekniikkaa. Hän väitteli vuonna 1994 tutkan 
käytöstä metsäinventointiin. Hyyppä oli välillä vuoden Tekesissä ja 
palasi TKK:lle, josta siirtyi GL:ää vuosituhannen vaihteessa.

Juha Vilhomaa on MML:n ilmakuvakeskusyksikön johtaja. Hän 
työskenteli vuodesta 1987 Oulussa kartastotehtävissä, tätä ennen 
neljä vuotta konsulttitoimistoissa ja siirtyi sitten Ilmakuvatoimis-
toon 1992. Hän teki lisensiaattityön vuonna 2008 valtakunnallisen 
korkeusmallin tuotantoprosessin kehittämisestä.

Vilhomaa havaitsi, että laserkeilaukseen perustuvan korkeus-
mallituotannon edut ovat huomattavat: uusi prosessi on tuotta-
vuudeltaan kaksi tai kolme kertaa tehokkaampi kuin sitä edeltänyt 
fotogrammetrinen kymmenen metrin ruutukokoon laskettava 
korkeusmallituotanto. Lisäksi laserkeilauksella saavutetaan mer-
kittävä työmäärän säästö. Tuottavuuden ylivertaisuus johtuu siitä, 
että keilauksessa pystytään hyödyntämään automaatiota.

Laserkeilausta käytettiin vuosina 2003–2005 Maanmittauslaitok-
sen uuden korkeusmallin laaduntarkastukseen yhteistyössä GL:n 
kanssa. Osin tämän kannustamana maa- ja metsätalousministeriö 
käynnisti vuonna 2005 kansalliseen uuteen korkeusmalliin tähtää-
vät lisäselvitykset ja koetyöt. Samanaikaisesti MML:ssä aloitettiin 
GL:n tukemana laserkeilauksen tuotantoprosessien kehittäminen.

”Esimerkiksi tulvakarttojen tarve oli suuri ja todettiin, ettei enti-
nen fotogrammetrinen malli riitä. Laserpisteaineisto mahdollistaa 
myös ympäristön muutosten tehokkaan seurannan. Keilausmalli 
havaittiin tehokkaimmaksi ratkaisuksi, ja 2006 tehtiin ensimmäinen 
testikeilaus Salossa”, Vilhomaa selvittää.

Hyyppä muistuttaa varhaisemmistakin ajoista, kuinka Tekes ra-
hoitti kansainvälisen Eureka-hankkeen, jossa tutkittiin laserkeilausta 
Suomen oloissa. Hyypän johtaman GL:n tutkijaryhmän teollisina 
kumppaneina hankkeessa toimivat suomalainen maailman johtava 
laserkeilausohjelmistotalo Terrasolid Oy ja espanjalainen Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC).
Kun suomalaistutkijat aloittivat 1990-luvun lopussa laserkei-

laukset, toi saksalainen yritys ensimmäisen laserkeilaimen Suomeen 
ja se asennettiin alihankkijan FM-Kartta Oy:n koneeseen. Sen 
edeltäjän Finnmapin keilausosaaminen oli jo 1990-luvun lopulla 
huikealla tasolla.

Palaamme vielä yhteistoimintaan. Yhteistoiminta käynnistyi 
tavanomaisen virkatyön sisällä, joten käynnistämiseen ei syntynyt 
byrokraattisia hidasteita. Kehittämisessä roolit loksahtivat hyvin: GL 
tarjosi tutkimuspanokset MML:n tuottamista aineistoista, yritykset 
olivat aineistojen alihankkijoina ja toiset väänsivät ohjelmistoja ja 
yhdessä testattiin.

kehityStyöStä tuotantoon
Vuonna 2008 MML siirtyi laserkeilauksessa tuotantoon. Nyt se 
tuottaa yhteiskunnan eri tarpeisiin laserkeilausaineistoja, joiden 
perusteella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnalla sijait-
sevista kohteista sekä tarkkaa tietoa maanpinnan muodoista ja 
korkeuseroista eli uutta valtakunnallista korkeusmallia. Tähän men-
nessä on keilattu 176 000 km2, noin puolet Suomen pinta-alasta, 
ja tulvaherkät alueet saatiinkin keilattua vuonna 2012.

Pistepilvestä korkeusmalliksi.

Pistepilvi viistokuvana. Pistepilven luokittelu  
ja korkeusmalli syntyvät suurelta osin automaa-
tiolla, sillat on tulkittava manuaalisesti.

laseraineistosta saadaan pistepilviprofiili vaikkapa kalli-
olle kukkulalle rakennetusta majasta ympäristöineen.

Pistepilvi on kolmiulotteista kartoitustietoa, 
jossa näkyvät kaikki ne kohteet, joihin laser-
pulssit ovat keilauslennon aikana osuneet.  
Kuva Helsingin Viikistä.
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Kehittämisen tuloksena laserpistepilviä ja stereomallia voi-
daan käsitellä yhdessä. Nopeaan etenemiseen oli haastateltavien 
mielestä useita syitä: MML:n ja GL:n hyvä yhteistoiminta, sujuvat, 
byrokratiaa karttavat toimintatavat sekä se, että yrityspuolen yh-
teistyökumppanit Terrasolid Oy ja Espa-systems Oy olivat lähellä.

”Suomi laserkeilattiin maailman kartalle. Kaksi yritystä, valtion 
tutkimuslaitos GL ja MML, ovat loistava esimerkki yhteistyöstä”, 
Pilvenveikot hehkuttavat. ”Se oli globaalisesti uraauurtavaa vaik-
kakin Hollanti ja eräät Saksan osavaltiot olivat myös keilanneet, 
suuremmalla pistetiheydellä mutta kalliimmalla. Terrasolid Oy on 
ykkönen ohjelmistojen hallinnassa ja Suomi edelläkävijä käyttöön-
otossa. Maailman arvostetuimman julkaisutietokannan mukaan 
noin seitsemän kymmenestä johtavasta laserkeilaustutkijasta on 
suomalaisia. 

Ruotsiin on kopioitu Suomen toimintamalli kansallisessa 
keilauk sessa lähes semmoisenaan.

Kun aineistot vapautuivat vuonna 2012, on laseraineiston käy-
töstä tullut kolmanneksi käytetyin MML:n toimittamista aineistoista.

laatua ja tarkkuutta alemmin  
kuStannukSin
Olli Sirkiä, josta huokuu sitoutuminen tehtäviinsä, näyttää esimerk-
kejä puheiden vahvistukseksi.

keustarkkuuksia. Yleisesti voidaan puhua kustannustehokkaasta 
korkeusmallista, jonka keskivirhe on 15–30 cm.”

Pistepilven sisältämät pulssiosumat luokitellaan pisteluokkiin, 
jotka kuvaavat, mitä tietoa yksittäinen piste edustaa. Korkeusmallin 
laskentaa varten MML luokittelee omiin pisteluokkiinsa maanpintaa 
edustavat pisteet sekä vaka- ja virtavesiä ja siltoja edustavat pisteet. 
Nämä näkyvät eri väreinä. Kun sillat halutaan luokitella erikseen, 
tarvitaan manuaalinen luokitus.

Juha Hyyppä tarkentaa tekniikasta. ”Keilaimen paikka voidaan 
paikallistaa kananmunan kokoiselle alueelle: GPS antaa kolme 
koordinaattia ja inertiatekniikka (’hyrrään’ perustava) kallistuksen. 
Ylivertainen etu on se, että pistepilvien käsittely voidaan hoitaa 
automaattisesti. On mahdollista tuottaa 3D-malli vaikka koko 
maapallolta, lentokoneesta, autosta tms. keilaamalla.”

Juha Vilhomaa lisää toisen edun: ”Kun fotogrammetriassa pitää 
kohde näkyä kahdesta eri suunnasta (kahdelta kuvalta), laser-
keilauk sessa riittää yksi säde ja kaiku.”

laSerkeilauSaineiStoiSta ja   
korkeuSmalliSta on hyötyä monille
Tarkkaa korkeustietoa tarvitaan monien eri yhteiskunnan toimintojen 
suunnittelussa sekä poikkeaviin olosuhteisiin varautumisessa, kuten 
tulvakartoituksessa, josta siis keilausjärjestyskin on määräytynyt.

Juha Vilhomaa ja Juha 
Hyyppä (oik) ovat  tyytyväisiä 
laitostensa ja yritysten 
yhteistyöhön.

Pekka Lehtonen

Hän kertoo, kuinka optimoidussa prosessissa viereiset kei-
lausjonot sovitetaan yhteen ja tämä ”strippisovitus” yhdessä 
tarkan georeferoinnin kanssa (georeferointi tarkoittaa tässä 
mittaushavaintojen muuntamista x,y,z-pistetiedoiksi haluttuun 
koordinaattijärjestelmään; yleisesti se voi tarkoittaa kohteen 
sijainti- tai asentotiedon määrittämistä) pienentää virheitä ra-
dikaalisti Aineistojen luokittelu ja korkeusmallin käsittely ovat 
erittäin automatisoituja.

”Laserpisteillä on 15 cm:n korkeustarkkuus ja 60 cm:n tasosi-
jaintitarkkuus. Kahden metrin ruutukorkeusmallilla on puolestaan 
30 cm:n korkeustarkkuus Todellisuudessa se on monin paikoin 
huomattavasti parempikin, mutta toisaalta huonoimmissa olo-
suhteissa esim. puiden lehdistö tai varsinkin aluskasvillisuus voivat 
paikallisesti haitata. Asfalttipinnoissa on mitattu jopa 5 cm:n kor-

Laserkeilausaineistoja hyödynnetään Suomessa laajasti myös 
metsäsektorilla. Esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen yksityismet-
sien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen 
tulkintaan. Tämän teknologian ovat kehittäneet Suomessa Geo-
deettinen laitos ja Joensuun yliopisto. Kaupallisessa toiminnassa 
ovat mm. BLOM, Terratec Oy, FM-International ja Sito olleet pai-
nokkaasti mukana.

Vuonna 2013 Suomessa laserkeilauksia tekevät edellisten lisäksi 
Fugro ja sen alihankkijana SKM Gisair Oy.

Laserkeilaus paljastaa hämmästyttävän pieniä piirteitä maasta, 
esim. jääkautisia hahmoja tai meteoriitin ja tervahautojen jälkiä, 
joita ei maastossa pysty edes havaitsemaan. Näin myös geologit 
ovat kiinnostuneita ja he ovat laatineekin hienoja havainnekuvia. 
Entistä pienempien maanpinnan yksityiskohtien havaitseminen 
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l a S e r k e i l au S

Lentolaserkeilaus (engl. airborne laser scan-

ning, lyh. ALS, myös ilmalaserkeilaus) on kau-
kokartoitustekniikka, jota käytetään pinnan-
muotojen, kasvillisuuden, kaupunkialueiden, 
jään ja infrastruktuurin mallintamiseen. Laser-
keilaimien kehityksen ovat mahdollistaneet 
viimeaikainen lentokoneinertiajärjestelmien, 
nopeiden keilaimien, satelliittipaikannusjär-
jestelmien ja lasertekniikan kehitys. Laserkei-
laimen perusidea on hyvin yksinkertainen: 
kohteen ja laserin välinen etäisyys mitataan 
laserpulssin kulkuajan perusteella, keilain 
pyyhkäisee laserpulsseja lentosuuntaa 
vastaan kohtisuorassa suunnassa, ja kun 
laserkeilaimen asento ja paikka ovat tarkasti 
tunnetut, mitattu etäisyys voidaan muuttaa 
korkeudeksi. Lyhyet laserpulssit lähetetään 
korkealla pulssintoistotaajuudella (esim. 400 
kHz). Pulsseja poikkeutetaan lentosuuntaa 
vastaisesti käyttämällä erilaisia keilausmeka-
nismeja. Lasertutkan asento ja sijainti mää-
ritetään tyypillisesti inertiajärjestelmien ja 
satelliittipaikannuksen avulla. Jokaista laser-
pulssia vastaava etäisyys voidaan muuntaa 
x- y-, ja z-koordinaateiksi. Tuloksena syntyy 
siis maastopistetiedosto.

Koska laserin tuottamista pisteistä ei tiedä, 
mistä ne tulevat, pistepilvien prosessoinnissa 
joudutaan käyttämään luokittelumenetelmiä 
ja erilaisia pintamalleja. Useimmin käytettyjä 
pintamalleja ovat maan pinnan maasto/
korkeusmalli ja korkeimpien kohteiden 
avulla määritetty pintamalli ja puuston kor-
keutta kuvaava puuston pituusmalli. Näitä 
perustuotteita käytetään enenevästi hyväksi 
useissa sovelluksissa, kuten hydrologiassa, 
rakennustekniikassa, infrastruktuurin moni-
toroinnissa ja metsätaloudessa.

laserkeilausaineistoista hyödyttää monissa geologian sovelluksissa, 
mutta ne kiinnostavat myös esimerkiksi arkeologeja.

Kolmiulotteista laserkeilausaineistoa ja uutta korkeusmallia 
hyödynnetään monissa kartoitus- ja kaavoitus- sekä rakennetun 
ympäristön suunnittelutöissä. Laserkeilausaineistoa on käytetty 
mm. kuntaliitoksissa yhteisten kaavanpohjakarttojen tekemiseen. 
Käyrät syntyvätkin melkein automaattisesti.

Suunnistuskarttojakin saadaan suoraan aineistosta.
Maanmittauslaitos tuottaa laserkeilausaineistoista korkeus-

mallin, josta tulee osa Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaa. 
Tarkemman korkeusmallin avulla voidaan myös laskea yhä tar-
kempia ortoilmakuvia.

MML:n maastoaineistoja hyödyntävät sovellukset menestyivät 
hyvin avoimen datan Apps4Finland-kilpailussa vuonna 2012. 
Paikkatiedon erikoispalkinnon, Maps4Finlandin, voitti kilpailussa 
suunnistuskarttasovellus Karttapullautin, jonka tekijä on Jarkko 
Ryyppö. Karttapullautin-sovellus tekee Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistosta ja Maastotietokannasta suunnistuskartan 
yhdellä klikkauksella.

Kerrankin – mikä hieno, rukiinen, supisuomalainen nimitys 
ohjelmistolle: Karttapullautin!

”Kun Maastotietokannan keruussa MML itse päätti järjestyksen, 
nyt laserkeilaus suoritetaan pääosin Suomen Ympäristökeskuksen 
(SYKE) pyytämässä järjestyksessä, jolloin Lounais- ja Länsi-Suomen 
sekä Saimaan vesistön alueet ovat ensimmäisinä. Viimeisetkin 
tulvakartat valmistuvat vuonna 2013. Niitä on yllättävän paljon”, 
Juha Vilhomaa painottaa.

”Korkeusmalli on osa maastotietokantaa ja vanhat korkeus-
tiedot korvataan tarkemmilla,” sanoo Juha Vilhomaa. Häntä 
kiinnostaisi erityisesti maastotietojen täydentäminen käyttämällä 
digitaalisten stereoilmakuvien ja laserkeilausten pistepilviä, jolloin 
maastotietojen päivittäminen kävisi automaattisesti ja näin vähem-
mällä työllä ja lisäisi tuottavuutta.

Juha Hyyppä mainitsee tähän, että Maastotietojärjestelmä-
kehittämishankkeella (MTJ, joka on MML:n ja GL:n yhteinen tutki-
mushanke) on tälläkin hetkellä yli 30 erillistä kehittämisprojektia.

oma laSerkeilain kehityStyöhön  
ja raja-alueille
Juha Vilhomaa kertoo, että Maanmittauslaitos on äskettäin hank-
kinut oman laserkeilaimen, jota käytetään pääasiassa tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin, jonkin verran tuotantoonkin. Hän sanoo 
tietävänsä, kuinka yrityspuolella seurataan herkin katsein, ryhtyykö 
laitos laajentamaan omaa osuuttaan tuotannossa. Ymmärrettä-
västi konsultit haluaisivat tuottaa myös perusdatan, joka syntyy 
siis osin MML:n omana työnä mutta pääosin laitoksen tilaamina 
alihankintoina. Vilhomaa lohduttaa, että alihankinnat jatkuvat 
entiseen malliin. Laitos itse keilaa erityisalueita, kuten esimerkiksi 
rajavyöhykkeeltä, mihin yritykset eivät ole halukkaitakaan. Lisäksi 
hän korostaa, ettei laitoksen keilainkapasiteetti ole kuin 20 % tar-
vittavasta maan kokonaiskapasiteetista. Myös GL on myös tilannut 
keilauksia, mm. EU-hankkeissa.

lennokit ja kattokeilauS
”GL tutkii myös lennokkien käyttöä ja auton katolta keilaamista. 
Näihin valmistetaan laitteet itse”, kertoo Hyyppä.

”Lennokit soveltuvat erityistilainteisiin ja niillä voi kuvata pieniä 
alueita, ehkä 4 km2 päivässä, kun tuotantoalue on vaikkapa 1 000 

ilmalaserkeilauksen periaate.

H
annu H

yyppä
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km2 päivässä”, sanoo Juha Vilhomaa. ”Näin esimerkiksi 
MML:n varsinaisiin hankkeisiin lennokit eivät sovi. Siitä usein 
kysytäänkin. ”Lennokki sopii pienialaisiin, saman alueen 
toistuviin keilauksiin esimerkiksi tutkimustarkoituksiin”, 
vahvistaa Juha Hyyppä.

Yksi GL:n kehittämiskohde on kaupunkimallien tuot-
taminen autojen katolta keilaamalla. Tapiolasta on tehty 
kaupunkimalli tällä menetelmällä ja digikuvia käyttämäl-
lä. ”Siitä pääse kädenkäänteellä vaikkapa pelikäyttöön”. 
Hyyppä visioi, että tulevaisuuden ihmiset haluavat käyttää 
hyväkseen virtuaalimalleja, esimerkiksi kaupungilla ja 
kaupoissa liikkuessaan.

keilauShankkeet –  
Suomalainen meneStyStarina
Juha Hyyppä kertoo, että kesäkuussa on tulossa päätökset 
Suomen Akatemian huippuyksiksiköistä. Juha Hyypän joh-
tama tutkimusryhmä, jossa on mukana Oulun ja Helsingin 
yliopistot sekä Aalto-yliopisto, on mukana loppusuoralla 
ainoana insinööritieteiden edustajana.

”Laserkeilauksen kehittäminen on juuri valtion tar-
koittamaa tuottavuuden lisäystä. Keilaus on halventunut 
puoleen ja laatu paranee. Tämä on oikeata tuottavuutta”, 
vakuuttavat haastateltavat

Aineistot on avattu ja se mahdollistaa yrityksille inno-
vaatioiden tekemisen. Datan jalostamisesta uskotaan tu-
levan vientituotteita. Nämä aineistot ovat uutta tekniikkaa 
eikä mitään mummon pyttipannua.

Juha Hyyppä pahoittelee, ettei oikein kukaan tunnu 
Suomessa arvostavan tätä näköalat tarjoavaa kehittä-
mistyötä laserkeilauksen alalla, eivät rahoittajat, eivät eri 
neuvottelukunnat, eivätkä ministeriöt. Suomi on kuitenkin 
laserkeilauksen alalla maailmassa ykkönen tieteessä, ykkö-
nen käyttöönotossa, ykkönen ohjelmistoissa ja ykkönen 
liikkuvassa laserkeilauksessa (autojen päällä oleva laser-
keilaus). Laserkeilauksen alalla markkinat kasvavat 15 % 
vuodessa globaalisti.

Sitä ihmettelee haastattelijakin ja uskoo, että tähän 
saadaan korjaus, kun Maankäytön juttu julkaistaan.

Tämä tarina ja aikaisemmin Maankäytössä 4/2010 jul-
kaistu Esa Haapa-ahon haastattelu Terrasolidin tarinasta 
ovat rohkaisevia esimerkkejä menestykseen johtavista 
oivalluksista ja kehitystyöstä. Sen ytimessä on yhteistyö, 
jota haastateltavat kutsuvat strategiseksi kumppanuudeksi.

Menestystarinan kertominen voidaan lopettaa Väinö 
Linnaa lainaten: ”Aika velikultia.”

jaakko Kanerva

ilmastolaki 
suomeen
Kansallisen ilmastolain 
 valmistelutyö on käynnissä.

Suomi kuuluu nyt niiden noin kymmenen eurooppalaisen valtion 
joukkoon, jotka ovat jo tehneet tai ovat tekemässä lainsäädäntötoimia 
ilmastopolitiikan edistämiseksi. Ilmastolain säätäminen on vapaaeh-
toista, sillä se ei perustu mihinkään Suomea sitovaan velvoitteeseen.

tällä hallituSkaudella?
Ilmastolain valmistelu kuuluu Kataisen hallitusohjelmaan ja sitä 
johtaa ympäristöministeriö. Hankkeesta on valmistunut professori 
Ari Ekroosin ja tekniikan tohtori Matias Warstan esiselvitys kesällä 
2012. Kansallinen ilmastopaneeli on antanut oman selvityksensä ja 
esivalmistelussa on huomioitu myös kansalaismielipide. Hallituksen 
energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä on päättänyt käynnistää 
helmikuussa 2013 ilmastolain varsinaisen valmistelun. Ilmastolaki olisi 
tarkoitus säätää nyt istuvan hallituksen aikana, joskin hallitus tekee vielä 
erillisen päätöksen lain säätämisestä valmistelutyön jälkeen.

Ilmastolaissa olisi kysymys kokonaan uuden tyyppisestä sääntelystä 
Suomessa. Erityisen hankalaksi valmistelutyön tekee mm. se, ettei 
ilmastolain tai -oikeuden käsite ole Suomessa, tai muuallakaan, vielä 
vakiintunut. Valmistelutyö lähtee siitä, että ilmastolaki olisi luonteel-
taan puitelaki, jonka avulla olisi mahdollista lisätä ennustettavuutta, 
suunnitelmallisuutta ja selkeyttä kansalliseen ilmastopolitiikkaan. Val-
mistelutyössä on mahdollista käyttää hyväksi muissa valtioissa tehtyjä 
ratkaisuja, mutta niiden sopivuutta Suomen hallinnollis-oikeudellisiin 
olosuhteisiin on syytä arvioida tarkasti.

maankäyttö- ja rakennuSlaki peruStana
Ilmastolaki koskisi lähinnä päästökaupan ulkopuolisia, tyypillisesti 
hajanaisia, kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä linjaus on perusteltu, 
sillä päästökauppaa koskee sekä EU:n että kansallisella tasolla oma 
sääntely, seuranta- ja vastuunormistonsa. Päästökaupan kanssa 
päällekkäistä ohjausta on myös vältettävä. Päästökaupan ulkopuolisia 
kasvihuonekaasuja tulee mm. liikenteestä, rakentamisesta ja maan-
käytön hankkeista, maa- ja metsätaloudesta, jätehuollosta sekä eräistä 
energiantuotannon muodoista. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 
päästökaupan ulkopuolella on noin 50 %. EU:ssa on päätetty vuonna 
2009 ns. taakanjakopäätöksellä näiden päästöjen vähennysvelvoit-
teista – linkki EU:n lainsäädäntö- ja politiikkatoimiin on siis vahva. 
Yleisemmin ilmastolaki tukee kasvihuonekaasupäästöjen ja energia-
tehokkuuden parantamisen tavoitteita, joiden yhteydessä puhutaan 
EU:n 20-20-20-tavoitteista. 

l i S ät i e t o j a
juha.vilhomaa nls.fi
juha.hyyppa fsg.fi
olli.sirkia nls.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus
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Ilmastolakiin ei otettaisi päästö-
kaupan ulkopuolisia toimialoja kos-
kevaa aineellista lainsäädäntöä vaan 
esimerkiksi rakentamisen oh jaus 
energiatehokkuuden parantami-
seen ja samalla kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen tapahtuisi edelleen 
maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädök-
sissä. Näistä tärkeimmät ovat uusia rakennuksia koskevat Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osiot ja rakennusten korjaus- ja 
muutostöitä koskeva ympäristöministeriön asetus, energiatodistus-
lakia unohtamatta. Ilmastolailla ei olisi myöskään suoraan yksityisiä 
tai yhteisöjä koskevia vaikutuksia, eikä sillä kiristettäisi jo nyt EU:n 
tasolla hyväksyttyjä päästövähennystavoitteita.

Ilmastolailla on katsottu olevan useita hyötyjä. Erityisesti sen 
odotetaan toteuttavan päästövähennykset kustannustehok-
kaasti, suunnitelmallisesti ja ennakoitavasti. Suunnitelmallisuus 
ja ennakoitavuus perustuisivat suunnittelujärjestelmään, jossa 
esitettäisiin arvioita tulevasta päästökehityksestä, raportoitaisiin 
toteutuneesta päästökehityksestä, tavoitteista sekä tarvittavista 
toimista tietyllä aikavälillä. Selvityksen mukaan ilmastolaki sel-
kiyttäisi myös ilmastopolitiikan vastuunjakoa. Eduskunnan rooli 
vahvistuisi ehdotetun suunnittelujärjestelmän myötä, jossa hallitus 
velvoitettaisiin raportoimaan suunnitelmallisesti ilmastopolitiikan 
toteuttamisesta. Soraääniä kantautuu mm. siitä, että ilmastolain 
pelätään mm. tuovan lisää kustannuksia hallinnolle erilaisten 
raporttien ja suunnitelmien muodossa.

pääStöbudjetit tulevat?
Ilmastolakiin on ehdotettu sisällytettävän pitkän aikavälin pääs-
tövähennystavoite päästökaupan ulkopuoliselle sektorille: 80 
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Tämä tavoite on ollut jo kansallisissa 
ilmastostrategioissa aiemmin, nyt 
siitä säädetäisiin lain tasolla. Pitkää 
aikajännettä on ehdotettu jaksotet-
tavaksi lyhyempiin, esimerkiksi 3–5 
ja 5–10 vuoden päästöarvioihin tai 
”päästöbudjetteihin”. Millä keinoin 
tavoite voidaan toteuttaa? Ohjaus-

Kirjoittaja, otK Jaakko Kanerva on  aalto-yliopiston maankäyttö-
tieteiden laitoksen yliopisto-opettaja ja  valmistelee ympäristö-
oikeudellista väitöskirjaa. Kanerva työskentelee myös sivutoi-
misesti asianajotoimisto Kuhanen, asikainen ja Kanerva oy:ssä 
lakimiehenä. Sähköposti jaakko.kanerva aalto.fi.

keinovalikoiman monipuolinen käyttö, kuten tähänkin saakka, 
lienee avainasemassa. Velvoittavan sääntelyn rooli on tärkeä – se 
muodostaa eri aloille minimivaatimukset. Alan toimijat puoles-
taan pyrkivät yhteistyöllä ja esimerkiksi vapaaehtoihin sopimus-
mekanismein saavuttamaan ja usein ylittämään lain asettamat 
tavoitteet. Vapaaehtoisiin järjestelyihin liittyy usein kustannus- ja 
imagohyötyjä. Tavoitteen legitimiteetin kannalta on tärkeää myös 
informaatio-ohjaus viranomaisten ja järjestöjen taholta.

Päästövähennyksen toteuttamisesta merkittävä osa tulee 
liikenteen, maankäytön sekä kiinteistö- ja rakennusalan vastuulle. 
Kutakin näistä sektoreista säätelee laaja joukko eri lakeja. Yhtälailla 
sekä liikenne-, maankäyttö- että rakennushankkeet sitovat pää-
omaa sekä ulottavat vaikutuksensa kymmenien vuosien päähän. 
Näille sektoreille ilmastolain luomat yleiset puitteet voisivat antaa 
nykyistä paremmat edellytykset integroidulle toimenpiteiden 
pitkäjänteiselle suunnittelulle. 

Kansallisen ilmastolain sisältö on vielä avoin – varmaa lienee 
kuitenkin se, että vuoden 2015 aikana hallituksella on tästä aiheesta 
esitys annettavanaan.

©istockphoto.com/mgkaya
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M a t t i  h o L o P a i n e n

M i tä  t e e M M e  a R J e S S a  

sUOMAlAisten 
 t YöPAiKKOJen PUOlestA?

Kirjoittaja on maankäytön asiantuntija 
 Suomen Kuntaliitossa.  
Sähköposti matti.holopainen kuntaliitto.fi.

työt tömyyS euroopan kriiSi-
maissa on kasvanut kestämättömäksi. 
Myös Suomen työttömyys on hälyttävästi 
kasvussa. Nuorten kasvava työttömyys on 
uhka myös suomalaiselle hyvinvointiyhteis-
kunnalle. Keinoja kasvun aikaansaamiseksi 
etsitään sekä kansallisella että EU:n tasolla. 
Toiset katsovat, että kasvu ei ole ratkaisu vaan 
siirtyminen globaalista paikallisen talouden 
suuntaan. Keskustelu säästö- ja elvytyspoli-
tiikan vaikutuksista ja tarpeellisuudesta käy 
kiivaana. Pelastetaanko suomalaisten verora-
hoilla rahoitusjärjestelmää, globaaleja mark-
kinatoimijoita vai suomalaisia työpaikkoja? 

Miten suomalaisia työpaikkoja puoluste-
taan? Yrityssektori katsoo suomalaisten työ-
paikkoja turvattavan parhaiten matalilla palk-
karatkaisuilla sekä alenevilla yritysveroilla ja 
työllistämisen kustannuksilla. Hallitus uskoo 
tehtyjen verolinjausten lisäävän investointeja 
ja työpaikkoja Suomessa. Hallitus joutuu 
arvioimaan päätöstensä vaikutuksia suoma-
laisten työpaikkoihin tehdessään omalta osal-
taan päätöksiä vaikkapa telakkateollisuuden 
omistuksen uudelleenjärjestelyistä, kaivos-
teollisuuden ympäristövaikutusten hallin-
nasta ja verotuksesta, veroparatiisiyhtiöiden 
maksamattomien verojen perinnästä sekä 

mahdollisuudesta kohdistaa julkishallinnon 
hankintoja veroparatiisiyhtiöiden asemasta 
Suomessa veronsa maksaviin yrityksiin. 
Kaikki kansalliset päätöksen tehdään EU:n 
ja globaalin markkinatalouden asettamissa 
reunaehdoissa. Mutta mihin Sinä ja minä 
päivittäisiä hankintapäätöksiä tehdessämme 
omalta osaltamme voimme vaikuttaa?

Ostamalla Suomessa tuotettuja tuotteita 
ja palveluja voimme vaikuttaa. Entäpä jos 
suomalainen tuote tai palveluvaihtoehto 
on kalliimpi? Tai toimivuus ja muu laatu 
on huonompi? On mielestäni kohtuutonta 
edellyttää, että ottaisin huonompilaatuisen 
kotimaisen tuotteen tai palvelun. Sen sijaan 
kotimaisen valitseminen, jos se on yhtä hyvä 
vaikkakin maksaa hieman enemmän kuin 
ulkomainen vastaava, on työssä käyvän suo-
malaisen kansalaisvelvollisuusko? Itse ostan 
kotimaista juustoa ja maitoa vaikka ne ovatkin 
ulkomaista vaihtoehtoa kalliimpia. 

Olisiko kuitenkin parempi tehdä aina 
päätös parhaan hinta- ja laatusuhteen pe-
rusteella? Onko itse asiassa karhunpalvelus 
suomalaiselle työlle ostaa suomalainen 
vaihtoehto kalliimmasta hinnasta huolimat-
ta? Niillä eväillä ei pärjää vientimarkkinoilla 
kuitenkaan. Entä miten palaute suomalaiselle 

yritykselle menee perille, että jotain paran-
nettavaa on? Pitäisikö suomalaista yritystä 
subventoida verovaroin? 

Mielestäni ei. Sama pätee kansallisten 
sähköisten palvelujen kehittämisessä. Olen 
huolissani siitä, että nykyisellään emme akti-
voi yrityksiä laajalla rintamalla kehittämään 
kilpailukykyisiä palveluja. Keskitetyt palvelut 
luovat käytännössä markkinarajoitteita ja 
johtavat monopoleihin. Terve kilpailu, toimiva 
yhteistyö ja riittävä määrä palveluntarjoajia 
luovat työpaikkoja, parantavat palvelun 
laatua ja lisäävät vientikelpoista osaamista 
suomalaisella työllä.



Leica Nova MS50 
Tee oikea päätös

Leica Nova MS50 – Maailman ensimmäinen MultiStation

Saat vain pienen hetken tehdäksesi oikean päätöksen. Erinomainen suorituskyky 
ja ehdoton luotettavuus ovat kriittisiä. Uudessa Leica Nova MS50 Multistationissa 
yhdistyvät takymetri, kuvantaminen ja skannausteknologia, luoden yhdessä 
ainutlaatuisen ratkaisun joka kattaa koko työnkulun tiedonkeruusta ja visualisoin-
nista päätöksentekoon ja toimenpiteisiin. 
Leica Nova: kokonaan uusi ulottuvuus mittausteknologiassa

www.leica-geosystems.com/nova

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland

www.leica-geosystems.com/nova
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sallan sodanjälkeinen
 asutustoiminta
Kaarlo Kantola 

salla joutui rajapitäjänä 
sekä talvi- että jatkosodassa 
 taistelutantereeksi ja tuhot 
olivat mittavat. Rauhan-
sopimuksen mukaan pitäjän 
maa-alasta oli luovutettava 
noin puolet. Vajaa puolet 
 kuntalaisista joutui siirtolaisiksi.

luovutetulla alueella oli 400 tilaa, 
joista valtaosa ns. vanhoja tiloja, joilla oli osuus 
vanhojen talojen yhteismetsään ja vesiin. Luo-
vutettava alue oli yhteensä 578 000 ha käsittäen 
8 kokonaista kylää ja osia neljästä kylästä.

Hevonen oli sodan jälkeen käyttökelpoinen esimerkiksi sahatavaran kuljetukseen. Pääasiassa rakentamista 
varten tarvittavan sahatavaran sahasivat kenttäsirkkelit paikanpäällä.

Sodanjälkeisinä vuosina Sallassa jouduttiin varsin lyhyessä ajassa 
sekä jälleenrakentamaan vanhoja tiloja että asuttamaan siirtoväkeä. 
Lisäksi rintamamiehille alettiin perustaa tiloja 1950-luvun alusta 
lähtien. Työmäärä oli valtava, mutta suuri oli myös muutos, jonka 
asutustoiminta sai aikaan. Lieneekö monikaan pitäjä sodan jälkeen 
kokenut niin suurta muutosta.

aSutuStoimintaa ohjannut lainSäädäntö
Jatkosodan päätyttyä säädettiin Kuusamon–Sallan maanhan-
kintalaki (K-S mhl). Lakia oli edeltänyt Kuusamon–Sallan pika-
asutuslaki, jonka soveltaminen kuitenkin keskeytyi jatkosodan 

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan m
useo
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alettua. K-S mhl:n tärkein merkitys oli siirtoväen asuttamisen 
ratkaiseminen. Laki tehtiin kuitenkin vaikutuksiltaan laajemmaksi. 
K-S mhl:n nojalla maata voitiin antaa siirtoväen lisäksi rintamaso-
tilaille, sotainvalideille, sotaleskille ja sotaorvoille. Lain toimeen-
panon yhteydessä määrättiin myös toteutettavaksi eduskunnan 
vuotta aikaisemmin antama nk. lisämaalaki ”Lex Lahtela”. Lakia oli 
pontevasti ajanut kemijärveläinen kansanedustaja M. O. Lahtela 
ja lain turvin tilaan voitiin liittää tarvittaessa manttaalia korottaen 
lisämaata sen verran, että pinta-alaltaan tila vastasi yleisen maan-
hankintalain tilakokoa.

Salla ja Kuusamo tarvitsivat oman lakinsa, sillä yleistä maan-
hankintalakia ei voitu sellaisenaan käyttää. Sallalla, Kuusamolla ja 
Posiolla oli näet erillinen, yleisvaltakunnallisesta lainsäädännöstä 
poikkeava isojakolainsäädäntö. Isojako oli lisäksi Kuusamossa ja 
Posiolla vielä sodan jälkeen kesken.

Vuonna 1958 säädettiin koko maata koskeva Maankäyttölaki, 
joka kumosi kaikki sitä edeltäneet asutuslait. Uusi laki ei kuiten-
kaan heti katkaissut entistä asutustoimintaa, vaan vireille pannut 
keskeneräiset asiat ja toimitukset saatettiin loppuun vanhan 
lainsäädännön perusteella.

aSutuSorGaniSaatio 
Siirtoväen asuttamistehtävien suorittamista johti maatalousminis-
teriön asutusasiainosasto ASO. Tilojen muodostamisen käytännön 
työt määrättiin maanlunastuslautakunnille (mll), joita maahamme 
perustettiin kaikkiaan 147. Erityinen valvontajaosto ja kahdeksan 
alueellista tarkastustoimistoa pitivät silmällä mll:ien toimintaa. 

Maanmittausinsinööri Pentti Kangas 
 autonkuljettajansa esko Onkamon kanssa 
katselmuskierroksellaan. takana näkyvä  
Jeep oli käyttökelpoinen kulkuväline  
silloisissa olosuhteissa.

Maanmittausinsinööri Pentti Kangas määrättiin 1946 
199. maanlunastuslautakunnan puheenjohtajaksi. 
lautakunnan urakka, kodittoman siir toväen asutta-
minen, oli mittasuhteiltaan valtava operaatio.

Veikko Kangas
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Kurijoki Paloselkä

Vaadin-
selkä

salla kk.

VarpuselkäRiivikkoneva

1 : 200 000
0 5 km

15 km

Kurijoen asutusalue on tyyppiesi merkki 
 nauhamaisesta  asutuksesta lenkkiteineen  
ja lukuisine pistoteineen.  
Kartta: Markku Kinnunen.  
lisensiaatintyö 1987.
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Maanlunastuslautakuntaan kuului puheenjoh-
taja, joka oli maanmittausinsinööri, sekä jäseninä 
agronomi, metsänhoitaja sekä yksi maansaajien 
ja yksi maanluovuttajien edustaja. Sallassa agro-
nomijäsenenä toimi maatalousteknikko ja met-
sänhoitajajäsenenä metsäteknikko. Lautakunta 
toimi tuomarin vastuulla, eivätkä valitut voineet 
lain mukaan kieltäytyä tehtävistä.

Sallaan perustettiin aluksi 199. maanlunastus-
lautakunta jonka puheenjohtajaksi määrättiin vuo-
den 1946 alussa Kälviällä syntynyt maanmittausin-
sinööri Pentti Kangas. Työtaakan helpottamiseksi 
Sallaan perustettiin myöhemmin myös 201. mll ja 
202. mll puheenjohtajinaan maanmittausinsinöörit 
Paavo Niemelä ja Kaarlo Salosensaari.

peruSSelvitykSet  
valtion mailla 
Karjalan evakkojen asuttamisesta poiketen Sallan 
siirtoväki asutettiin alueille, joilta puuttuivat tiet, 
pellot ja rakennukset. Alueluovutuksesta huolimat-
ta pitäjään oli jäänyt vielä runsaasti valtion maata, 
joihin uudet kylät pääasiallisesti voitiin perustaa. 

Valtion maan osuus oli noin 96 % asuttamiseen käytetystä maasta. 
ASO:n työrukkasena toimineet maatalousylioppilaat suorittivat 

alustavat tutkimukset asutettavaksi kelpaavien maiden löytämisek-
si. Katseet kääntyivät ns. Keminniemen ja sen lähiseutujen maihin. 
Karu, ylänköalueella sijaitseva maa täytti asetetut vaatimukset. 
Sieltä löytyi kohtuullisesti kovan maan pelloiksi kelpaavaa kiven-
näismaata. Viljelykseen sopivia soita oli myös riittävästi, eivätkä 
niiden kuivatuskustannukset hipoisi pilviä.

Sallan 199 mll:n ensimmäisiin tehtäviin kuuluivat muun muassa 
ASO:n suorittamien maaperätutkimusten täydentäminen ja runko-
tieverkon alustava suunnittelu. Kaikkiaan mll selvitti Keminniemen 
suunnalla noin 30 000 hehtaarin suuruisen alueen soveltumista 
viljelykäyttöön.

tilojen muodoStaminen
Asuttamisessa noudatettiin maansaajaryhmien kesken kiireys-
järjestystä. Kodittoman siirtoväen asuttaminen katsottiin ym-
märrettävästi kiireellisimmäksi. Maanlunastuslautakunta tutki ja 
päätti, kenelle siirtoväkeen kuuluvalle tilanomistajalle, osakkaalle 
tai haltijalle oli K-S mhl:n mukaan muodostettava tila. Tutkimukset 
suoritettiin jokaisen maata omistaneen tai hallinneen siirtolaisen 
osalta olipa tämä hakenut maata tai ei. Maansaantiin oikeutetulla 
oli mahdollisuus ottaa menetetyn tilan korvaus joko vastiketilana 
tai myös rahakorvauksena.

Määräaikaan mennessä siirtolaiset lähettivät maanlunastus-
lautakunnalle 648 hakemusta. Näistä hyväksyttiin 448 maansaan-
tihakemusta ja 80 rahakorvaushakemusta. Hylättyjä hakemuksia 
oli 120. Yleisin syy hakemuksen epäämiseen oli, että hakijalla oli 
puutteelliset maanomistusasiakirjat tai ne puuttuivat kokonaan. 
Kaikkia mll:n myöntämiä tiloja ei rakennettu. Luopumisia tapahtui, 
lisäksi pieniä tiloja yhdistettiin, useimmiten samaan perheeseen 
kuuluvien kesken.

Tilojen muodostaminen aloitettiin katselmuksella, jossa 
lautakunta määritteli pääpiirteittäin asutusalueen ja teki sille 
asutussuunnitelman. Samalla määriteltiin alustavasti tilojen 

Asutustiet rakennettiin aluksi kiireellä kevytrakenteisiksi. 
Kelirikkoaikana näky oli ankea.

suo, lapio ja rintamamies. Valtion suorittaman peruskuivatuksen 
jälkeen jäi myös tilan rakentajalle yllin kyllin ojankaivuuta.

Raivatulta tilalta kertyneet juurakot kasataan. Kasa tuikattiin 
lopulta tuleen ja kitkerä savu leijaili roviolla.

Sallan Veteraanim
atrikkeli

Sallan Veteraanim
atrikkeli

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan m
useo
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sallan siir toväen vanhat kylät 
ja niiden uudet asutusalueet. 
numero sinisen ympyrän sisällä 
kertoo vanhan kylän uuden 
asutusalueen.  
Kartta: Kari Korpela.

rajat, viljelysten paikat, tonttipaikat ja tiet. Kustakin tilasta laadit-
tiin tilusselitelmä ja arviokirja. Katselmuksen jälkeen lautakunta 
valitsi tiloille asukkaat ja he saivat aloittaa tilan rakentamisen 
asumiskuntoon.

Lautakunta toteutti asutustehtäviä kahden tulen välissä. 
Yhtäältä korvensi kova kiire ja toiselta puolelta hiillosti maltta-
maton, omille tiloille pian haluava siirtoväki. Tiukka, mutta tarvit-
taessa sovitteleva puheenjohtaja maanmittausinsinööri Pentti 
Kangas pyrki ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tarvit taessa 
jopa auttamaan tilan perustamiseen liittyvissä paperitöissä. 
Lautakunnan tekemistä maansaantia koskevista päätöksistä vain 
parikymmentä tapausta puitiin Oulun tarkastusoikeudessa. Siitä 
voidaan tehdä johtopäätös, että lautakunta onnistui vaikeassa 
tehtävässään hyvin.

Rintamamiesten asuttaminen pääsi alkuun 1952. Hakemuk-
sista hyväksyttiin 170 tilahakemusta ja 57 lisämaahakemusta. 
Pääosa rintamamiestiloista sijoitettiin vanhojen kylien läheisyy-
teen tai siirtoväen asutusalueiden yhteyteen. Näin ei tarvinnut 
merkittävästi laajentaa runkotieverkkoa.

Teiden rakentamisesta ja soiden peruskuivatuksesta huolehti 
maanviljelyspiiri eli ”inspiiri”. Kustannukset maksoi valtio. Tiet 
pyrittiin saamaan pian ajettavaan kuntoon, jotta siirtoväki pääsisi 
tiloilleen mahdollisimman nopeasti. Valmiit tiet luovutettiin asu-
tusviranomaisille ja edelleen TVL:lle. Asutusteitä rakennettiin n. 
350 km. Soiden peruskuivatuksia valtio suoritti lähes 20 000 ha.

Muodostettavista tiloista oli tarkoitus tehdä mhl:n yleisen 
periaatteen mukaisesti elinkelpoisia paikalliset olosuhteen huo-
mioonottaen. Sen vuoksi tiloista tehtiin varsin suuria. Siirtoväen 
tilojen keskikoko oli 173 ha ja rintamamiestilojen 225 ha. Osa 
maansaajista sai metsämaata myös osuutena yhteismetsään.

Sallassa alueet suunniteltiin väljiksi. Näin syntyi pisto- ja 
lenkkitien varsille nauhamainen asutus, jossa yleensä tilojen välit 
olivat puolesta kilometristä kilometriin. Tällaiset asutusalueet 
olivat hyvin epäyhtenäisiä, eikä niihin syntynyt sellaista kyläkes-
kusta kuin Lapin vanhoihin tiheämmin asuttuihin kyläryhmiin. 
Sijoittelutyyliin vaikutti se, että tilan tilusten sijoittelu oli näin 
helpompaa kuin ryhmäkyläasutuksessa. Maatalouselinkeinolle 
ja asutukselle haluttiin jättää myös laajentumistilaa. Vertailuna 
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tästä väljyydestä mainittakoon, että yhtä tilaa kohti 
laskettuna teitä tarvittiin lähes 900 metriä. Se on noin 
viisi kertaa enemmän, kuin maanhankintalainsäädännön 
mukaan koko maassa tehtiin tietä tilaa kohden.

Siirtoväen tilat perustettiin pääasiassa yhdeksälle 
uudelle asutusalueelle. Tiloista 364 oli viljelystiloja ja 14 
asuntotiloja tai tontteja. Tiloista 156 katsottiin niin pieniksi, 
että niille annettiin myös lisämaata. Rintamamiestiloista 152 
oli viljelystiloja ja 9 asuntotiloja tai tontteja.

Siirtoväki pyrittiin asuttamaan uusille asuntoalueille 
kyläkunnittain, eli luovutetulla alueella samassa kylässä 
asuneet samalle asuntoalueelle. Pääpiirteittäin asuttaminen 
tapahtuikin kyläsiteitä rikkomatta.

Sallan siirtoväellä jäi pois Karjalan siirtoväen mukainen 
hallintasopimusaika. Siirtoväki ei joutunut ostamaan ti-
lojaan vaan sai ne heti omistukseensa. Tämän takia tiloja 
nimitettiin vastiketiloiksi. Sen sijaan rintamamiestilojen 
saajat solmivat viiden vuoden pituisen hallintasopimuksen.

tilojen rakentaminen ja 
aSutuStoiminnan loppuunSuorittaminen
Monet Sallan rajan taakse jääneet kylät olivat avaria 
järvikyliä, kuten esimerkiksi Kuolajärven ja Vuorijärven 
rannoilla sijainneet. Voi vain aavistella ihmisten tuntoja, 
kun ensimmäiset korvenraivaajat menivät tutustumaan 
saamaansa uuteen asuinpaikkaansa, mikä oli puupaalulla 
merkitty maastoon. 

Kenties kuvaavin ja lohduttomin oli erään isännän 
muisto: ”Isojen ja synkkien kuusten takaa ei meinannut 
taivasta ja pilviä nähdä. Järvimaisemissa syntyneestä ja 
kasvaneesta tuntui siltä, että tänne tukehtuu!”

Luonnollista oli, että muistoja syntymäkodista, kylistä 
ja maisemista ei voinut noin vain sysätä mielestään. Kui-
tenkin oli tartuttava kiinni annettuun mahdollisuuteen, 
ryhdyttävä raivaamaan ja rakentamaan.

Siirtoväki vastasi itse tilojensa rakentamisesta ja pel-
tojen raivaamisesta. Rakentaminen jälleenrakentamisen 
mukaisesti tapahtui pääasiassa lainoin. Irtaimisto- ja 
kotieläinkorvauksilla rahoitettiin uuden tilan irtaimis-
to- ja kotieläinhankintoja. Asumattomaan korpeen 

Asutustien tieuran raivaustyötä 
synkkään korpeen.

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan m
useo

r i n ta m a m i e h e t,  
lu vat u n  m a a n  h a k i j at

Sotien aikana rintamamiehille luvattiin, että rau-
han tultua heille annetaan maatilkkuja omien kotien 
rakentamista varten. Rauha tuli ja MHL:iin pykälä, 
jonka mukaan rintamamiehet saivat hakea maata. 
Maanlunastuslautakunnalle tulleista 223 hakemuk-
sista lautakunta antoi lausuntonsa. Lautakunnasta 
hakemukset lähetettiin maatalousministeriöön, jolla 
oli lopullinen ratkaisuvalta.

Luonnollisesti hakijat odottivat pikaisia päätök-
siä. Valtion sodanjälkeiset mittasuhteiltaan valtavat 
urakat oli kuitenkin laitettava tärkeysjärjestykseen. 
Ensin asutettiin siirtoväki, maksettiin sotakorvauksia 
ja nostettiin kansakunta muutenkin jaloilleen.

Rintamamiesten hakemusten käsittelyn viipyes-
sä, osa heistä piti syksyllä 1950 joukkokokouksen. 
Kokouk sesta lähti tietoa ylemmille portaille ja 
vähitellen alkoi päätöksiä tulla tilojen saamisesta. 
Monenlaisia vaiheita koitui senkin jälkeen muutamille 
rintamamiesrakentajille ennen kuin koti oli oma ja 
asuttavassa kunnossa.

Erikoisia olivat esimerkiksi Tauno Niskalan rinta-
mamiestilan vaiheet. Hän oli aloittanut 1952 hallinta-
sopimuksella haltuunsa saaman tilan raivaamisen ja 
rakentamisen. Lopulliseen omistamiseen oikeuttavat 
paperit olivat vetämässä korkeimmissa portaissa. 
Lopulta tuli päätös, jonka sisältö yllätti: Tauno Niskala 
ei ole oikeutettu rintamamiestilan saantiin!

Pilkuntarkasti hakemuspapereita tutkineiden 
viranomaisten mielestä Niskalan taistelupaikkojen 
tiedot olivat merkityt liian ylimalkaisesti sotilaspassiin. 
Tämän perusteella viranomaiset olivat suoraviivaisesti 
tulkinneet, ettei Niskala ole rintamamies eikä näin 
ollen oikeutettu rintamamiestilaan! 

Silloin Niskala kimpaantuneena lausui viranomai-
sille: ”Kyllä minä olen tähän jo sen verran ampuma-
alaa raivannut, että aivan vähällä ette saa minua 
mökistäni lähtemään.” Suivaantunut rintamamies 
hankki sodanaikaiselta komppanianpäälliköltään 
ja ryhmänjohtajaltaan todisteet siitä, mitä hän oli 
sota-aikana puuhaillut. Viranomaiset hyväksyivät 
todistukset ja Niskala sai tilansa omistukseensa.

Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että jälkikäteen 
sen enempää Tauno Niskala kuin moni muukaan rin-
tamamies eivät kantaneet kaunaa vaikeuksien ja viivei-
den johdosta erityisesti ketään viranomaista kohtaan. 
Olosuhteet ja sattumat olivat vain sellaiset, että tilan 
saanti joutui kulkemaan niin monen mutkan kautta.
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muodostetut ns. kylmät tilat saivat MHL-tilojen 
tavoin myös perustamispalkkion. Sen määrä vaih-
teli 639 000–756 000 markan välillä (nykyarvo n. 
21 000–25 000 €). Osa palkkiosta tuli rakentamiseen, 
osa raivaukseen.

Uusien tilojen osalta maanhankintalainsäädän-
nön mukainen asutustoiminta oli Sallassa loppuun-
suoritettu 1962 päättyessä. Tilojen kuntoonpano 
luonnollisesti jatkui useilla tiloilla tämänkin jälkeen.

Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan 
ansiosta Salla oli kehittynyt 1960-luvun alkuun men-
nessä aivan toisenlaiseksi kunnaksi kuin mitä se oli 
ennen sotia. Asutustoiminnan ensisijainen tavoite oli 
tietysti siirtoväen asuttaminen, mutta sen lisäksi pe-
rustettiin paljon uusia tiloja (rintamamiestilat) sekä 
jaettiin lisämaata. Maatalouselinkeino laajeni ja sen 
tuotanto ja tuottavuus nousivat. Salla oli kehittynyt 
erämaapitäjästä karjatalouspitäjäksi.

ennen navetan valmistumista lehmät odottivat 
korpikuusen katveessa lypsäjäänsä. 

lähteet
Kinnunen Markku: Kuusamon-Sallan mhl:n mukainen asutustoi-
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Kirjoittaja on eläkkeellä oleva 
Rovaniemen kaupungin tekninen 
johtaja. hän on toiminut aiemmin 
toimitus insinöörinä Kemijärven 
maanmittaustoimistossa, kaupun-
gingeodeettina Kemijärvellä sekä 
kaupungingeodeettina ja kaavoi tus-
päällikkönä Rovaniemellä.
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Käyttäjälähtöisyys ja  monialaisuus 
kiinteistö- ja rakennusalan 
 tulevaisuutena Hannu Hyyppä ja marika ahlavuo

Kehittyvän kiinteistöalan osaamisen linkittämiselle yli totuttujen rajojen on kysyntää. 
Muutosvoimia ovat niin väestön ikääntyminen, joka luo uudenlaisia tarpeita tuottaa 
 kiinteistöalan palveluita ja tuotteita kasvavalle kuluttajajoukolle, kuin myös  
kansain välistyminen, elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja uudet palvelut, energia ja 
 uudenlainen tulossa oleva kaupunkisuunnittelukulttuuri.

kaupunGiStuminen yhteiskunnallisena ilmiönä ohjaa 
vahvasti myös rakennus- ja kiinteistöalan kehittymistä. Yksilöiden 
ja massojen tapa ajatella kustomoidusti mullistaa tulevaisuutta, 
kuten tietotekniikka aikanaan. Seuraavassa on tarkemmin kuvattu 
kiinteistö- ja rakennusalan muutosvoimia.

Liiketoimintaympäristön muutokset vaikuttavat kiinteistöalan 
toimijoihin ja verkostoihin. Toimintaa suunnitellaan yhä enemmän 
kansainvälisistä tarpeista. Kansainvälisten asiakkaiden kiinnostus 
yhteistoimintaan herätetään käyttäjälähtöisillä demoilla ja ani-

maatioilla. Maailmalla ostetaan tunnetusti mielikuvien avulla ja 
mielikuvia tuetaan visualisoinnilla. 

”Isona trendinä on myös kiinteistöomistuksen arvopaperis-
tuminen. Rahastot, säätiöt yms. hallitsevat yhä suurempaa osaa 
ammattimaisesta kiinteistöomistuksesta. Tärkeätä on hahmottaa 
juridis-hallinnolliset menetelmät kiinteistösalkkujen tuottojen 
optimoinnissa. Kiinteistöjen hoito on puolestaan ulkoistettu 
globaaleille tai paikallisille palveluyrityksille”, kertoo kiinteistöopin 
professori Kauko Viitanen Aalto-yliopistosta.

Valencian taide- ja tiedekeskus on espanjan tunnetuimman nykyarkkitehdin, 
santiago Calatravan, kunnianhimoinen hanke, suuri vapaa-ajan kompleksi.
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sitoutuu puolestaan hankkeeseen pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella. Hankkeiden kustannustie-
toisuus laajenee koko elinkaaren aikaiseksi, jota 
tuetaan rakentamisen tuotemalli-ideologialla. 
Suomessa elinkaarirakentamista on sovellettu mm. 
kouluihin, sairaaloihin ja tiehankkeisiin. Esimerkkejä 
ovat Kuninkaantien lukio ja liikuntakeskus Espoossa 
ja mm. valtatie 4 välillä Järvenpää–Lahti. 

Suurten hankkeiden riskejä ja onnistumisia 
jaetaan toimijoiden kesken uusilla allianssimalleilla. 
Jolloin yhteenliittymillä voidaan hyödyntää osa-
puolten vahvuudet täysimääräisesti ja jakaa riskit 
ja mahdollisuudet. 

keStävä kehityS ja uudet palvelut 
”Kestävä kehitys puolestaan pistää miettimään, 
onko meillä varaa pitää yllä kaikessa asuntokiinteis-
töissämme täyden tason palveluita. Vai olisiko kan-
nattavaa yhteiskunnan kannalta aloittaa panostaa 
myös halvemman tason asuinkiinteistöihin, jotka 
mahdollistavat vain perustason, mutta niitä ei esim. 
peruskorjata vaan kokonaistaloudellisesti kestävällä 
tavalla kulutetaan loppuun. Tällöin vähennetään 
mm. asunnottomutta ja asumisen kustannuksia”, 
pohtii professori Viitanen. 

”Uudet palvelut tulevat nopeasti kiinteistö-
alalle esimerkkinä lisääntyneet RFID-teknologian 
hyödyntämismahdollisuudet esim. kiinteistöjen 
valvonnassa ja rakenteiden kunnon mittaroinnis-
sa, kulunvalvonnassa sekä ostoskäyttäytymisen 

seurannassa. Palvelujalanjälki auttaa palautteen kohdistamisessa 
ja digitaalikamerat valjastetaan virtuaalivartijoiksi. Lainsäätäjien ja 
kiintestönhaltijoiden on osattava ennakoida uuden teknologian 
potentiaalisia riskejä. Suurin uhka RFID-tekniikassa liittyy yksityisyy-
den suojaan”, pohtii yliopettaja ja koulutusvastaava Mika Lindholm 
Metropolia Ammattikorkeakoulusta. 

palveludeSiGn nopeuttaa rakennetun 
ympäriStön Suunnittelua
Rakennettu ympäristö on keskeinen solmukohta, jossa niin käyttä-
jien kuin koko yhteiskunnan erilaiset tarpeet ja ratkaisut kohtaavat 
mahdollistaen yhteiskunnallisten innovaatioiden ja kokonaan 
uudenlaisten vientituotteiden syntymisen. Käyttäjän tarpeisiin 
mitoitetut tilat ja kiinteistökohteen asiakaskeskeinen ylläpito ovat 
keskeinen osa kiinteistöliiketoimintaa. 

Käyttäjä- ja kuluttajalähtöisyys on noussut yhdistäväksi tekijäksi, 
kun kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat miettivät muutostar-
peitaan. Palveludesign on rantautunut rakennetun ympäristön 
suunnittelun osaksi. Kuntalaisten aktiivisuus palveluiden ja 
toiminnan kehittämisessä mahdollistaa kunnalle pakollisten pal-
veluiden suunnittelun optimoinnin. Palveludesign mahdollistaa 
esim. kunnalle alueellisten kehityskohteiden strategisen valinnan 
ja kehittämisen. Kuntalaisen demokraattinen oikeus osallistua 
alueelliseen päätöksentekoon helpottuu nykyteknologian myötä 
mm. osallistumisena alueen ja rakennusten suunnitteluun ja mm. 
erilaisena vuokra- ja omistusasuntotuotantona sekä valituille 
käyttäjäryhmille suunnattuna ”täsmä”rakentamisena sekä yleisenä 
alueellisen viihtyvyyden lisääntymisenä.

kiinteiStöihin eurooppalaiSta 
benchmarkkauSta
”Metropolian ja HTW Berlinin ’Construction and Real Estate Ma-
nagement’ – ConREM on kansainvälinen maisteriohjelma, jonka 
tavoitteena on tuottaa kansainvälisiä projekteja osaavia kiinteistö- 
ja rakennusalan ammattilaisia ja toisaalta kansainvälisten opiskeli-
joiden integrointi suomalaisten yritysten kanssa. ConREM tarjoaa 
euroopplaista näkökulmaa”, kertovat koulutuspäällikkö Simo 
Hoikkala ja koulutusvastaava Mika Lindholm Metro polia Am-
mattikorkeakoulusta. ”Tärkeää on hahmottaa, kuinka eri kulttuurit 
vaikuttavat ja saada benchmarkausta useammastakin suunnasta. 
ConREM on suuntautunut kiinteistö- ja rakennustekniikan rajapin-
taan. ConREMin trendejä ovat mm. muuntojoustavat eurooppalai-
set toimistotilat, rakentamisen kannalta tärkeä tekninen isännöinti, 
elinkaarirakentaminen, kuntotutkimukset, korjausrakentaminen 
ja välillä kiinnitetään huomiota jopa niin eksoottisiin asioihin 
kuten turvallinen rakentaminen maanjäristyksen varalta”, jatkavat 
Hoikkala ja Lindholm.

palvelumallit haaStavat perinteiSen 
tilauStoiminnan 
Uudet palveluratkaisut haastavat perinteisen tilaa ja toimita -mallin. 
Verkostoituneessa toimintaympäristössä totutut liiketoiminta-
mallit muuttuvat nopeasti. Julkisen sektorin laajat hankinnat ovat 
tuoneet uusia toiminta- ja rahoitusmalleja, kuten Lean-ajattelu ja 
elinkaarimalli, joka on suomalainen versio kansainvälisestä PPP-
mallista (Public Private Partnership). Rakentaja vastaa kohteen 
toimivuudesta, ylläpidosta ja sitä tukevista palveluista. Tilaaja 
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Kotimaassa kaupunkirakenteen tiivistämisellä pyritään kehittä-
mään yhdyskuntia täydennysrakentamisen keinoilla. Tällöin tiivistämi-
sen tavoitteena on energian säästäminen, päästöjen vähentäminen ja 
tehokkuuden parantaminen. Uudet toiveet ja asukkaiden aktiivisuus 
ovat jo nyt muuttaneet toimintaa enemmän dialogia painottavaksi, 
esimerkkinä esim. Suurpelto, Sundsberg ja Sipoon Sibbesborg.

yhteiSkunnalliSet ja lainSäädännölliSet 
tarpeet kaSvavat
”Sähköinen asiointi tulee mahdolliseksi kiinteistökaupoissa vuoden 
2013 marraskuussa”, kertoo kiinteistötekniikan professori Arvo 
 Vitikainen Aalto-yliopistosta. ”Suomessa esimerkki kiinteistö-
tekniikan huippuosaamisesta on toimiva, laadukas ja Euroopan 
mittapuussakin moderni kiinteistöjärjestelmä. 3D-kiinteistöjen 
muodostaminen edellyttää tulevaisuudessa vankkaa yhteistyötä 
toimitusinsinöörien, rakentajien, kaavoittajien ja rakennusval-
vonnan välillä. Kiinteistöjärjestelmä ja tarkat paikkatiedot nivou-
tuessaan 3D-kiinteistöihin avaavat myös kiinteistöarviointiin ja 
-johtamiseen uusia näkökulmia”, jatkaa Vitikainen. 

enerGia- ja ympäriStötietoiSuuS ohjaavat 
rakentamiSta
Ympäristötietoisuus lisää myös rakentamisen laatuun ja terveelli-
seen asumisen panostamista sekä luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä. Ympäristövaikutuksien seurantaa esim. melutason, 
pölyn, tärinän, kemikaalipäästöjen, veden kulutuksen, pohjaveden 
ja vesistöjen suojelun sekä rakennusaikaisten ympäristövahinkojen 
ehkäisyn osalta tullaan tiukentamaan. Energiatietoisuus kohdentuu 
lähienergiaan ja rakentamisen energiatehokkuuteen. 

Liiallinen kustannustehokkuus ja säästäminen rakentamisessa 
ja suunnittelussa ovat selvästi lisänneet rakennusten kosteus- ja 

homevaurioita. Rakentamisen laatu ja elinkaaripalvelut tulevat 
jatkossa korostumaan hintakilpailun rinnalla. Osaamistason ylläpito 
uudenlaisten määräysten ja vaatimuksien pohjalta haastaa niin 
kouluttajat kuin alan muutkin toimijat. Tässä varsinkin tarvitaan 
rajat ylittävää aktiivista yhteistyötä.

uudenlainen kaupunkiSuunnittelukulttuuri
Länsimetron tulo Espooseen ihmisvirtoineen on haastanut 
Espoon toimijat hyödyntämään osaamistaan täysin uudella 
tavalla. Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelma kehit-
tää kaupunkisuunnittelukulttuuria ja rakennetun ympäristön 
hyvää elämänlaatua yhdistämällä urbaanin toimintaympäris-
tön toiminnallisia vaatimuksia ja tekniikan mahdollisuuksia. 
Espoossa T3-alueella (Otaniemi, Keilaniemi, Tapiola) toimitaan 
yhteistyössä kaupungin ja eri koulutusorganisaatioiden sekä 
alueen yritysten kanssa. Uudenlaista kaupunkitutkimusta ja 
moniosaamista tarvitaan myös asukkaiden ja kaupungin vir-
kakoneiston ja päätöksenteon tueksi. 

alueet ratkaiSevaSSa rooliSSa oSaamiSen 
jaloStamiSeSSa 
”Ainoastaan, jos alueelliset kokonaisuudet muodostavat toimivia 
innovaatiokeskittymiä, saadaan siirrettyä smart city -ajattelua 
kaupungin elämään ja toimintaan. Alueellinen kokonaisuus 
vetää puoleensa osaamista, investointeja ja pääomia sekä muita 
keskeisiä resursseja yhteiskunnallisesti merkittävien haasteiden 
ratkaisemiseksi”, toteaa projektipäällikkö Lars Miikki, Culmina-
tum Innovation Oy Ltd:sta. Miikin tavoitteena on auttaa useita 
meneillään ja käynnistyviä T&K-hankkeita ja rahoitusohjelmia 
(mm. EKA, INKA, Energizing Urban Ecosystem, EU:n Horizon-
ohjelma, Fiksu kaupunki, Älykäs rakennettu ympäristö) tukemaan 

seinäjoen pääkirjasto on muotoutunut idearikkaaksi viihtymiskeskukseksi.
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toisiaan varsinkin uudenlaisen yhteisöllisyyden, palveluinno-
vaatioiden, digitalisoinnin ja elävän kaupunkikulttuurin osalta. 
”Alueen innovaatiokyvykkyyden nostamiseksi tarvitaan uusia 
yhdessä tekemisen tiloja ja toimintatapoja, jotka kannustavat 
eri toimijatahoja uutta luovaan ja rikastavaan vuorovaikutukseen 
sekä uutta osaamista tuottavaan konkreettiseen yhteistyöhön”, 
jatkaa Miikki.

ratkaiSumallit eivät ole helppoja ja 
ykSinkertaiSia – erikoiStuneita monioSaajia 
tarvitaan
Kiinteistö- ja rakennusalalle tarvitaan kiinteistöihin, rakennuksiin 
ja rakennettuun ympäristöön perehtynyttä, toiminnalliset koko-
naisuudet hahmottavaa monialaista henkilöstöä. Alalla tarvitaan 
osaamista ainakin seuraavilla alueilla: rakennusten elinkaariajat-
telu, kestävä kehitys, arktinen rakentaminen, puurakentaminen, 
energiatehokkuus, hiilijalanjälki, materiaaliteknologia, innovaa-
tiojohtaminen, palvelumallit ja hankintamenettelyt sekä ryh-
mä- ja täydennysrakentaminen. Tarve suurten kokonaisuuksien 
hallintaan, eri alojen moniosaamiseen – oman erikoistumisen 
rinnalla – on haaste yhtä aikaa niin koulutus kuin yrityspuolella. 
Vahvan päivitetyn osaamisen lisäksi vaaditaan taitoa uudenlaisen 
tiedon nopeaan ja vaihtelevaan käytännön soveltamiseen yhä 
haastavimmissa kohteissa. 

l i S ät i e to a  j a  lu k e m i S ta  a i h e e S ta

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennus- ja kiinteistöalan johtaja Jukka Nivalan koolle kutsuman 

parivuotisen työryhmätyöskentelyn tuloksena syntyi Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä 

-julkaisu, joka luotaa alan tulevaisuuden näkymiä sekä osaltaan vastaa näihin kysymyksiin. Työryhmässä 

oli mukana eturivin asiantuntijoita yritysmaailmasta ja Aalto-yliopistosta. Työryhmän puheenjohtajana 

toimi Vahanen-yhtiöiden konsernihallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen.

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä, Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennus- 

ja kiinteistöala 2012. Työryhmä Risto Vahanen, Pontus Kihlman, Heikki Lamminaho, Pekka Malinen, 

Juhani Vanhala, Jukka Nivala, Simo Hoikkala, Olli Jalonen, Vesa Rope, Eila Sammallahti, Hannu Hyyppä. 

Internet: www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/rakennus-ja-kiinteistoala/julkaisut/

tkt hannu hyyppä toimii Metropolia 
ammattikorkeakoulussa rakennus- ja 
kiinteistöalalla teknologiapäällikkönä. 
Sähköposti hannu.hyyppa metropolia.fi.

Koordinaattori Marika ahlavuo toimii 
koordinaattorina aalto-yliopistossa 
Rakennetun ympäristön mittauksen ja 
mallinnuksen instituutissa ja myös Metro-
polia ammattikorkeakoulussa. Sähköposti 
marika.ahlavuo aalto.fi.

Kaupunkipuistot toimivat kulttuurin, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden keskiöinä.

Yliopisto- ja korkeakoulukentässä roolit ovat muutoksessa. 
Haasteena ovat myös eri toimijoiden työnjako, valitut painopiste-
alueet ja erikoistuminen. Meneillään oleva koulutusrakenteiden 
uudistus antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää toimintoja 
entistä paremmin vastamaan yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita. 
Ammattikorkeakoulut tulevat toimimaan aluekehityksen mootto-
reina ja kehittämään ja pilotoimaan innovaatioita, kouluttamaan 
joustavilla opintopoluilla moniosaajia, joilla on tarvittavaa media-, 
viestintä-, liiketoiminta-, ympäristö-, palveluosaamista ja -design-
ajattelua työelämän tarpeisiin.
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Heikki K. Lähde

talojen tunnuksia oli ennen vanhaan useita. talot luokiteltiin eri tyyppeihin niiden 
ominaisuudesta kertovan luonnon avulla. Pääluontoja oli kolme. ne olivat perintö 
ja kruunu sekä rälssi. ne viestivät talon omistuksesta ja suhteesta verotukseen.

talon tarkemmaSta verotukSeSta kertoivat erilaiset 
veroluvut. Manttaali oli Ruotsin valtakunnassa käytetyistä tärkein. 
Manttaali oli tietysti suomenkielinen muoto silloisen pääkielemme 
sanalle mantal. Se tarkoitti mieslukua. Siksi manttaali merkitsikin 
alkujaan verotusvoimaltaan normaalikokoista tilaa. Pienemmät 
olivat puolen manttaalin tai neljännesmanttaalin tai vieläkin 
pienempiä tiloja. Talolle laskettiin alojen ja etuuksien mukaan 
manttaali. Manttaalilla määritettiin myös talolle annettavia tiluksia. 
Manttaali mittasi monien etuuksien ja velvollisuuksien suuruutta. 
Se antoi nimensä monille muillekin asioille.

Kuningas Kustaa Vaasa halusi uudistaa verotusta. Hän tahtoi, 
että ”mantalet och jordetalet” eli veroa maksavien talonpoikien 
ja talojen luku maan veronmaksukyvyn mittana oli selvitettävä. 
Niinpä Vadstenan herrainpäivät päättivät maahan kohdistuvan 
verotuksen järjestämiseksi pidettäväksi maakirjaa. Siihen tuli 
merkitä kylittäin talot ja niiden luonto sekä veroparselit. Maamme 
vanhimmat maakirjat ovat vuodelta 1539. Samalla suoritettiin talon 
veronmaksukyvyn määritys manttaalilla ilmaistuna. Perustana oli 

talon viljelyala ja kylvömäärä sekä muutamia muita esimerkiksi 
kalavesiin, apajiin, myllyihin sekä moniin erilaisiin kylän yhteisiin 
toimintoihin liittyviä etuuksia. Maakirjan ja manttaalin merkitys on 
nykyään lähinnä historiallinen. 

Uudistuksen yhteydessä kehittyi kolmiosainen maavero. Ensim-
mäinen osa oli maakirjavero. Toinen sisälsi kruununkymmenykset. 
Kolmatta osaa kutsuttiin manttaaliveroksi. Se syntyi vuoden 1624 
verouudistuksessa. Tuntuu luonnolliselta, että manttaaliveron 
veroyksikkönä oli manttaali. Se oli matemaattisesti määräytyvä 
mitta, joka ilmaisi talon veronmaksukyvyn. Maaveron lisäksi kan-
nettiin tilapäisluontoisia apuveroja. Näitäkin kannettiin manttaalin 
mukaan. Tähän ryhmään kuuluivat mm. maaretken vero, karja- ja 
kylvörahat, salpietarivero, rakennus- ja linnanapuvero, kyytirahat, 
päivätyörahat ja apuhalkovero. Maaverot vakiintuivat maakirjan 
perustamisen jälkeen ja kehittyivät monimuotoiseksi järjestelmäksi, 
jota ajoittain koetettiin yksinkertaistaa. Verotuksen runkona oli 
vuotuinen maakirjavero. Vähitellen syntyneet ”ylimääräiset verot” 
vakiintuivat. 
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Tässä yhteydessä on syytä lyhyesti mainita, että isojakoon 
asti talonpojan omistus- tai hallintaoikeus oli kuin abstraktinen 
manttaaliluvulla mitattu osuus kylän hallinnasta ja toiminnoista. 
Asunnon tontti oli vahvimmin hänen hallinnassaan. Joitakin sar-
kajaonomaisesti jaettuja viljelysarkoja hän hallitsi noin kasvukau-
den ajan. Kun sato oli korjattu, saattoi alue siirtyä kylän yhteisenä 
laidunmaana käytettäväksi. Seuraavaksi satokaudeksi talonpoika 
saattoi saada eri kappaleen käyttöönsä. Vasta isojaossa kylän ja 
talojen rajat merkittiin ensi kerran pysyvillä rajamerkeillä maastoon. 
Siitä muodostui nykyäänkin tuttu koodi: kunta + kylä + talo + tila. 
Tähän paikasta maapallolla kertovaan koodiin perustuvat monet 
meihin liittyvät tietojärjestelmät yhteiskäyttöineen. 

manttaali ja verollepano
Manttaalin merkitys verolukuna väheni oleellisesti vuonna 1924, 
kun eräitä maaveroja lakkautettiin. Kiinteistövero poisti manttaa-
limaksut. Yleisen tuloveron käyttöönotto vuonna 1925 lakkautti 
vanhat Ruotsin ja Venäjän vallan aikaiset verot. Manttaalirasituk-
siakin lakkautettiin vähitellen. Rippeet manttaalin suhteesta vero-
tukseen hävisivät vuonna 1993. Ruotsi oli luopunut manttaalista 
sata vuotta aikaisemmin. 

jälkeen määriteltiin talojen tuotto ja manttaalien suuruus. Samaa 
menetelmää sovellettiin asutuslakien mukaan muodostettujen 
tilojen kohdalla. Vähitellen manttaalin määrittäminen muotoutui 
enemmän summittaisesti toimeenpantavaksi samalla kun sen 
merkitys verotuksen suhteen väheni. Verollepanot ja tilojen tuot-
to liittyivät saumattomasti myös isojakoihin. Isojakojen yleisenä 
jakoperusteena oli manttaali. Sitä sovellettiin jatkossa tietyissä 
tapauksissa myös uusjakoihin. Menetelmät poikkesivat toisistaan 
osittain ajan myötä, mutta myös liikamaiden käsittelyn suhteen. 

manttaaliSidonnaiSuuS pirStoutui 
Manttaalin merkityksen muokkautumisessa on monia vaiheita. 
Miesluku, bondetal merkitsi aluksi yhden miehen suuruisia taloja. 
Vähitellen muodostui puoli- tai neljännestalonpoikia. Osa suori-
tuksistakin toimitettiin samasta talosta osittain koko manttaalin 
perusteella ja osa vähempää manttaalimäärää vastaten. Syntyi 
veromanttaaleja, skattemantal, ja apuveromanttaaleja, gärdeman-

tal. Avuksi tarvittiin jako vanhaan ja uuteen manttaaliin. Manttaalin 
merkitys lakkasi maaveron maksuperusteena, mutta säilyi yleisten 
manttaalirasitusten suoritusperusteena. 

Manttaalisidonnaisia etuuksia oli ennen itsenäistymistämme 
runsaasti. Ne olivat useimmiten osuuksia yhteisiin etuuksiin, kuten 
sorakuoppiin, metsiin, pellavanliotuspaikkoihin, teihin ja vesi-
alueisiin. Vesialueethan jäivät isojaoissa täysin jakamatta. Yleisten 
rasitusten suoritusperusteena oli lähes poikkeuksetta manttaali. 
Henkiraha teki poikkeuksen. 

Manttaalilukuun perustuvia velvoitteita olivat pääasiassa mo-
net kulkemiseen ja kuljetukseen liittyvät asiat sekä veroluontoiset 
luovutukset. Työnteolla hoidettiin tiet, sillat, ja niiden kunnossapito. 
Kuljetuksia olivat kestikievari- ja hollikyytilaitos sekä kruunun-, 
vankien-, reservien kyydit sekä postinkuljetus. Yleisten rakennusten 
pitovastuu oli mittava. Veroluonteisia suorituksia kutsuttiin myös 
kapoiksi. Niillä hoidettiin monien virkamiesten ylöspito ja passaus. 
Paloapu ja valtiopäivärahatkin kuuluivat tähän joukkoon. Rahana 
toimivat työ sekä luonnon ja talon tuotteet. Veroparseleiksi niitä 
kutsuttiin. 

manttaalikunta oSa kunnalliShallintoa
Maan omistamiseen kuului runsaasti velvollisuuksia. Miesluvun ja 
veroperusteen ohella manttaalilla oli vaikutusta äänioikeuteen vaa-
leissa ja kuntakokouksissa sekä manttaalikokouksissa. Oli vaikutusta 
jopa palkollisten ja työikäisten lasten määrään talossa ja torpassa. 
Manttaalin avulla muodostettiin ruoduiksi kutsuttuja taloryhmiä 
vastaamaan yhteiskunnan joistakin toiminnoista. Ruotsinvallan 
aikana kehittyi jo 1600-luvun lopulla varsin laaja ruotupohjainen 
järjestelmä vastaamaan monista isoistakin asioista. Tietyn manttaa-
limäärän sisältämät talot muodostivat muutaman talon kokoisia 
ryhmiä eli ruotuja. Ruodulla oli itsenäinen vastuutehtävä mm. vai-
vaisista ja sotaväestä. Ruotuvaivaiset ja ruotuväki ovat nimityksinä 
tuttuja ainakin vanhemmalle väestölle. Näin mittava budjetointiby-
rokratia toimi kansan parissa ilman Tukholma-keskeistä hallintoa. 
Manttaalimies oli yksi esimerkki ruotupohjaisista velvollisuuksista. 
Isonvihan aikaan kukin manttaali joutui luovuttamaan yhden soti-
laan, manttaalimiehen miehityksen palvelukseen. 

Manttaalikuntayhteisö ei kuulunut kiinteistöjaotukseen. Se oli 
kuitenkin oikeustoimikelpoinen. Se saattoi omistaa, ostaa ja myydä 
maata. Manttaalikunta oli manttaaliin pannun maan omistajien 
ja haltijoiden yhteisö. Sillä oli paljon vaikutusvaltaa maaseudun 

Vuonna 1951 säädetty jakolaki kertoi talon suuruutta mittaavien 
manttaalin ja savun yhteydestä taloon ja keskenään pykälässä 351 
seuraavaa: 

”Jos yksi henkilö hallitsee useita samassa kunnassa sijaitsevia 
yhdysviljelyksessä olevia eri talonumeroihin kuuluvia tiloja, on 
savuluvuittain menevät maksut suoritettava tilojen yhteenlasketun 
veroluvun mukaan siten, että jokaista enintään yhtä neljäsosaa 
manttaalia pidetään yhtenä talonsavuna; kuitenkaan ei talonsa-
vuja saa laskea tilojen lukumäärää useammaksi. Jos joku hallitsee 
ja viljelee useita samaan talonumeroon kuuluvia tiloja, on niitä 
pidettävä yhtenä talonsavuna.” 

Mainittu jakolaki kumottiin vasta 1990-luvulla kiinteistönmuo-
dostamislailla. Manttaalia ei sen jälkeen ole merkitty kiinteistörekis-
teriin. Siellä jo olevat säilyvät menneisyydestä kertovina jäänteinä. 

Vanhimmat tunnetut verot olivat kirkollisia. Tosin jo noin 
1250-luvulla on maksettu kruununveroja. Veroja maksettiin myös 
kuninkaalle henkilökohtaisesti. Verot kohdistuivat yleensä maa-
han tai sen tuottoon. 1600-luvulla alettiin siirtyä järjestelmällisiin 
verollepanoihin. Tuohon aikaan ensimmäiset maahamme tulleet 
maanmittarit saivat valtakirjansa. Manttaalista alkoi kehittyä talon-
poikien lukumäärän sijasta talojen veronmaksukykyisyyden mitta. 
Maakunnissa verollepanot tapahtuivat jossain määrin poikkeavien 
ohjeiden mukaan. Useimmissa kuitenkin päädyttiin eri menetel-
millä tuoton perusteella aikaansaatuihin manttaaleihin. 

Viipurin läänin alueella verollepano poikkesi eniten muista 
maakunnista. Tilusjako talojen kesken suoritettiin ensiksi. Sen 

sulvan sundomin söderfjärdenin runsaan 2 000  hehtaarin 
veden vallasta kuivatetulla alueella muokattiin  manttaalia 
1900-luvulla suoritetun uusjaon yhteydessä. Viljelysten 
ohella alue on syksyisin jopa 10 000  kurjen tankkaus-
paikka matkalla etelään maamme talvea pakoon. 
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kunnallisessa elämässä. Se käsitteli maanomistajia koskevia asioita. 
Vuonna 1898 säädettiin edelleen, että mainitun yhteisön asiat 
käsitellään manttaalikokouksessa. Äänivallan määrä riippui jäsenen 
manttaalimäärästä. Esillä saattoi olla manttaalimiesten rahastojen 
käsittelyä tai päätettiin manttaalikunnalle maksettavien verojen ja 
yleisten rasitusten hoitamisesta. Verotuksessakin oli mukana ns. 
manttaaliosa. Yleisiä rasituksia olivat esimerkiksi yleisten teiden 
teko ja hoito, sekä vastuu käräjäpaikoista ja vankien kuljetuksesta 
ja muustakin kyyditystoiminnasta. Merkittävänä tehtävänä oli 
valita talonpoikaissäädyn edustajia säätyvaltiopäiville. Paikallisia 
tehtäviä oli esimerkiksi uskottujen miesten valitseminen. Tehtävä 
kuului joskus osassa maatamme myös kirkonkokoukselle. Äänioi-
keussäädösten uusiutuminen vuonna 1917 muutti järjestelmää. 

manttaaliluettelot ja manttaalikomiSSaari
Väestö oli aikoinaan lähes sataprosenttisesti maaseudulla. Siksi 
ymmärtää maaomaisuuden merkityksen vastuiden ja verojen 
perustana. Poikkeuksena oli henkilövero eli henkiraha, jota alet-
tiin kerätä 1620-luvulla. Aluksi sitä kutsuttiin myllytulliksi ja myös 
myllytullimanttaaliveroksi. Sen kerääjiksi ja henkikirjan pitäjiksi 
tulivat manttaalikomissaarit. Runsas sata vuotta myöhemmin 
tehtävä siirrettiin kihlakunnankirjureille ja edelleen henkikirjoit-
tajille. Manttaalikomissaarien noin 130-vuotinen ura päättyi. 
Yhteys löytyy myös henkikirjojen ruotsinkielisestä nimityksestä 
mantalslängd eli manttaaliluettelo. Aikaisempi nimitys oli ollut 
monista manttaaliluetteloista eroavana kvarntullsmantalslängd 
eli myllytullimanttaaliluettelo.

Manttaali oli varsin monitoiminen maahan ja ihmisiin sekä 
taloudenpitoon liittyvä käsite.
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tulevaiSuudentutkija Mika Aaltonen on tanskalaisen 
kollegansa Rolf Jensenin kanssa kirjoittanut kirjan Mr & Mrs 

Future ja viisi suurta kysymystä. Kirjassa pohditaan tulevaisuuden 
eritahtisuutta idän ja lännen välillä. Kun länsimaissa runsaudessa 
elävä ihminen valikoi tunteella, idässä miljoonat vasta rynnistävät 
ostoksille. Lännessä suuretkin yritykset opettelevat olemaan pieniä 
ja yksilöllisiä, kun itä imee yhä lisää teollista massavalmistusta. Miten 
pankki tai vähittäiskauppa tai vaikkapa julkinen sektori sopeutuu 
länsi-ihmisen vaatimaan yksilöllisyyteen? Miten itä vastaa kehit-
tyvän teollisuuden luomaan koulutushaasteeseen? Lännessä me 
ajattelemme, että vain minulle paras menestyy, itä puolestaan 
rakentaa kiireesti perusasioita; asuntoja, teitä, kouluja ja satamia. 
Pehmeät arvot tulevat läntiseen työelämään, idän tehtaissa auto-
maatio alkaa työntyä ihmisten tilalle.

Miten tässä suuressa kuvassa pieni Suomi saisi oman tuotan-
tonsa ja asiansa liikkeelle? Ehkä vastaus on liiankin yksinkertainen; 
ensin pitää saada asiat tärkeysjärjestykseen. Jos tärkeysjärjestys 
on väärä, myös lopputulos on väärä. Ensin rehellisyys, sitten rau-
ha ja vasta viimeksi, kahden edellisen seurauksena, hyvinvointi. 
Suomessa ja länsimaissa yleensäkin aloitetaan väärästä päästä, 
suoraan voiton tavoittelusta. On myönnettävä virheet ja palattava 
kestävälle pohjalle. Strategiatyössäkin yleensä epäonnistutaan 
alussa; toimintaympäristöanalyysissa, siinä missä me todella tällä 
hetkellä ollaan.

Olemme suurten kysymysten äärellä. Kirjassaan Aaltonen ja 
Jensen kuvaavat länsimaista ihmistä, joka on jo siirtymässä jäl-
kimaterialistiseen kauteen: ei enää vain tavaraa, vaan parempaa 
elämän laatua ja ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja, omaa 
päätösvaltaa, enemmän omaa vastuuta. Ronald Inglehartin 
tutkimuksessa World Values Survey, globaali tutkimus arvojen 
muutoksesta, todetaan, että pohjoisen Euroopan maissa Suomi 
mukaan lukien vanha arvopohja on murtunut ja pirstaloitunut, 
vanhat auktoriteetit menettäneet voimaansa ja ihmiset saaneet 
lisää vapautta ja vastuuta. Sanotaan, että nämä muutokset rai-

Kirjoittaja on työskennellyt  
itsenäisenä tutkijana  
22 vuotta eläkeläisenä ollessaan.
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Maankäyttö julkaisee Maanmittauslaitoksen pääjohtajan Arvo 
Kokkosen puheen Kuopion Maanmittauspäivien avajaisista 
21.3.2013. Puheesta esittää arvionsa jäljempänä Ari laitala. 
sitaatit toimituksen.

vaavat tietä isoille ja välttämättömille muutoksille. Länsimaissa 
140 vuotta jatkunut julkisen sektorin kasvu on paisuttanut valtion 
budjetit pahasti alijäämäisiksi. Tilanne on mahdoton; yhteiskunnan 
organisoituminen on mietittävä uudelleen. Valtion talous on tasa-
painotettava riisumalla julkisia palveluita ja palauttamalla vastuuta 
takaisin paikallisille yhteisöille ja ihmisille itselleen. – Tässä vaiheessa 
herää epäilys ongelmista. Vihjauskin eläkeiän nostamisesta tai sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta nostavat raivokkaan 
ei-myrskyn. Aina löytyy naapurista se joku, jolla hiilijalanjälki on 
omaani suurempi!

Viime syksynä ilmestyi kaksi suomalaista mielenkiintoista kirjaa, 
joissa myös pohdittiin tätä julkisen sektorin perustehtävää hieman 
eri näkökulmista. Sixten Korkmanin Utopia ja Talous sekä Björn 
Wahlroosin Markkinat ja Demokratia. Korkman piirtää viiltävän 
terävästi kuvan siitä, mistä julkisen hallinnon ainakin tulisi huolehtia 
kaikissa olosuhteissa. Kun kaikki mahdollinen karsitaan, jäljelle jää 
vain ns. julkishyödykkeiden tuottamisvastuu julkishallinnolle. Yk-
simielisiä ollaan sellaisista julkishyödykkeistä kuin maanpuolustus, 
yleinen järjestys, oikeuslaitos ja alkeisopetus. Erimielisyys alkaa 
jo, kun ryhdytään puhumaan terveydenhoidosta, toisen asteen 
koulutuksesta, työttömyysvakuutuksesta, vanhustenhoidosta, 
kulttuurista ja niin edelleen. Korkmanin kirjassa todetaan, että jos 
tuotetaan vain ne julkishyödykkeet, joista ollaan yksimielisiä, niiden 
kustantaminen maksaisi enintään 10 % bruttokansantuotteesta. 
Sen sijaan kaikki julkiset menot yltävät monessa Euroopan maassa 
jopa puoleen kokonaistuotannosta.

Miten tämä kaikki liittyy maanmittaukseen tai Maanmittaus-
laitoksen toimintaan? Molemmissa edellä mainituissa kirjoissa 
korostetaan omistusoikeuden loukkaamattomuuden periaatteen 
ylivertaisuutta. Talouden kannalta merkittävin julkishyödyke on 
vakaa oikeusjärjestelmä, joka määrittää ja takaa omistusoikeudet 
ja vaalii tehtyjen sopimusten kunnioittamista. Julkisen vallan 
on huolehdittava siitä. Omaisuuden luovuttamattomuuden 
ja loukkaamattomuuden periaate on kaikkialla maailmassa ja 

kaikilla sosiaalisen kehityksen tasoilla kansan hyvinvoinnin ja 
yhteiskunnan edistymisen kulmakivi. Se on valtion perusta, jota 
ilman sen olemassaoloa ei voi kuvitella. Melkein koko kirjoitetun 
historian ajan merkittävää varallisuutta on voinut varastoida vain 
maaomaisuuteen, koska teollisuutta, osakemarkkinoita ja arvokasta 
henkistä pääomaa ei ole ollut olemassa. Niinpä ei ole sattuma, että 
englanninkielinen sana, title, tarkoittaa sekä omistajuutta todista-
vaa asiakirjaa että asemaa tai sosiaalista statusta osoittavaa arvoa, 
joka usein liittyy maanomistukseen. Pohjoismaissa on viimeisen 
viiden vuoden aikana tapahtunut kehitys, jossa omistusoikeuden 
kirjaamiseen liittyvät tehtävät ovat siirtyneet maanmittausviran-
omaisten vastuulle. Meille on uskottu asioita, jotka ovat edellä 
selostetun julkisen hallinnon uudelleen arvioinneissakin tunnus-
tettu yhteiskuntien tehtävien kovaksi ytimeksi. Toinen merkittävä 
maanmittausalan julkishyödyke on luotettava referenssijärjestelmä, 
johon kaikki tarvittavat tiedon paikantamiseen liittyvät sijaintitiedot 
voidaan kiinnittää; maanpuolustukseen ja pelastustoimeen sekä 
yleiseen järjestyksenpitoon liittyvät tehtävät ilman uskottavaa 
referenssijärjestelmää olisivat nykyaikana mahdottomia. 

maanmittauSlaitoS muuttuu
Maanmittauslaitoksen perustehtävänä on huolehtia kiinteis-
tönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä 
koskevien rekisterien pitämisestä, huolehtia kiinteistöjä koskevista 
kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä, 
huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia 
koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä, 
tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä, kehittämistä sekä 
edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä 
luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja 
sekä huolehtia alansa kehittämisestä ja muista tehtävistä maa- ja 
metsätalousministeriön määräysten mukaisesti.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Maanmittauslaitoksen 
tehtäväkentässä tapahtui melkoisia muutoksia. Edellä selostettu 

Maanmittaus s uomessa  
2020-luvulle

Pääjohtaja Kokkonen 
linjaa lähitulevaisuuden 
haasteita ja keinoja 
niiden voittamiseksi.
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kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista maanmit-
taustoimistoihin oli iso muutos vuoden 2010 alussa. Kiinteis-
tötietojärjestelmälaki toi tullessaan Suomeen valtakunnallisen 
kiinteistörekisterin myös teknisesti 1.6.2005 alkaen. Tekniikan 
kehittyminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto on muuttanut 
itse tekemistä, joka näkyy mm. maastotyöosuuden selvänä vähe-
nemisenä ja asiakirjatuotannon sähköistymisenä, mutta varsinaisia 
substanssitehtävän vastuujakoihin ne eivät ole suoranaisesti vai-
kuttaneet. Mitään olennaisen suuria muutoksia en odota tulevan 
Maanmittauslaitoksen perustehtävään tällä vuosikymmenellä. 

Maanmittauslaitoksen organisaatiorakenne muuttuu ensi vuo-
den alusta. Siirrymme valtakunnalliseen toimialuejakoon perusteh-
tävissämme, mikä merkitsee alueellisten maanmittaustoimistojen 
siirtymistä historiaan. Toimintatapamme tulee muistuttamaan 
verohallinnon toimintatapaa, jossa ratkaisuja ja päätöksiä voidaan 
tehdä siellä, missä se tarkoituksenmukaisemmaksi nähdään. Tulli 
on valtionhallinnossa myös siirtymässä samanlaiseen toimintata-
paan. Tällainen toimintatavan muutos on mahdollinen sen takia, 
että tiedon käsittely on digitalisoitu. Pystymme näin tasaaman 
palvelutasoeroja valtakunnan eri osien kesken, pystymme keskit-
tämään osaamista optimaaliseksi tehtävien määrän suhteen, pys-
tymme parantamaan tuottavuuttamme ja pystymme tarjoamaan 
henkilöstöllemme uusia erilaisia urapolkuja valtakunnallisessa 
organisaatiossa. Uudessa organisaatiossa keskitämme johtamista 
kolmen tulosalueen (tuotannon, tukitoiminnan sekä hallinto- ja 
suunnittelu -tulosalueiden) tehtäväkentälle. Keskushallinto toimii 
nykyistä pienempänä pääjohtajan esikuntayksikkönä strategisissa 
asioissa. Asiakkaiden suuntaan organisaatiouudistuksen tulisi näkyä 
vain parempana palveluna. Parempi palvelu tarkoittaa lyhempiä 
käsittelyaikoja, tasalaatuista palvelua valtakunnan eri osissa, pal-
velujen ja suoritteiden edullisempaa hintaa jne.

Vaikka edellä totesin ja olen vahvasti sitä mieltä, ettei Maan-
mittauslaitoksen perustehtävissä tapahdu suuria muutoksia tällä 
vuosikymmenellä, niin toimintatavoissa ja -menetelmissä tulee 
tapahtumaan muutoksia. Sähköisen asioinnin eteen Maanmit-
tauslaitos tulee tekemään lujasti töitä. Tavoitteena on kehittää ja 
uudistaa toimintaprosessejamme niin, että keskeiset palvelumme 
ja yhteytemme kansalaisen, yhteiskunnan ja asiakkaan kanssa 
hoidetaan sähköisillä menetelmillä. Vieläpä vuorovaikutteisesti. 
Tämä tavoite on kova haaste Maanmittauslaitokselle, jonka yli kak-
sisataa vuotinen toimintatapa perustuu manuaalisen aikakauden 
perinteisiin ja tottumuksiin; myös säädösperusteiden osalta. Otan 
esimerkin; maanmittaustoimituksen käynnistämiseen, tiedottami-
seen, toimituksen etenemiseen, kokouskäytänteisiin ja asiakirjojen 
sekä karttaotteiden toimittamiseen liittyy menettelyjä, jotka ovat 
peräisin työn tekemisen manuaaliselta aikakaudelta. Uudistamistyö 
on käynnissä. Uudistaminen vaatii myös lainsäädännön tarkistamis-
ta tietyiltä osin. On tarkoituksenmukaista, että samassa yhteydessä 

arvioidaan myös koko menettelyn tarkoituksenmukaisuus. Tähän 
liittyvää tutkimustyötä on tehty ja tehdään parhaillaan Aalto-
yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

lainSäädännön kehittämiShankkeita
Yhteiskunnan kehittyessä syntyy uusia tarpeita myös maan-
mittauksen tehtäväalueella. Yksi tällainen kehityssuunta on 3D-
kiinteistöjärjestelmän kehittäminen. Asia ajankohtaistui itse asiassa 
jo vajaat kymmenen vuotta sitten. Maanalainen sekä myös maan-
päällinen rakentaminen yleistyvät erityisesti asemakaava-alueilla. 
Lisäksi suurten väylähankkeiden, kuten esimerkiksi moottoriteiden 
rakentamisen seurauksena on syntynyt taajamien ulkopuolelle 
liikekeskuksia, jotka pääasiallisesti sijaitsevat tiealueen yläpuolella 
ja nykyiseen kiinteistöjärjestelmään niitä on ollut hankala sijoit-
taa. Moottoriteiden liikekeskukset hoituvat usein suunnitelman 
mukaisen tiealueen sisällä vuokra- ym. sopimuksin ilman erillistä 
kiinteistönmuodostamista. Maanalainen rakentaminen on selvässä 
kasvussa. Monet näistä hankkeista ovat omistuksellisesti ja maan-
käytöllisesti irrallaan maanpintatasosta. Suomessa siis tarvitaan 
3D-lainsäädäntöä niin kuin muissakin kehittyneissä markkinata-
lousyhteiskunnissa. Lainsäädäntötyön valmistelu hallituksen esitys-
tasolle on vastuutettu maa- ja metsätalousministeriön määräyksellä 
Maanmittauslaitokselle ja työ on nyt aloitettu. Tavoitteena on että 
lainsäädäntö on valmis vuonna 2016. Lainsäädännön kehittämis-
projekti Maanmittauslaitoksessa toteutetaan yhteistyössä kuntien 
ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maastotietojärjestelmä määriteltiin vuonna 2011 voimaan 
tulleessa tietohallintolaissa yhteiskunnan perusrekisterien kaltai-
seksi tietovarannoksi. INSPIRE-direktiivin kansallinen toimenpano 
toteutetaan paikkatietoinfrastruktuurilain nojalla, mutta sen lain 
heikkoudeksi jäi vain direktiivin määrittämien tehtävien toimeen-
pano. Ei muuta, vaikka valmistelussa oli laajempi näkökulma. 
Paljon keskustellulle maastotietojen lainsäädännölle on edelleen 
olemassa kasvava tarve ja sen tekemisen edessä on suomalainen 
maanmittausala. Yksi peruskysymys tulee olemaan, mitä kaikkia tie-
toja sisällytetään yhteiseen kansalliseen maastotietojärjestelmään.

Yksityistielain kokonaisuudistuksesta on puhuttu jo usemman 
vuoden aikana. Kysymys on liikenne- ja viestintäministeriön 
toimialueeseen kuuluvasta lainsäädännöstä, mutta maanmit-
tausviranomaisilla on keskeinen rooli yksityisteiden oikeuksien 
käsittelyssä. Sinällään yksityistielaki on toiminut hyvin tähän saakka 
ja siihen tehdyillä muutoksilla on pystytty vastamaan yhteiskunnan 
muuttuneisiin tarpeisiin. Nyt olisi kuitenkin oikeuksien käsittelyn 
ja myös toimivaltasuhteiden uudelleen arvioinnin aika. Silloin 
kun yksityistielakia säädettiin, oli suomalainen yhteiskunta varsin 
agraarinen ja kulkuun liittyvien oikeuksien pääkysymykset liittyivät 
pääsemiseen yleiselle tielle; miten ne oikeudet järjestellään. Nyt 
on edellisen lisäksi kulkemiseen liittyviä ongelmia ratkaistavaksi, 
jossa ei ole kysymys vain liikkumisesta kiinteistöjen välisessä 
suhteessa. Toimivaltakysymyksissä on myös kysymys valtion ja 
kuntien viranomaisesten välisestä toimivallasta. Tätä asiaa on 
käsitelty Maanmittauslaitoksen ja Suomen kuntaliiton johdon vä-
lisissä tapaamisissa viime vuosina. Yhdessä on todettu, että ”jotain 
tarttis tehdä”. Yksityistielain kokonaisuudistus pitää sisällään myös 
muita asioita kuin tieoikeuksiin liittyviä seikkoja. Toivon vakavasti, 
että seuraavassa hallitusohjelmassa tämä asiaa mainittaisiin, koska 
isoja lainsäädäntöhankkeita käynnistetään Suomessa nykyisin vain 
hallitusohjelmaan tehdyillä kirjauksilla.

”länsimaissa 140 vuotta 
 jatkunut julkisen sektorin kasvu 
on  paisuttanut valtion budjetit 
pahasti alijäämäisiksi.”
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Suomalainen kiinteistöjärjestelmä on kokenut ja 
kokemassa paraikaa suurta uudistumista. Kiinteistötieto-
järjestelmän kiinteistöosa uudistettiin 2005 yhteistyössä 
oikeusministeriön, kuntien ja Maanmittauslaitoksen kanssa. 
Kiinteistöjen kirjaamistehtävien siirryttyä Maanmittaus-
laitokselle vuoden 2010 alusta on sen jälkeen myös KTJ:n 
kirjaamisosan uudistaminen tehty ja se otetaan käyttöön 
tänä keväänä. KTJ:n uudistaminen, lainsäädännön kehittä-
minen ja toimintaprosessien uudistaminen on mahdollis-
tamassa kiinteistökaupan verkkopalvelu –nimellä toimivan 
järjestelmän, jolla kiinteistökaupan tekeminen verkon 
kautta on mahdollista. Kysymys on maanmittaushallinnon 
kontribuutiosta suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentamisessa 
tuomalla aivan uusi ja ennen kokematon sähköinen asiointipal-
velu. Tämän kaltaisten tietojärjestelmien elinkaaret ovat pitkiä; 
vuosikymmeniä kestäviä. Näen, että seuraavina vuosina on meidän 
Suomessa alettava pohtia kiinteistötietojen tietosisältöä yhteiskun-
nan muuttuvien tarpeiden kannalta. Tällöin tullaan väistämättä 
kysymykseen rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen sisällöstä 
osana kiinteistöjärjestelmäämme. Suomalainen järjestelmä, jossa 
rakennuksiin liittyvät tiedot eivät ole osana ns. katasteritietoja, on 
poikkeus eurooppalaisesta järjestelmästä.

Paikkatietojen yhteiskäytön edetessä tiikerinloikkien kaltaisilla 
askelmilla, tulee väistämättä eteen harkittavaksi paikkatietojen 
ylläpitoon liittyvien hallintorakenteiden harkinta. Keskittämällä 
tehtäviä osaaviin käsiin synnytetään parempaa tuottavuutta ja 
kustannustehokkuutta. Missä säilytetään maahan, ilmaan ja ve-
teen liittyvien paikkatietojen ylläpitojärjestelmiä vastaisuudessa? 
Miten määritellään ja päätetään ylläpidettävät tiedot? Millaisia 
palvelualustoja syntyy? Miten paikkatietojen viitearkkitehtuuri ja 
muut viitearkkitehtuurit saadaan ohjaamaan toimintaa? On yh-
teisen pohdinnan aika. Hallinnon sisäisten rajojen sekä hallinnon 
ja yksityissektorin välisten rajojen on madalluttava, kun mietitään 
paikkatietojen tuottamisen, hallinnan ja käytön kysymyksiä.

maanmittauSalan toimijat
Suomessa on työnjako maanmittausalalla ollut perinteisesti sel-
lainen, että tehtävät, joissa käytettään julkista vastaa, niistä ovat 
huolehtineet valtion ja kuntien viranomaiset. Valtion ja kuntien 
välisessä työnjaossa maanmittausalalla on vallinnut työnjako siten, 
että maankäytön suunnittelu on kuntien kaavoitusmonopolin 
alaista toimintaa. Tämä on toiminut mielestäni erittäin hyvin. Val-
tion viranomaisilla, lähinnä ympäristöviranomaisilla on ohjaava, 
valvova ja neuvova rooli ko. asioissa laissa tarkemmin määritetyllä 
tavalla. Maankäytön suunnitelmien toteuttamisessa kiinteistöjen-
muodostamisen kohdalla työnjako on valtion ja kuntien välillä 
määritetty kiinteistörekisteripidon vastuualueiden mukaan. Itse 
kiinteistörekisteri on valtakunnallinen siten kuin jo aiemmin tote-
sin. Tällä hetkellä 77 kuntaa huolehtii kiinteistörekisterin pidosta ja 
siten kiinteistömuodostamisesta asemakaava-alueillaan. Rekisteriä 
pitävien kuntien lukumäärä on vähentynyt 10 kunnalla viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Osaksi se selittyy kuntaliitoksilla, osaksi 
sillä, että lähinnä pienet kunnat ovat luopuneet tehtävästä hen-
kilöresurssipulan vuoksi. Päätäntävalta asiassa on yksiselitteisesti 
kunnalla. Toiminnan volyymista kuntatasolla kertoo se, että 56 kun-
nassa 77 rekisteriä pitävästä kunnasta kiinteistönmuodostamisia 
tapahtui alle 50 kappaletta vuonna 2012. Jos otetaan huomioon 
kaikki kiinteistörekisteriin tehdyt merkinnät vuoden 2012 aikana, 

niin 45 kunnassa tapahtumia oli alle 50 kpl. Mikä on sitten tule-
vaisuus ja kehitys? Lähtökohtana on mielestäni edelleen kuntien 
itsenäinen päätäntävalta. Kun suurten ikäluokkien eläköityminen 
jatkuu ja toteutuu, kunnat joutuvat harkitsemaan edellytyksensä 
kiinteistörekisterinpidolle. Maanmittauslaitoksella on ns. perälaudan 
pitäjän rooli, sen on otettava vastaan rekisterinpito, jos kunta niin 
päättää. Syyllistyn ehkä ennustajaeukon tehtävään jos sanon, että 
vuonna 2023 eli kymmenen vuoden aikana tullee olemaan 20–30 
kuntaa, jotka hoitavat tämän tehtävän. Tähän tulisi meidän yhdessä 
valmistautua ja kussakin yksittäistapauksessa soveltaa luovia ratkai-
suja ylimenokauden aikana, vaikkapa henkilöstön kohdalla. Suuret 
kaupungit hoitavat tulevaisuudessakin kiinteistörekisterinpidon. 

Maanmittauslaitoksen ja yksityisen sektorin välillä on tapah-
tunut muutoksia yleisen työnjaon perusteella, jolloin Maanmit-
tauslaitos on luopunut sellaisista tehtävistä, jotka yksityinen on 
ottanut tehtäväkseen kattavasti ja taloudellisesti. Viimeisenä tässä 
kehityksessä oli pari vuotta sitten se, kun Maanmittauslaitos luopui 
erilaisten luovutuskirjojen tekemisestä. Vuoden 2014 aikana Maan-
mittauslaitos tulee ulkoistamaan kiinteistötoimitustuotannon laa-
duntarkastuksen. Tärkeä osa paraikaa tapahtuvaa tehtävien ulkoa 
ostamista MML:n näkökulmasta on tietojärjestelmäkehittämistyön 
ostaminen yksityiseltä sektorilta, esimerkiksi tällä hetkellä Maan-
mittauslaitos on sopinut yli kahdenkymmenen yrityksen kanssa 
tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyöstä sekä alustapalvelujen 
tuottamisesta. Silloin kun puhutaan pitkien elinkaarien järjestel-
mistä, on kysymys strategisten kumppanuuksien solmimisesta. 
Uuden teknologian käyttöönotossa laitos on hakenut ja hakee 
vastaisuudessakin yksityisen sektorin kapasiteettia; esimerkkinä 
laser-keilaus ja ilmakuvayhteistyö.

maanmittauSalan oSaamiSen ja  
oSaajien varmiStaminen 
On olemassa sanonta, jonka mukaan hyvät osaajat saavat huo-
noilla tietokoneohjelmillakin hyviä tuloksia aikaan, mutta hyvät 
ohjelmatkaan huonojen osaajien käsissä eivät takaa hyviä tuloksia. 
Osaamisen varmistaminen on kansallisen menestymisen ja myös 
maanmittausalan menestymisen tae. Kansallisesti Suomi on 
menestynyt hyvin PISA-tutkimuksissa ja opettajiemme osaamista 
tullaan kaukaakin katsomaan.

Kun siirrytään ammatillisen koulutuksen puolelle, pidän lähtö-
kohtaamme maanmittausalalla hyvänä. Sekä tiedekorkeakoulu- että 
ammattikorkeakoulutasolla sekä toisen asteen tasolla opetuksessa 
on seurattu herkkyydellä yhteiskunnan muutoksia ja opetusta on 
suunnattu tarpeiden mukaan. Ammattikorkeakoulujen muodosta-
minen Suomeen on ollut menestys maanmittausalan näkökulmasta. 
Osaamisen varmistamisessa on pystytty luomaan myös räätälöityjä 

”Melkein koko kirjoitetun  historian 
ajan  merkittävää  varallisuutta 
on  voinut  varastoida vain 
 maa omaisuuteen.”
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koulutusjaksoja erilaisten koulutustarpeiden tyydyttämiseksi. Maan-
mittausalan opetukseen on pyrkijöitä ollut riittävästi tällä vuositu-
hannella, erityisesti korkeakoulutasolla. Toisen asteen opetuksessa 
on ollut pulaa opiskelijoista ainakin sillä mittarilla mitattaessa, kuinka 
moni sisään otetuista on myöhemmin valmistunut.

Ongelma näyttäisi kohdistuvan opetuksen sijoittumiseen niin 
alueellisesti kuin sisäisestikin. Ammattikorkeakoulujen kohdalla 
Mikkelistä lopetettiin maanmittausalan opetus pari vuotta sitten. 
Maanmittauslaitos sekä Suomen kuntaliitto vastustivat päätöstä. 
Päätöksen seurauksia saadaan nyt kantaa tällä vuosikymmenelle, 
kun Väli-Suomesta eläköityy suuri joukko julkishallinnon maanmit-
tareita. Päätöksen seurauksia joutuu nyt kantamaan työnantajat 
tällä vuosikymmenellä. Tarvittaisiin valtakunnallista näkemystä 
sellaisten alojen koulutuspaikkojen ylläpitämiseen, joita ei am-
mattikorkeakoulujen sijaintimaakunnat yksin tule työllistämään. 
Tämä näkemys näyttää nyt puuttuvan ammattikorkeakoulujen hal-
linnolta. Aalto-yliopiston synnyttäminen yhdistämällä Teknillinen 
korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu 
on yliopistojen vahvistamisen näkökulmasta ilmeisen onnistunut 
ratkaisu. Maanmittausalan opetus on saanut niin Teknillisen korkea-
koulun kuin nyttemmin Aalto-yliopiston aikana taistella olemassa 
olostaan sisäisissä uudelleen järjestelyissä. Aiemmin kuunneltiin 
työnantajia eri järjestelyissä; nyt ei taideta edes kuulla. Tuonkin 
tässä yhteydessä julki huoleni maanmittausalan yliopistotasoisesta 
opetuksesta, kun sitä tarjoaa nykyäänkin vain Aalto-yliopisto. Kun 
vielä aloittavista opiskelijoista yli 60 % tulee Uudenmaan maa-
kunnan alueelta, niin ainakin julkishallinnon puolella on vakavaa 
huolta yliopistotasoisten maanmittareiden riittävyydestä kehä III:n 
ulkopuolisessa Suomessa. Miten käy maanmittauksen diplomi-
insinööriopintojen näkyvyydelle, kun maanmittaus-sana häviää 
Aalto-yliopiston opintouudistuksen mukaisten kandidaattiopinto-
jen linjoista, joita tulee kaksi aikaisemman yhden yhteisen alkuvai-
heen tilalle? Maanmittaukseen päästään vasta maisteriopinnoissa, 
joiden sisältö on ainakin toistaiseksi minulle hieman epäselvä.

Jatko-opiskelu tai eliniän kestävä kouluttautuminen ja osaami-
sen varmistaminen on tätä päivää. On tärkeää pitää yllä oppimisen 
taitoja; mutta myös poisoppimisen taitoja tarvitaan. Erilaisten 
oppimispolkujen kautta voimme kehittää osaamistamme niihin 
tehtäväalueisiin, joilla on kasvavaa tarvetta. Toisen asteen koulu-
tuksessamme on siis oppilaspulaa; ainakin ajoittain. Jos yleinen 
koulutusjärjestelmä ei tuota riittävää määrää tarvitseviamme 
maanmittareita, on alan työnantajan ryhdyttävä itse huolehtimaan 

koulutuksesta. Oppisopimuskoulutuksesta on olemassa kokemusta 
ja sitä kautta on saatu alalle hyviä ja motivoituneita ammattilaisia. 
Asiaa voi arvioida laajemmastakin näkökulmasta. Euroopan unionin 
alueella Saksassa oppisopimuskoulutus on osoittautunut menes-
tystarinaksi. Toisaalta olen kyllä mieltä, että yleinen ammatillinen 
ja tietysti korkeakoulutasoinenkin koulutus tulisi antaa myös vas-
taisuudessa oppilaitosten kautta eikä työnantajavetoisesti. Kyllä 
työnantajat huolehtivat oman henkilöstönsä osaamisesta muut-
tuvien tarpeiden mukaisesti, mutta perusvalmiudet ammatillisessa 
osaamisessa tulee jokaisella alalle tulevalla olla valmiiksi olemassa. 

julkiSen hallinnon rakenteelliSet muutokSet 
ja maanmittauSala
Valtion hallinnossa on meneillään monia rakenteellisia kehittämis-
hankkeita. Konserniohjaus ulotetaan ICT-toimintoihin keskittämällä 
toimialariippumatonta ICT-toimintaa uuteen TORI-nimiseen kes-
kusvirastoon vuoden 2015 alusta. Talous- ja henkilöstöhallintoa 
on jo keskitetty muutaman vuoden ajan, mm. PALKEET-nimiseen 
virastoon. Eräissä ministeriöissä on ryhdytty kokoamaan yhteen 
toimialariippuvaisia toimintoja hallinnonaloittain. Samanaikai-
sesti istuu työryhmä, joka pohtii keskushallinnon uudistamista, 
jonka tarkoituksena olisi selvittää mm. edellytykset muodostaa 
valtioneuvostosta toiminnallisesti ja taloudellisesti yhtenäisempi 
rakenteellinen kokonaisuus. Merkitseekö se sitä, että nykyiset 
ministeriöt olisivat tulevaisuudessa kokonaisuuteen kuuluvia 
substanssiosastoja, jää nähtäväksi.

Kuntauudistus odottaa nyt poliittisia päätöksiä ja asiassa näyttää 
ilmenneen suuria näkemyseroja.

Maanmittausalan merkitystä julkishallinnossa voidaan arvioida 
sen yhteiskunnallisuuden vaikuttavuuden kautta, Selostin sitä 
esitelmäni alkuosassa. Arvioita voidaan tehdä myös taloudellisen 
kustannusvaikutuksen kautta. Kun edeltäjäni Jarmo Ratia aloitti 
pääjohtajana vajaat 22 vuotta sitten, Maanmittauslaitoksen osuus 
valtion menoista oli 0,3 %. Tänä vuonna osuus valtion kaikista 
menoista on 0,1 %. Uskon, että kunnissa maanmittaustoiminnan 
osuuden muutos on samansuuntainen. Vaikka maanmittaus-
alan osuus julkishallinnon menoista on näin vähäinen, on alan 
kannettava omalta osaltaan kortensa kekoon julkisen talouden 
kestävyysvajeen kiinnikuromisessa. Tähän ala pystyy vain tuotta-
vuuttaan parantamalla. Tietotekniikan ja datan käytettävyyden 
merkityksen kasvu yleensä ja paikkatieto/maanmittausalalla on 
oleellinen tekijä, joka lisää tuottavuutta ja lisää innovaatioita sekä 
työllisyyttä lisäarvopalveluissa. Tiedon, järjestelmien ja organisaa-
tioiden verkostoituminen ja yhteistyö yleensä tulevat tärkeiksi 
asioiksi. Niillä on merkitystä kansantalouden kannalta laajasti 
ajateltuna, myös maanmittausalalla, sen suhteellisen osuuden 
pienentymisestä huolimatta.

Tuottavuuden kasvun tulisi olla keskimääräistä kasvua parem-
paa; on päästävä noin 4 %:n vuotuiseen jatkuvaan kasvuun, jolloin 
toteutuu slogan siitä, että vähemmällä saadaan enempi. No, nyt 
voi esittää perustellusti kysymyksen, mitä minun pitää yksilönä 
tehdä tuottavuuteni parantamiseksi? Pitempää päivää vai hikoil-
lako enemmän vai mitä? Henkilökohtainen lisäarvo syntyy siitä, 
että miettii koko ajan voiko työstä suoriutua tehokkaammin ja 
järkevämmin ja syöttää tätä tietoa systeemiin; ts. omaan prosessiin, 
tiimiin, esimiehelle, työkaverille.

Viisaus on vain meissä itsessämme ja olen varma, että sitä 
viisautta meillä tämän päivän maanmittareilla on!

 ”Jos yleinen  koulutusjärjestelmä 
ei tuota riittävää määrää 
 tarvitseviamme  maanmittareita, 
on alan työnantajan 
 ryhdyttävä itse huolehtimaan 
 koulutuksesta.”
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Pääjohtajan puhe puntarissa

saimme jälkimmäistä. Hyvä 
niin. Moniulotteinen puhe kä-
sitteli varsin laajalti eri aiheita 
sisältäen niin yleistä kuin yksi-
tyiskohtaistakin, sekä globaalia 
että lokaalia. Mielenkiintoista on pohdiskelu 
julkisen talouden tilasta mutta myös kansain-
välisestä talouden ja sen dynamiikan tarkas-
telu. Muutokset kansainvälisessä työnjaossa 
alkavat toden teolla muovata maailmaa. Työn 
uudelleensijoittumisen seurauksena on myös 
muutos kansainvälisessä arvonmuodos-
tuksessa. Muutokset alkavat näkyä lopulta 
muutoksina globaalissa kulutuksessa. Jäin 
pohtimaan suurta tilannekuvaa meille tutuin 
termein. Olisiko niin, että sarkajaon aika on 
globaalissa taloudessa päättynyt. Isojakokin 
lienee jo varsin pitkällä? Todellista uusjakoa 
on vielä tuskin kuitenkaan nähty. 

eroon palvelutaSoeroiSta
Ajatuksia herättävänä yksityiskohtana jäin 
pohtimaan Maanmittauslaitoksen organisaa-
tiorakenteen uudistumista. Uudistuksen yhte-
nä perusteena mainitaan palvelutasoerojen 
tasaaminen valtakunnan eri osien kesken. On 
luontevaa kysyä, mistä nämä palvelutasoerot 
ovat peräisin. Palvelujen tuottaminen voita-
neen ajatella prosessina, jossa palvelutaso on 
prosessin tuotos tai ainakin tuotoksen mitta. 
Erot tuotoksessa voivat johtua (vain) kahdesta 
eri syystä: eroja on joko tuotantopanoksissa 
ja/tai prosessitehokkuudessa. Ehkä eroja on 
ollut molemmissa. Kuten puheessa todetaan, 
on tavoitteena palvelutason päivittäminen 
nykyisen haarukan yläpäähän.

Ehkä haasteeksi lopulta muodostuu 
uusien harmonisoitujen ja tasalaatuisten 
prosessin kehittäminen. Hajautetuilla rat-
kaisuilla on taipumus tuottaa muuntelua ja 
siten synnyttää uusia potentiaalisia parhaita 
käytäntöjä. Miten harmonisoidun prosessin 
riittävän ripeä kehittyminen turvataan?

4 % 
Puheen merkittävin osuus on mielestäni sen 
loppupuolelle sijoittuva pohdinta siitä, miten 
tuottavuutta voitaisiin parantaa. Tavoitekin 
on annettu; tarvitaan 4 %:n vuotuinen paran-

nus. Hiukan yksinkertaistaen voidaan ajatella 
vaikkapa niin, että vuoden päästä pitäisi kyetä 
1,04-kertaiseen tuotokseen. Jos työpäivä 
on tänä vuonna 7,5 h pitäisi ensi vuonna 
samassa ajassa tehdä 7 h 48 minuutin työt. 
Neljän prosentin vuotuinen tuotoksen kasvu 
merkitsee tuotoksen kaksinkertaistumista n. 
18 vuoden välein.

Yleisellä tasolla voidaan tietysti kysyä, 
kuinka kauan tämä logiikan seuraaminen 
on mahdollista. Onko yhtälö osoittautu-
massa jo tätä nykyä mahdottomaksi, esim. 
runsaiden palkattomien ylityötuntien va-
lossa, joista toimihenkilöiden ammattijär-
jestöt ovat kantaneet näkyvästikin huolta 
viime aikoina.

Pääasiallinen keino tuottavuuden kasvat-
tamisessa on teollisena aikana ollut uusien 
koneiden ja laitteiden käyttöönotto, kuten 
puheessakin todetaan. Jatkossakin voidaan 
tässä valossa odottaa radikaaleja tuottavuus-
hyppäyksiä. Viestin ydin ei kuitenkaan ole 
laiteinvestoinneissa, vaan siinä, mitä ja miten 
ajattelemme jatkuvasta parantamisesta joka-
päiväisessä työssämme.

Tuottavuuden parantaminen on saanut 
julkisuudessa viime vuosina paljon nega-
tiivisia kaikuja. Syynä tähän tuntuu olevan 
valtion tuottavuusohjelma, joka näyttää 
merkitsevän lähinnä väen vähentämistä. 
Prosessiajattelun mukaan tämä voi kuiten-
kin heikentää tuottavuutta. Tuottavuus on 
panosten ja tuotosten suhde. Prosessitehok-
kuuden optimikohta voi löytyä myös panos-
ta kasvattamalla. Eikö valtionhallinnossa ole 
yhtään prosessia, jossa tuottavuus paranisi 
panoksia kasvattamalla?

On tietysti muistettava, että tuottavuu-
den mittaaminen on helpommin sanottu 
kuin tehty. Lähtökohtaisesti pitää ajatella, 
että tuotoksella on aina sekä määrä että 
laatu (kuten panoksellakin). Tuottavuus voi 
parantua sitenkin, että tuotoksen määrää 
korvataan laadulla. 

Tuottavuusasia on meille 
kaikille erinomaisen tärkeä. 
Yleinen palkankorotusvara 
syntyy sekä teoriassa että varsin 
pitkälle myös käytännössä vain 

tuottavuuden parantumisen kautta. On siis 
kovin toivottavaa, että onnistumme tuotta-
vuuden jatkuvassa parantamisessa. Miten 
tuo muutos sitten saataisiin tapahtumaan? 
Ylhäältä tulevien ohjeiden ja määräysten 
odottelu ja autuaaksi tekevä vaikutus on 
kokolailla mennyttä maailmaa. 

hyväStä paraS
Omaan suosikkilukemistooni on jo vuosia 
kuulunut jim collinsin Hyvästä paras. Ne, 
jotka kirjan sisällön tuntevat, voivat lopettaa 
lukemisen tähän, sillä käsittelen lopuksi vain 
tämän kirjan antia. Ne, joille kirjan sisältö on 
tuntematon, jatkavat lukemista juonipaljas-
tusten uhalla. 

Kirja kertoo laajaan tutkimushankkee-
seen perustuen siitä, miten Yhdysvaltojen 
parhaista yrityksistä tuli parhaita. Kirjoittajan 
mukaan kirjan opit ovat sovellettavissa myös 
julkisiin organisaatioihin, yksityiselämään 
tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön. Kirja on 
tarjonnut minulle monta yllättävää näkökul-
maa. Yksi näistä on se, että strategioiden ja 
suunnitelmien yms. merkitys on koko lailla 
toissijaista. Ratkaisevaa on se, millaisia ihmisiä 
organisaatiossa on töissä ja ovatko he oikeissa 
työtehtävissä. Vasta tämän jälkeen strategia-
työllä alkaa olla tosiasiallista merkitystä.

Toinen näkökulma on ehkä vielä kiin-
nostavampi. Varsin monilla organisaatioilla 
on periaatteessa olemassa eväät kehittyä 
parhaaksi, vaikka tilastollisessa mielessä 
parhaita ei ole kovin monta. Parhaaksi 
kehittyminen ei näytä vaativan mitään yli-
maallisia ponnistuksia tai salattua osaamista. 
Oleellista on oikeiden asioiden löytäminen ja 
tekeminen. Konkreettisena keinona maini-
taan mm. lopetettavien tehtävien luettelon 
laatiminen, ts. keskittymistä niihin panok-
siin, joilla on suurin merkitys tuottavuuden 
lisäämisessä. ”Onko sinulla lopettavien 
tehtävien luettelo?”, kysyy Collins kirjassaan. 
aRi LaitaLa

Pääjohtajana ensimmäistä puhettaan Maan-
mittauspäivillä pitäneen Arvo Kokkosen 
puhe oli omiaan herättämään etukäteiskiin-
nostusta. saammeko muodollisen terveh-
dyksen vai lähdetäänkö nyt vetämään linjaa? 
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UUsiA säädöKsiä
Markku Markkula

Maanmittauslaitoksen maksuasetuksia on muutettu. Maa- ja metsätalousministeriö on saanut 
uuden organisaation. Maanmittauslaitoksen organisaatiota koskeva lain uudistus on valmisteilla.

• laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta annetun 
lain 7 §:n muuttamisesta (908/2012), 
voimaan 1.1.2013. 
Tietojen luovuttamisen maksuttomuutta säh-
köisessä palvelussa laajennettiin. Tavoitteena 
on hallinnon tehostaminen. Maksuttomuus 
ulottuu koko julkishallintoon eikä pelkästään 
oikeushallinnon viranomaisiin ja kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitäjiin. Julkishallinnon sisäi-
set kiinteistötietojärjestelmän tietojen vakio-
muotoiset luovutukset ovat maksuttomia, kun 
luovutus tehdään vakiomuotoisena teknisen 
käyttöyhteyden kautta viranomaistoimintaa 
varten. KTJ -tietojen hankkimiseksi viranomai-
set voivat siten käyttää maksutta esimerkiksi 
Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluja tai 
verkkopalvelusovellusta. Vrt. metsävaratietoja 
koskeva lain muutos(468/2012).

• laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun 
lain 12 §:n muuttamisesta 40/2013. 

 Voimaan 16.3.2013. Muutos koskee maksun 
perintää, ei kuitenkaan oikeudellista perintää 
eli ulosmittausta.

• mmm:n asetus maanmittauslaitoksen 
maksuista sekä kaupanvahvistuksesta 
perittävistä maksuista ja korvauksista 
vuosina 2013–2014 (1057/2012). 

 Kirjaamismaksuasetus ja MML:n maksuasetus on 
yhdistetty yhdeksi maksuasetukseksi, joka on voi-
massa 1.1.2013–31.12.2014. Asetusta sovelletaan 
1.1.2013 ja sen jälkeen ratkaistuihin asioihin.

• mmm:n asetus  kiinteistötoimitusmaksusta 
(1058/2012).

 Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2014. Jos toimitus tai aikaveloitteisen toi-
mituksen yhteydessä tehty toimitus taikka 
toimenpide, joka voimassa olevien säännösten 
mukaan on kiinteähintainen, on vireilletulon 
ajankohtana ollut aikaveloitteinen, määrätään 
siitä kiinteistötoimitusmaksu kuten aikave-
loitteisesta toimituksesta. Ennen 1 päivää 
kesäkuuta 2007 vireille tulleesta yleisen alueen 
lohkomisesta määrätään maksu kuitenkin lop-
pukokouksen ajankohtana voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti.

• mmm:n asetus kiinteistötietojärjestelmän 
suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä 
maksuista (1059/2012). 

 Voimassa 1.1.2013–31.12.2014. Säädöskokoel-
man numerolla 1060/2012 on annettu MMM:n 
asetus KTJ:n tulojen jakamisesta.

• vn:n asetus kuntien kielellisestä  asemasta 
2013–2022 (53/2013). 

 Voimassa vuoden 2022 loppuun. Asetus 
sisältää maakunnittain luettelot yksi- ja kak-
sikielisistä kunnista. Ahvenanmaan lisäksi 
kokonaan ruotsinkielisiä ovat Pohjanmaalla 
Närpes, Larsmo ja Korsnäs.

• laki maankäyttö- ja rakennuslain muut-
tamisesta 955/2012, voimaan 1.7.2013 ja 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamises-
ta 958/2012, voimaan 1.1.2013. 

 Säännöksiä mm. rakennusten energiatehok-
kuudesta.

• laki maantielain muuttamisesta 446/2012. 
 Laki tuli voimaan 1.8.2012. Muutos sisältää 

uuden 3 a luvun tieliikenneturvallisuuden 
hallinnasta Euroopan laajuisen tieverkon 
maanteillä. Sellaisiin yleis- ja tiesuunnitelmiin, 
joiden laatiminen on aloitettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, ei sovelleta 43 b §:ää. 
Tämän lain 43 e §:n 1 momentin määräystä 
turvallisuusarvioijan peruskoulutuksesta ja 
pätevyystodistuksesta sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2014.

• valtioneuvoston asetus eräistä valtion 
omistamille alueille perustetuista soiden-
suojelualueista annetun asetuksen 3 §:n 
muuttamisesta (531/2012). 

 Voimaan 15.10.2012. Asetuksen muutoksella 
oikeutetaan eräiden voimansiirtolinjojen 
rakentaminen nimetyille suojelualueille.

• verohallinnon päätös (3/2013) rakennus-
maan verotusarvon laskentaperusteista. 

 MMM:n asetus metsätalouden ympäristötuen 
laskennassa käytettävästä puukuutiometrin 
keskikantohinnasta (407/2012) tuli voimaan 
1.9.2012. VM on antanut asetuksen (634/2012) 
rakennuksen jälleenhankinta-arvon perus-
teista. Verohallinto on antanut asetuksen 
(610/2012) pellon keskimääräisestä vuotuises-
ta tuotosta ja salaojituslisästä.

• laki verohallinnosta annetun lain 
(503/2010) muuttamisesta (881/2012). 

 Uudet pykälät tulivat voimaan viimeistään 
vuoden 2013 alusta. Lain 2 b §:n nojalla 2 §:ssä 
määrättyjä avustavia tehtäviä saadaan siirtää 
yksityiselle taholle, jolla on riittävät tekniset 
edellytykset sekä riittävä osaaminen tehtävän 
hoitamiseksi. Avustavia tehtäviä ovat:

 1) Verohallinnolle annettavien ilmoitusten 
ja muiden asiakirjojen vastaanotto, lajittelu 
sekä asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen 
tallentaminen;

 2) Verohallinnon lähettämien asiakirjojen 
tulostaminen ja laittaminen kuoriin;

 3) sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 18 ja 19 §:n 
mukainen sähköinen tiedoksianto ja siihen 
liittyvän suostumuksen hallinta.

• laki väestötietojärjestelmästä ja väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annetun lain muuttamisesta (156/2013).

 Voimaan 1.3.2013. Muutos koskee mm. 36 §:ää 
turvakiellosta. Lisäksi vastaavaa asetusta on 
muutettu (164/2013), joka muutos tuli voimaan 
1.3.2013, paitsi 20 § 1.10.2013.

• laki markkinaoikeudesta 99/2013.

 Voimaan 1.9.2013. Tällä lailla kumotaan mark-
kinaoikeuslaki (1527/2001). Mitä muussa laissa 
tai asetuksessa säädetään markkinatuomioistui-
mesta ja kilpailuneuvostosta, koskee tämän lain 
voimaan tultua markkinaoikeutta. Ennen lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöön-
panon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ks. myös 
julkisista hankinnoista annetun lain muutos 
131/2013, joka tulee voimaan 1.9.2013. Ks. lisäksi 
OK:n muutos 119/2013 turvaamistoimiin liittyen. 
Samalla on muutettu mm. lakia kaupparekisteris-
tä (111/2013) ja patenttilakia (101/2013), jolloin 
markkinaoikeuden asiallinen toimivalta muuttuu.

• laki oikeudenkäynnin viivästymisestä anne-
tun lain (362/2009) muuttamisesta. 

 Voimaan 1.6.2013. Sisältää muun ohella kysy-
myksessä olevan lain soveltamisalaan liittyvän 
viranomaisen määritelmän (2 a §). 

• vn:n asetus maa- ja metsätalousministe-
riöstä annetun asetuksen muuttamisesta 
(653/2012).

 Voimaan 2013 alusta. MMM:ssä ovat ruokaosasto, 
luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitte-
luosasto. Organisaatiosta säädetään tarkemmin 
työjärjestyksellä.

• laki valtion virkamieslain (177/2013). 
 Voimaan 1.4.2013. sisältää mm. säännöksiä vir-

kamiehen muutoksenhakuoikeudesta. Muutok-
senhaku tapahtuu hallinto-oikeuteen. Ks. myös 
122/2013 ja 48/2013)

• valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen 
pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäto-
distuksesta annetun asetuksen (365/2010) 
muuttamisesta. 

 Koskee isännöitsijän todistuksen sisältöä ja 
rakennukselle laadittua energiatodistusta. Tulee 
voimaan kesäkuun alusta 2013.

• vn:n asetus tuomareiden nimittämises-
tä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(427/2000) muuttamisesta (139/2013). 

 Voimaan 1.9.2013. Muun muassa maaoikeusin-
sinöörin viran julistaa haettavaksi asianomainen 
hovioikeus. Ks. myös lain muutos 121/2013,joka 
koskee maaoikeusinsinöörin määräaikaista vir-
kaan nimittämistä.

• Suomen pankin ilmoitus viitekorosta ja viiväs-
tyskorosta (1016/2012). 

 Suomen Pankki ilmoitti 20 päivänä elokuuta 1982 
annetun korkolain (633/1982) 12 a §:n nojalla, 
sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 2002 
annetussa laissa (340/2002), että korkolain 12 
§:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimei-
simpään perusrahoitusoperaatioon perustuva 
viitekorko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosenttia vuodessa 
kuuden kuukauden ajan 1 päivästä tammikuuta 
30 päivään kesäkuuta 2013.

markku markkula 
maanmittausneuvos
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lennOKKiKARtOitUs
– uusia näkymiä ilmasta

mikko sippo

lennokkikartoitus on uusin, jo vakiintunut menetelmä paikkatiedon 
hankkimiseksi. Menetelmä on kustannustehokkain silloin, kun kohde-
alue on liian suuri maastokartoitukselle ja liian pieni lentokoneesta tai 

helikopterista tehtävälle laserkeilaukselle ja ilmakuvaukselle – juuri tästä 
syystä se on saanut nopeasti jalansijaa ammattilaisten keskuudessa. 

tekniikka ja toimintaperiaate
Siviilikäyttöön soveltuvia ilmakuvauslennokkeja on ollut markki-
noilla jo muutaman vuoden ajan. Alan toimijat ovat jakaantuneet 
lennokkijärjestelmien valmistajiin, ilmakuvien käsittelyohjelmisto-
jen valmistajiin sekä lentopalvelujen tarjoajiin. Palveluyrittäjiä on 
Suomessa kymmenkunta, joista monet ovat palveluntarjontaansa 
laajentaneita ja muitakin mittauspalveluja tarjoavia yrityksiä. 

Lennokkijärjestelmien viimeaikainen kehitys on ollut nopeaa ja 
parhaiden kaupallisten järjestelmien suorituskyky on erinomainen. 
Järjestelmä koostuu tyypillisesti kuvauksen suunnitteluohjelmistos-
ta, kiinteäsiipisestä tai pyöriväsiipisestä lennokista, sitä ohjaavasta 
autopilotista ja maa-asemasta radiolinkkeineen sekä tietenkin 
kamerasta; lentoonlähtö- ja laskeutumisjärjestelmät vaihtelevat 
valmistajittain. 

Koneiden siipiväli on metrin luokkaa ja paino vaihtelee puo-
lesta kilosta vajaaseen kymmeneen kiloon, kameroina käytetään 
hyvälaatuisia pokkari- ja järjestelmäkameroita. Kartoituslento on 
täysin automaattinen ja sitä ohjaa etukäteen ohjelmoitu autopilotti. 
Kevyet kiinteäsiipiset laitteet lähetetään kädestä heittämällä, ras-
kaammat lennokit lähtevät katapultilta. Laskeutuminen tapahtuu 
kahdella eri menetelmällä, ohjaamalla laite maahan automaattisesti 
tai manuaaliavusteisesti lähestymis- ja laskeutumisohjelmiston 
avulla tai pudottamalla se alas hallitusti laskuvarjon avulla. Len-
nokkijärjestelmälle on oleellista sen kyky toimia luotettavasti 
rajoitetussa operointitilassa sekä tuottaa hyvälaatuisia valokuvia. 
Lento kestää yleensä n. 30–90 minuuttia, jonka aikana voidaan 
kattaa n. 0,5–1,5 km2:n suuruinen kohdealue. 

Kartoituslento noudattaa perinteisen fotogrammetrian peri-
aatteita eli kone lentää kartoitusjonoja. Jonojen kuvat peittävät 
toisiaan pituussuunnassa ja jonot vastaavasti peittävät toisiaan 
sivusuunnassa. Peittoprosentit ovat tavallisesti luokkaa 75–85 %. 
Kuvapeittojen hallittu toteutuminen edellyttää lennokilta suo-
rituskykyistä autopilottia. Suurien kuvapeittojen avulla saadaan 

Kiinteäsiipinen ja pyöriväsiipinen uaS-lennokki 
 lähtövalmiina. 
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aikaan vankka kuvablokki, jonka laskennassa voidaan tehokkaasti 
kompensoida lennokeissa käytettyjen huokeiden GPS- ja IMU-
laitteistojen suorituskyvyn puutteita. Kehittyneen jälkilaskenta-
ohjelmiston avulla lennokkidatasta voidaan siten saada aikaan 
korkealaatuisia lopputuloksia.

Lennokilla saa lentää valvotun ilmatilan alapuolella näköyh-
teys koneeseen säilyttäen, minkä lisäksi lentoa valvovalla pilotilla 
on oltava valmius tehtävän keskeyttämiseen milloin tahansa. 
Tavanomainen lentokorkeus on noin 150 m, jolloin kuvapikselin 
koko on maastossa kamerasta riippuen 2,5–5 cm. Lentäminen on 
mahdollista noin 10 m/s:n tuulennopeuksilla ja valaistusolosuh-
teiden ollessa riittävät. 

kuvaproSeSSointi
Lennon kuvat prosessoidaan fotogrammetrisilla erikoisohjelmistoil-
la. Ensimmäisessä vaiheessa autopilotin GPS/IMU-data ja digitaali-
set kuvat esikäsitellään ns. kuvablokiksi. Tämän jälkeen kuvablokille 
tehdään automaattinen ilmakolmiointi, jossa ratkaistaan tarkasti 
kuvien keskinäiset sijainnit eli rekonstruoidaan kuvaustilanne las-
kennallisesti. Lennokkidatan ilmakolmiointi on tehtävän luonteesta 
ja kuvablokin geometriasta johtuen ohjelmallisesti vaativa tehtävä, 
joka ei yleensä onnistu perinteisten fotogrammetristen ohjelmis-
tojen avulla. Prosessoinnin lopputuloksina saadaan geometrisesti 
laadukas ortokuvamosaiikki sekä yksityiskohtainen 3D-pintamalli. 
Tarkan 3D-mallin avulla saadaan tuotettua automaattisesti myös ns. 

3d-mallin visualisointi.

lennokkidatasta automaattisesti 
tuotettu tosiortomosaiikki.
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tosiortoja, joissa esim. korkeat ra-
kennukset kuvautuvat täsmälleen 
oikein. Lisäksi blokin stereomalleja 
voidaan käyttää kohdealueen 
monipuoliseen 3D-analysointiin 
stereotyöasemalla. Ortokuvia ja 3D-pistepilviä voidaan käyttää 
suoraan erilaisissa suunnittelujärjestelmissä ja pintamalli voidaan 
tarvittaessa luokitella esim. Terrasolidin TerraScan-ohjelmalla.

Kuvablokki sidotaan tarvittaessa karttakoordinaatistoon 
signaloitujen lähtöpisteiden avulla, jotka tavallisesti mitataan 
GPS-tekniikalla. Yksittäistä kuvablokkia varten tarvitaan vähintään 
viisi sopivasti sijaitsevaa lähtöpistettä. Tulosten tarkkuus, myös 
3D-pintamallin korkeustarkkuus, on parhaimmillaan senttimet-
riluokkaa (E,N,H). Yleisesti voidaan todeta, että menetelmällä on 
saavutettavissa 0,5–1 maastopikselin tarkkuus tasosuunnassa ja 
1–1,5 maastopikselin tarkkuus korkeussuunnassa. Tarkkuuteen 
vaikuttaa eniten ilmakuvien laatu, lähtöpisteiden sijainti blokin 
alueella ja niiden tarkkuus. Kuvanlaatuun puolestaan vaikuttaa 
lähes yksinomaan lennokkijärjestelmän ja kameran yhteinen suori-
tuskyky. Ilman lähtöpisteiden tukea kuvablokin sijaintitarkkuus on 
noin 0,5–1 metrin luokkaa.

SovellukSia ja tulevaiSuudennäkymiä
Lennokkikartoituksen sovellusalueet ovat todella laajat. Suomessa 
menetelmää on tähän mennessä käytetty eniten maa-ainesva-
rastojen tai maamassojen tilavuuden laskentaan ja ortokuvien 
tuotantoon. Muista sovellusalueista voidaan mainita mm. infrara-
kentaminen, kaivosteollisuus, energiateollisuus, kaupunkisuunnit-
telu, täydennyskartoitus sekä erilaiset ympäristösovellukset. Tuore, 
tarkka ja yksityiskohtainen ortokuvamosaiikki antaa suunnittelijalle 
erinomaisen tilannekuvan projektia käynnistettäessä ja sen seu-

rannassa. Suunnittelun ja kunnossapidon tueksi voidaan tuottaa 
myös viistokuvia (kopterit) ja mahdollisuus stereokartoitukseen 
tukee hyvin esim. kuntien ja kaupunkien tiedon hankintaa sekä 
paikkatietokantojen päivitystä. 

Lennokkikuvausmenetelmä tulee kehittymään jatkossa kohti 
monisensorikuvausta, jolloin käytössä voi olla samanaikaisesti esim. 
useita kameroita, spektraalinen sensori ja laserkeilain, ja myös kohti 
samalla alueella verkottuneesti toimivia lennokkiparvia. Ilmatila-
säännöksiä ja ilmantilanvalvontaa kehitetään parhaillaan niin, että 
yhä suurempien miehittämättömien koneiden operointi tulee 
mahdolliseksi. Lennokkien avulla ilmatilan käyttö arkipäiväistyy 
samaan tapaan kuin PC-tekniikka muutti tietojenkäsittelyn. Tähän 
tulevaisuudenkuvaan verrattuna automatisoidun ilmakuvauksen 
hyödyntämisen osalta olemme vielä alkumetreillä.

lennokkikuvista tuotettu 3d-pintamalli espoosta.

Pintamallin poikkileikkaus tuotettuna terrascan-ohjelmalla. 

Kirjoittaja työskentelee 
 fotogrammetrisia  ohjelmistoja 
ja prosessointipalveluja 
 tarjoavan Pieneering oy:n 
toimitus johtajana.  
Sähköposti  
mikko.sippo pieneering.fi.
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ari Laitala

Vastuu ei siirtynytkään 
kuulijalle?

maanmittauSpäivien aSema on 
vuosien saatossa pysynyt vankkana, vaikka 
erilaisia seminaareja, konferensseja, koulu-
tustilaisuuksia, tapahtumia ja markkinoita 
on ilmaantunut melkoisesti lisää. Varsinaista 
suoraa kilpailijaa ei ehkä kuitenkaan ole ole-
massa. Maanmittauspäivät sisältää joukon 
ainutlaatuisia elementtejä. Ehkä yksi niistä 
on se, että monilla työpaikoilla kollegojen 
joukko on lopulta aika harvalukuinen. Maan-
mittauspäivillä syntyy tunnelma, että on 
meitä sentään aika monta, paikankin päälle 
tullutta. Vaikka alamme on pieni, taidamme 

Maanmittauspäivät keräsivät jälleen mahtavan yleisömäärän yli 

 seitsemälläsadalla osanottajallaan. ehkäpä Kuopion maine lupsak-

kana konferenssikaupunkina sai myös osan väestä liikkeelle,  vaikka 

vastuun siirtymisestä kuulijalle kovasti aina muistutellaankin. 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, 
maanmittausjohtaja Pekka Päivike 
avaa 49. Maanmittauspäivät.

Professori Kauko Viitanen esitelmöi aiheesta Yksityissektori, 
kunnat ja valtio samoilla työvoimarkkinoilla. esityksen sanoma 
herätti takuuvarmasti ajatuksia nuorten Maanmittauspäiville 
osallistuvien keskuudessa: ”työelämän tarpeita on entistä 
vaikeampi ennakoida ja ottaa huomioon pitkäkestoisessa 
koulutuksessa. Ammattiin opiskelemisesta ei voida puhua 
enää samassa merkityksessä kuin aiemmin. Kiinteistötalouden 
koulutusohjelmasta vuonna 2012 valmistuneiden kyselyssä  
40 % ilmoitti työtehtäväkseen konsultoinnin.”

m a a n m i t tau S pä i vät k u o p i o S S a 21.–22.3.2013

kuitenkin melkoisen määrän merkittäviä 
asioita. Asiantuntemusta, oppimishalua ja 
kehittämisintoa löytyy. 

Ehkä jotain muutoksen merkkejä on 
ilmassa kuitenkin. Vuoden 2014 päivien jär-
jestelyvastuun myöntämisessä ilmeni, että 
vastuun ottajaa jouduttiin odottelemaan 
aivan kalkkiviivoille asti. En tiedä, kuinka 
tavatonta tämä on, mutta olisi kieltämättä 
ollut masentavaa poistua paikalta ilman 
tietoa jatkuvuudesta. Maanmittauspäivien 
järjestelyjä jälleen kerran hiukan lähempää 
nähneenä en tätä kuitenkaan erityisemmin 
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Mil:n Pyykki nro 24 lähtee 
 tampereelle tunnustuksena edellä-
kävijyydestä kunnan paikkatietojen 
avaamisessa. Mil:n pj. Pekka Halme 
luovutti tunnustuksen.

MAKlin ry:n mittaripysti nro 22 on luovutettu toimitusjohtaja Kari Olkkoselle. Palkinnon 
luovuttanut MAKli ry:n varapuheenjohtaja Jari Ahonen kuvaili Olkkosen ansioita näin: ”Kari 
Olkkonen on ollut ennakkoluulottomasti kehittämässä myös teollisuudelle uusia mittausme-
netelmiä. näitä olivat mm. elektronisten teodoliittien geodeettiset leikkausmenetelmät len-
tokone- ja autoteollisuuteen sekä raskaaseen konepajateollisuuteen. Kaiken tämän tekniikan 
kehityksen myötä on Kari Olkkonen osallistunut aktiivisesti maanmittausalalla järjestettyihin 
koulutuksiin niin opetus- kuin huoltotehtävissä, unohtamatta tietenkään maanmittauspäiviä, 
joissa Kari on ollut tuttu näky näyttelyasettajana, tätäkään yhteistyötä ei voi vähätellä.”

Maanmittausalan edistämissäätiön puheenjohtaja erkki Räsänen 
julkistaa säätiön apurahojen saajat.

Järjestelytoimi-
kunnan vara-
puheenjohtaja, 
Kuopion kaupun-
gin kiinteistöjoh-
taja Jari Kyllönen, 
vastaanottaa 
Maanmittauspäi-
vien standaarin.

”tekemisellä ja ’tekemisellä’ on käsittämättömän 
suuri ero”, sanoo kaupungin oma poika, huippu-
urheilujohtaja Mika Kojonkoski. Huippu-urheilu-
johtajan viesti oli vakuuttava ja vaikuttava.
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Viiskymppiset vuorossa. Puoli vuosisataa on kunnioitettava 
ikä mille tahansa tapahtumalle. Mieleen nousee kysymys siitä, 
kuinka paljon Maanmittauspäivien historiaa on ehtinyt kadota 
jo ikiajoiksi historian hämärään. ehkei vielä kovinkaan paljoa, 
mutta mitenkään kootusti sitä ei kai ole missään. Ovatkohan 
vanhat Maankäytön  numerot tässä suhteessa jo paras tietolähde? 
ehkä jonkinlainen historiallinen katsaus olisi paikallaan.

se siir tyi sittenkin. savontaja Olavi Rytkösen show 
iltajuhlassa hälvensi pienimmänkin epäilyksen 
siitä, etteikö oltaisi savon sydänmailla.

ihmettele. Kysymys on melkoisesta työmäärästä, joka tietääkseni 
merkittäviltä osin tehdään talkootyönä. Myös työnantajan puolelta tar-
vitaan joustavuutta, että kaikki järjestelyt saadaan ajallaan hoidettua.

Pääjohtaja Arvo Kokkosen avaus siitä, pitäisikö Maanmittaus-
päivien ideaan tuoda jotain uusia elementtejä ja ehkä samalla ottaa 
vanhasta jotain pois, on mielenkiintoinen (ks. esim. http://milry.fi/

sisalto/tuodut/MILA2013-2.pdf.) Ei varmaan ole olemassa yhtään syytä 
siihen, etteikö tämänsisältöistä keskustelua kannattaisi käydä?

Kerrassaan erinomaisesti organisoidut ja jämäkästi läpiviedyt 
Maanmittauspäivät jättivät runsaasti mukavia muistoja.

maanmittauSalan ediStämiSSäätiön myöntämät 
apurahat 2013
Maanmittausalan edistämissäätiö on myöntänyt tänä vuonna viisi 
apurahaa:
• Mittamies- ja topografikilta ry:lle 3 000 euron apurahan aiheeseen 

sotilaskartoitus/sotilasmittaus 200 vuotta Suomessa liittyvän 
teoksen julkaisemiseen.

• Suomen Kartografiselle Seura SKS ry:lle 1 500 euron suuruisen apu-
rahan Kansainvälisen kartografian historian konferenssijulkaisun 
tuottamiseen. Konferenssi järjestetään 30.6.–5.7.2013 Helsingissä.

• Maanmittaushallituksen topografit ry:lle 1 500 euron suuruisen 
apurahan julkaisuun Topografit metsäpoluilta tietosaitille.

• Matti Christerssonille 3 000 euron suuruisen apurahan väitöskir-
jan tekoon aiheesta Yritysten uudelleen sijoittumisen taloudelliset, 

sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.
• Kirsikka Niukkaselle 3 000 euron suuruisen apurahan väitöskirjan 

tekoon aiheesta Property rights in the Finnish cadasral system.

seinäjoen kaupungingeodeetilla 
taru-Maaria Herttua-suokolla 
on ilo esittää kutsu seuraaville 
Maanmittauspäiville. 
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mikael still

Yksi puhutuimmista aiheista maanmittarien keskuudes-
sa on jo pitkään ollut korvaustaso vesijätön lunastustoimituksissa. 
Korkein oikeus on antanut asiasta päätöksiä, markkinat on tutkittu 
ja analysoitu, uusia arviointimenetelmiä on esitetty. Siitä huolimatta 
arviointikäytäntö on toimituksissa todettu vaihtelevaksi ja kuten 
jäljempänä nähdään, sama koskee eri maaoikeuksia ja jopa saman 
maaoikeuden eri tuomioita. Nykyään ajatellaan, että vesijätön 
vastainen käyttömahdollisuus lunastajakiinteistön yhteydessä on 
otettava huomioon, mikäli se vaikuttaa vesijätön arvoon.

korkeimman oikeuden ennakkotapaukset
Tenkasen väitöskirjan julkaisemisen jälkeen on asiasta annettu 
kaksi ennakkotapausta rakennuspaikkaan lunastetun vesijätön 
hinnoittelusta:
– KKO:1996:103. Toimituksessa vesijättö oli arvioitu samaan yk-

sikköhintaan rakennuspaikan kanssa (10 mk/m2). Alueella ei ollut 

asemakaavaa, vesijättö oli kovapohjainen ja ranta hyvälaatuinen. 
Vesijätön leveys rakennuspaikan kohdalla oli 5–30 m. Jakokunta 
valitti vaatien lunastushintaa korotettavaksi. Maaoikeus totesi, 
että kyseisen rantarakennuspaikan hinta on toimituksen hinta-
aineiston keskiarvoa korkeampi ja korotti lunastuskorvauksen 
sen mukaan (15 mk/m2). Lunastaja sai valitusluvan ja korkein 
oikeus totesi, että vesijättöalueen, joka ei yksinään muodosta 
lomarakennuspaikkaa, yksikköhinnan ei voida arvioida vastaa-
van mainittua lomatontin keskimääräistä yksikköhintaa, vaan 
vesijätön yksikköhinta jää maaoikeuden määrittämää lomaton-
tin hintatasoa alhaisemmaksi (lopputulos 10 mk/m2). Korkein 
oikeus siis hyväksyi maaoikeuden näkemyksen rakennuspaikan 
toimitusratkaisua korkeammasta yksikköhinnasta, mutta totesi, 
että vesijätön yksikköhinta on alhaisempi.

– KKO:2000:38. Toimituksessa rakennuspaikan kohdalla oleva 
vesijättö arvioitiin rantaan rajoittuvan rakennuspaikan yksikkö-

Korkeimman oikeuden linjaa hakusessa
RaKennuSPaiKKaan LunaStettavan veSiJätön 

 KoRvauStaSoSta vieLä KeRRan

Aluksi voitaneen todeta, että Aulis tenkasen 1980-luvulla tekemän väitös-
kirjan  perusteella sekä viimeistään ennakkotapauksen KKO:1996:103 myötä 
luovuttiin siitä ajatuksesta, että vesijätön arvo lunastustilanteessa perustuu 

pelkästään luovuttajan menetykseen.
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arvoon. Lunastajakiinteistö oli asemakaavoitettu (lomaraken-
nusten korttelialue sekä yhteiskäyttöön varattu puisto), vesijättö 
oli asemakaavoittamatonta alavaa hietikkoa. Vesijätön leveys 
rakennuspaikan kohdalla oli 10–30 m. Maaoikeus hyväksyi 
toimitusratkaisun. Korkein oikeus totesi, että täyttä menetystä 
arvioitaessa ei yksin vesijättöalueen lunastuspäätöksen ajankoh-
dan käytön mukainen hintataso ole ratkaiseva. Sen lisäksi on 
otettava huomioon sellainen vesijätön vastainen käyttömah-
dollisuus, jonka toimitusmiesten päätöstä annettaessa voidaan 
katsoa vaikuttavan vesijätön arvoon. Näin ollen arvioitaessa 
vesijätön lunastuskorvausta kauppa-arvomenetelmällä voitiin 
lähtökohdaksi ottaa alueen lomarakennustonttien käypä hinta.

maaoikeuStuomiot
Tarkastelen tässä kahta tuoreehkoa lainvoimaista maaoikeuden 
tuomiota. En kiinnitä huomiota määrättyihin yksikköhintoihin, 
vaan lähinnä siihen, miten maaoikeudet tulkitsevat korkeimman 
oikeuden linjaa em. ennakkotapausten valossa.
Oulun käräjäoikeuden (jäljempänä Oulun maaoikeus) tuomio 
nro 6197/11 (12.4.2011). Lunastajakiinteistö sijaitsee samassa 
lahdenpoukamassa ja alle kilometrin etäisyydellä ennakkotapa-
uksen KKO:2000:38 lunastajakiinteistöstä. Tuomiossa maaoikeus 
käy läpi oikeuskäytäntöä ja toteaa, että KKO:n ennakkopäätösten 
myötä vesijätön lunastushinta on jatkuvasti noussut vastaten vii-
meisimmän ratkaisun mukaan toimituksen kautta muodostuneen 
kiinteistön käypää yksikköhintaa.

Maaoikeus toteaa kuitenkin, että ennakkotapausta KKO:2000:38 
on oikeuskirjallisuudessa kritisoitu siitä syystä, että luovuttaja ei 
todellisuudessa menettänyt omarantaista rakennuspaikkaa (KKO:n 
ratkaisut kommentein 2000, Kuusiniemi s. 232) ja toteaa, että vii-
meinen ennakkotapaus ei ole liioin vakiintunut toimituskäytäntöön 
(Voitonjakomenetelmä vesijätön arvioinnissa, Hiironen julkaisussa 
Maanmittaus 1/2010)1.

Tästä syystä Oulun maaoikeus toteaa oikeustilan olevan sel-

kiintymätön ja pitää perustellumpana sellaista hinnoittelua, jossa 
lunastettavan vesijätön arvo määritetään voitonjakomenetelmällä, 
eli vertaamalla lunastavan kiinteistön arvoa ennen ja jälkeen lu-
nastuksen. Erotus eli voitto johtuu siitä kun kiinteistö, joka ei ole 
omarantainen tulee arvokkaammaksi lunastuksen myötä. Oulun 
maaoikeuden näkemyksen mukaan voiton ei voida katsoa koko-
naisuudessaan kuuluvan luovuttajalle. Voitonjakomenetelmällä 
saatu tulos antoi maaoikeuden laskelmien mukaan selvästi alhai-
semman korvaustason kun mitä toimituksessa oli määrätty, joten 
osakaskunnan valitus hylättiin.
Vantaan käräjäoikeuden (jäljempänä Vantaan maaoikeus) 
tuomio 12/1200 (11.1.2013). Tuomiossa vesijätön yksikköhinta 
korotettiin toimitusratkaisun 50 ja 60 %:sta rakennuspaikan yksik-
köhinnasta 70 %:iin. Tuomiossa on käyty läpi arviointikirjallisuus, 
josta todetaan mm. seuraavaa: ”Tenkasen väitöskirja osoittaa yli 

20 vuoden takaista korvaustasoa, Hiirosen ja Peltolan tutkimus2 
osoittaa sinänsä vesijätön markkina-arvon, mutta tilanteessa, jossa 
markkinat eivät ole olleet vapaita.” Oikeuskirjallisuudesta maaoikeus 
toteaa, että kirjallisuudessa esitetty korvaustaso ei vastaa korkeim-
man oikeuden käytäntöä, vaan jää paljon alhaisemmalle tasolle.

Tuomiossa maaoikeus esittää, että oikeuskäytännön lähtökohta 
kun lunastetaan vesijättöaluetta joka mahdollistaa rakennuspaikan 
ja rannan välisen kulkuyhteyden on, että vesijätön yksikköhinta 
on sama kuin toimituksen kautta muodostuneen kiinteistön 
käypä yksikköhinta (KKO:2000:38). Jos vesijättö on pinta-alaltaan 
iso tai laadultaan huono taikka sijaitsee kaukana varsinaisesta 
rakennuspaikasta yksikköhinta jää rakennuspaikan yksikköhintaa 
alhaisemmaksi. Sama koskee tilannetta, jossa asema- tai yleiskaava 
rajoittaa rannan käyttöä osana rakennuspaikkaa.

Tuomion mukaan tapauksessa on kyse pienehköistä raken-
nuspaikoista ja vesijättö on niiden ainoa kulkuyhteys merelle. Ra-
kennukset sijaitsevat lähellä rantaa, pihapiiri sijaitsee rakennusten 
ja rannan välissä, mitkä tekijät puolsivat rakennuspaikan täyden 
yksikköhinnan käyttämistä. Tässä tapauksessa samanarvoisuuden 
lähtökohdasta tehtiin kuitenkin poikkeus ja vesijätön lunastus-
korvaus jäi maaoikeudessa 70 %:iin rakennuspaikan täydestä 
yksikköarvosta. Syy tähän oli tuomion mukaan se, että lunastuk-
sesta huolimatta kiinteistöjen status rantarakennuspaikkoina ei 
muutu, koska suurin osa vesijätön edustalla olevaa rantavettä on 

kaislikkoinen ja matala.

korkeimman oikeuden linja
Korkeimman oikeuden ennakkotapauksissa KKO:1996:103 ja 
KKO:2000:38 on katsottu, että vesijätön korvausarvioinnissa on 
otettava huomioon vesijätön vastainen käyttömahdollisuus osana 
lunastajakiinteistöä. Ennakkotapauksessa KKO:1996:103 lausutaan, 
että ”vesijättöalueen, joka ei yksinään muodosta lomarakennuspaik-

kaa, yksikköhinnan ei voida arvioida vastaavan mainittua lomatontin 

keskimääräistä yksikköhintaa”. Ennakkotapauksessa KKO:2000:38 
taas todetaan, että ”lähtökohdaksi voidaan ottaa alueen lomara-

kennustonttien käypä hinta”.
Näyttää siltä, että em. maaoikeuksissa oikeuskäytännön 

linjaa tulkitaan eri tavalla. Oulun maaoikeus katsoo oikeustilan 
olevan selkiintymätön sen takia, että viimeistä ennakkotapausta 
on oikeuskirjallisuudessa kritisoitu ja ennakkotapaus ei ole va-
kiintunut toimituskäytäntöön. Vantaan maaoikeus puolestaan 
pitää korkeimman oikeuden linjaa selvänä. Osiossa ”oikeusläh-
teiden arviointi” Vantaan maaoikeuden tuomiossa todetaan, 
että oikeuskäytännön lähtökohta on vesijätön ja lunastuksessa 
muodostuneen rakennuspaikan yksikköhinnan samanarvoisuus 
vuoden 2000 ennakkotapauksen mukaan. Tässä kohtaa olisin ai-
nakin henkilökohtaisesti kaivannut maaoikeuden johtopäätöksen 
perustelua. Onko se puhtaasti ennakkotapausten aikaprioriteetti 
vai katsotaanko, että korkein oikeus on tehnyt linjanmuutoksen? 

1 Myös oikeuskäsittelyn eri asteissa on esiintynyt erilaisia näkemyksiä vesijätön arvosta, toki sitovan asemakaavan alueella. Tontinosan lunastusta kos-
kevassa ennakkotapauksessa KKO:2011:47 lunastettu alue oli osittain vesi- ja vesijättöaluetta. Toimitusmiehet arvioivat alueen samaan yksikköhintaan 
tontin kanssa, koska rakennusoikeus määräytyi koko kaavatontin pinta-alan mukaan. Vantaan maaoikeus alensi yksikköhinnan 60 %:iin tontin käyvästä 
yksikköarvosta. Maaoikeudessa silloinen maaoikeusinsinööri jäi äänestyksessä vähemmistöön, hän olisi pysyttänyt toimitusmiesten päätöksen. Korkein 
oikeus kumosi maaoikeuden päätöksen ja pysytti toimitusratkaisun. KKO:n esittelijä oli eri mieltä ja esitti maaoikeuden päätöksen pysyttämistä.

2 Juhana Hiironen ja Risto Peltola: ”Vesijätön arvo tontin lisäalueena”, Maanmittaus nro 2/2007.
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Minun näkemykseni mukaan on maanmittaripiireissä yleisesti 
katsottu, että linjanmuutosta ei ole tapahtunut vuoden 2000 
ennakkotapauksen myötä.

omat ajatukSet
Itse ajattelen, että vesijätön arvo on korkeimmillaan silloin, kun 
lunastettava vesijättö on sitovan tonttijaon mukaista kaavatontti-
aluetta. Silloin tontti ei ole edes rakentamiskelpoinen ilman lunas-
tusta ja lisäksi vesijättöneliöt tuovat yleensä lisää rakennusoikeutta. 
Lunastus voidaan (pitäisi) silloin tehdä tontinosan lunastuksena 
(kuten ennakkotapauksessa KKO:2011:47), jolloin lunastajana 
voi olla myös vesijätön omistaja. Näissä tapauksissa luovuttajan 
menetys on todellisuudessa omarantaisen rakennuspaikan ar-
von mukainen ja oikea korvaustaso on mielestäni lunastuksessa 
muodostuvan tontin yksikköarvo. Sama on mielestäni asian laita 
ohjeellisen tonttijaon alueella, jossa vesijättö on kaavoitettu tont-
tialueeksi, joka tuo rakennusoikeutta.

Jo maalaisjärki sanoo, että vesijättö ilman rakennusoikeutta 
on oltava halvempaa kuin vesijättö joka tuo rakennusoikeutta. 
Rakennuspaikkoihin ostetut lisäalueiden yksikköhinta on miltei aina 
alempi kuin itse rakennuspaikan yksikköhinta. Arvioitaessa vesijättö 
ilman rakennusoikeutta lähtökohtana on mielestäni pidettävä sitä, 
että vesijätön yksikköhinta on rakennuspaikan yksikköhintaa hal-
vempi ennakkotapauksen KKO:1996:103 logiikan ja perusteluiden 
mukaan. Arviointi voi tapahtua voitonjakomenetelmällä tai sovel-
tamalla em. tutkimustuloksia. Käytettävä hintasuhde on arvioitava 
tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa mielestäni mm. vesijätön 
pinta-ala, laatu sekä sijainti ja käytettävyys osana lunastajakiinteis-
töä. Tällä tavalla arviointi minun mielestäni noudattaa korkeimman 
oikeuden linjaa, eli vesijätön vastainen käyttömahdollisuus osana 
lunastajakiinteistöä otetaan arvioinnissa huomioon. 

Vantaan maaoikeuden näkemys siitä, ettei rakennuspaikalla 
ei ole kulkuyhteyttä vesialueelle vesijätön takia ontuu mielestäni 
mm. siitä syystä, että vesilain mukaan rannan omistajalla on oikeus 
omaan käyttöön rakentaa mm. laituri, joka ulottuu toisen vesialu-
eelle. Oikeuskirjallisuudessa (Kari Kuusiniemi, Vesa Majamaa ja 
Pekka Vihervuori: Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja, 1998, 
s. 298) ainakaan pienehkö vesijättökaistale ei ole katsottu laiturin 
rakentamisen esteeksi vesilain nojalla. Rannanomistajalla on myös 
vesilain nojalla tietyin edellytyksin oikeus ruopata vesialuetta ja 
siten estää vesijätön syntymistä. Lisäksi jos lunastajakiinteistö 
on yhteisen vesijätön osakkaana, omistajalla on osuuden nojalla 
käyttöoikeus alueeseen yhteisaluelain mukaan.

lopukSi
Maanmittarikunta on hyvin pieni. Maaoikeusinsinöörikunta on vielä 
pienempi. Pienet piirit pyörivät ja henkilökohtaiset näkemykset 
vaihtelevat. Vantaan maaoikeuden maaoikeusinsinöörinä toimii 
nykyään Sakari Haulos. Haulos oli ennakkotapauksen KKO:2000:38 
toimitusinsinöörinä. Oulun maaoikeuden tuomiossa maaoikeus-
insinöörinä toimi Simo Mikkola. Mikkola on taas Kuusiniemen ta-
paan kritisoinut vuoden 2000 ennakkotapausta lisensiaattityössään 
(Täyden korvauksen periaatteen toteutuminen lunastustilanteissa, 
TKK, Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja A 35, 2003, s. 50) 
esittäen, että ennakkotapaus KKO:1996:103 parhaiten edustaa 
yleisen oikeustajun mukaista käsitystä.

Ristiriitaista on mielestäni myös se, että Vantaan maaoikeus 
määräsi ennakkotapauksessa KKO:2011:47 (tontin osan lunastus) 
rakennusoikeutta tuovasta vesijätöstä ja vesialueesta korvauksen, 
joka perustui 60 %:iin rakennuspaikan täydestä yksikköarvosta. Toki, 
siinä tapauksessa korkein oikeus kumosi maaoikeuden ratkaisun ja 
pysytti toimitusratkaisun (100 % rakennuspaikan täydestä yksikkö-
arvosta). Sama maaoikeus totesi em. vesijättötuomiossa 12/1200, 
että vesijättö joka ei tuo rakennusoikeutta, on lähtökohtaisesti 
arvioitava 100 %:iin rakennuspaikan täydestä neliöarvosta.

Mielenkiintoinen seikka on myös se, että Oulun maaoikeuden 
vuonna 2011 käsittelemä tapaus sijaitsee hyvin lähellä ennakko-
tapauksen KKO:2000:38 kohdekiinteistöä. Siinäkin tapauksessa 
sama maaoikeus (silloin nimeltään Pohjois-Suomen maaoikeus) 
oli 13 vuotta aikaisemmin tuomion lähtökohdan osalta päätynyt 
eri tulokseen.

Maanmittarien työ ja päätöksenteko on perinteisesti ollut hyvin 
itsenäistä ja kuten nähdään, henkilökohtaiset näkemykset voivat 
vaikuttaa hyvinkin paljon korvaustasoon. Ainakin edellä referoi-
duista maaoikeustuomioista saa kuvan, että jokainen voi vapaasti 
tehdä oman tulkinnan siitä, mikä on korkeimman oikeuden linja 
vesijätön korvauksen lähtökohdasta. Eli vielä ei ole odotettavissa 
toimitus- tai maaoikeuskäytännön vakiintumista. Olisi toivottavaa, 
että korkein oikeus ottaa tällaisen tapauksen käsiteltäväkseen jotta 
oikeuskäytännön linja saataisiin varmuudella selville.

Tiesithän
– että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa ar tik-

kelikohtaiset PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen 
il mes ty neistä jutuista?

– että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain-
sanan ja vapaan sanahaun perusteella?

käy tutustumassa:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php

Kirjoittaja työskentelee maanmittausinsinöörinä etelä-Suomen 
maanmittaustoimistossa. Pääasiallinen toimialue on Länsi-
uudenmaan rannikkoalue.  
Sähköposti mikael.still maanmittauslaitos.fi.
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M a a n M i t t a u s t a 
 t a l l e n t a M a s s a

Geodeetin 
 tiKKu

oughtred ja niinpä saatiin ensimmäinen 
laskutikun tapainen laite kasaan 1600-lu-
vun puolivälissä. Nykyaikaisen laskutikun 
perusmuodon loi ranskalainen upseeri ja 
matemaatikko amédée mannheim 1850.

Tekniikan museon tavaroiden joukosta 
löytyy myös laskutikkuja. Sellainen on mm. 
puusta valmistettu ja bakeliitilla päällystetty 
tikku. Sen bakeliittipinnoitteeseen on uurret-
tu asteikot. Sen on valmistanut Albert Nestler 
AG vuonna 1930 ja sen tyyppi on ”Universal” 
n:o 28 (kuva). Tällaisia tikkuja löytyi kaksi 
ja toisen käyttäjä on ever Saraja ja toisen 
jaakko ollila. Käyttöaika on ollut vuodet 
1930–60. Itse asiassa laskutikkujen aikahan 
painui mailleen 1970-luvulla, kun sähköiset 
laskukoneet pienenivät sekä halpenivat ja 
näin levisivät yleiseen käyttöön.

Mikä tekee laskutikun sitten geodeetin 
tikuksi? No, maanmittarin päätehtävähän 
on geodesiassa kolmioiden ratkaisu ja 
niiden ratkaisuunhan tarvitaan trigono-

metrisia funktioita eli siniä ja kosinia. 
Tutkitaanpa edellä selostettua tikkua 
ja aivan oikein, löytyväthän sieltä sinit 
ja kosinit. Mitä niillä sitten tehdään? 
Vaikka sellaista, että jos saadaan mi-
tattua kahden pisteen välinen matka, 
ja mikäli se on vinoetäisyys, vinouden 
kulma, niin siitä vain kertomaan vino-
etäisyys kulman kosinilla ja tuloksena 
pitäisi olla vaakaetäisyys. Laskutikulla 
laskemisesta on jäänyt se muisto, että 
piti aina olla vähän skarppina, että sai 
pilkun oikeaan paikkaan.

Aloin sitten tutkia laskutikun kulmia tar-
kemmin ja sain selvitettyä, että ne olivatkin 
asteita eivätkä graadeja, joten voi kysyä, 
että minkälaisen geodeetin tikku onkaan 
kyseessä? Kaivoin kouluaikaisen tikkuni 
esille ja aloitin sen tutkimisen ja kuinka 
ollakaan, sen kääntöpuolelta löytyivät sinit 
ja tangentit eli kyseessä oli varmaankin 
varhaisgeodeetin tikku. 

Kun sitten näitä geodesian laskuja alkoi 
oikeasti laskea, niin eipä laskutikulla kauas 
pötkitty. Geodesian laskut vaativat jo heti 
kättelyssä niin monta desimaalia, jotta lop-
putulos olisi riittävän tarkka, että laskutikun 
saattoi panna naftaliiniin.

Kun näitä kattoromahduksia on viime 
vuosina sattunut sen verran paljon, on al-
kanut ihmetellä rakennesuunnittelijoiden 
statiikan laskemisia. Kun rakenteet ilmeisesti 
lasketaan yhä kriittisemmin, niin onko käynyt 
niin, että laskutikulla on otettu liian summit-
taisia lukuja.

muiStaakSeni joSkuS 1950–60-lukujen 
taitteessa olin koulun matematiikassa päässyt 
niin pitkälle, että sellaisella välineellä kuin 
laskutikku alkoi olla käyttöä. Koulu järjesti 
hankinnan yhteishankintana, jolloin sen sai 
vähän halvemmalla. Kaivelin laatikoitani 
ja sieltähän se vanha tikku löytyikin. Tikun 
pituus on noin 30 cm ja sen on valmista-
nut muovista Nestler. Tikun keskellä oleva 
hahlo on vaaleanvihreä, muutoin tikku on 
valkoinen. Itse innostuin koulussa tikusta 
kovastikin. Sen hahloa heilutellessa tuli kovin 
insinöörimäinen olo – kun oli vähän niin kuin 
toiveena päästä opiskelemaan insinööriksi. 
Myöhemmin törmäsin halvahkoon lyhyem-
pään tikkuun, joka mahtui helposti taskuun 
ja jonka saattoi tempaista esiin enemmän tai 
vähemmin tarpeellisissa yhteyksissä.

Laskutikun laskentaidea perustuu loga-
ritmiseen asteikkoon. Logaritmithan keksi 
englantilainen edmunt Gunter 1600-luvun 
alussa. Liu’utettavan asteikon keksi William 
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SakSaSSa pidettiin Württenbergin 
maanmittarien pääkokous 18.4.1892. Kokouksen 
antia referoi vuoden 1893 Suomen Maamittari-
Yhdistyksen Aikakauskirjan toisessa numerossa 
a. hannikainen. Kokouksen pääesitelmän piti 
W. Weitbrecht ja se käsitteli lähes ikuisuusasi-
oiksi muodostuneita teemoja:
1)  Mistä merkityksestä on maanmittaustoimi 

yleisessä elämässä ja mistä tarpeellisuudesta 
valtiotaloudessa, katsoen:

 a) veronjaoitukseen,
 b) rakennustekniikkiin, erittäinkin rautateitten 

rakentamiseen,
 c) maa-omaisuuden varmemmaksi saattami-

seen ja todellisen arvon nostamiseen,
 d) kulttuurilakien laadintaan, ja
 e) kaupunkien hoitotoimiin;
2) annetaanko maanmittausviralle se arvo ja 

tunnustus, kuin sille sen toiminnan tärkeyteen 
nähden kuuluisi; tahi

3) mikä on syynä epätyydyttävään vaarinottoon 
(Beachtung) maanmittaustointa ja sen jäseniä 
kohtaan yleisesti; ja

4) mitä on tehtävä maanmittaustoimen mer-
kityksen ja arvon kohottamiseksi ja maamit-
tareille kuuluvan virka- ja yhteiskunta-arvon 
voittamiseksi.

Nimimerkki i.m. käsitteli komitean alamaista 
mietintöä: ”Suomen karttalaitoksen tarkista-
mista varten”. Jutussa kuvataan projektiota 
seuraavasti:

Yleiskartan kokoonpanossa on maa otaksuttu 
pallomaiseksi ia projektionitapana on käytetty 
maalipalloa leikkaavata kooniprojektionia, s. 
o. Suomenmaa on ensin kuvattu sellaisen ko-
nin pinnalle, jonka akselina on maan akseli ja 
joka ajatellaan leikkaavan maanpintaa pitkin 
paralelli-ympyröitä 61°15’ ja 64° 45’ leveydellä. 
Sitten on kooni ajateltu levitetyksi tasapinnalle.

Suomen maanmittariyhdistyksen ensimmäinen 
kokous pidetään seuraavan kutsun mukaisesti:

Kutsumus.
Suomen Maamittari-Yhdistyksen ensimmäi-
seen varsinaiseen kokoukseen, joka avataan 
Kaisaniemen ravintolassa Helsingissä 5 päivä-
nä tulevaa Huhtikuuta kl. 11 e. pp., kutsutaan 
täten Herrat Maamittarit y. m. kunnioitettavat 
kansalaiset, jotka yhdistykseen kuuluvia asioi-
ta harrastavat.

Kokouksen asioita kerrotaan sitten peräti 
neljässä yhdistyksen vuoden 1893 julkaisussa. 
Käsiteltäviä asioita oli kymmenen:
1. Jos myönnetään, että yleisön tietämättömyys 

niistä säännöistä, jotka koskevat jakoja, jaon-
järjestelyjä, tilusten lohkomisia ja maanerot-
tamisia, matkaansaattaa suuria vaikeuksia 
ja rettelöitä ei ainoastaan maanomistajille 
itselle vaan myöskin maamittareille ja niille 
virastoille, joilla on sanottujen asiain kanssa 

että viljelyksetkin uusissa palstoissa ovat osallis-
ten vastaanotettavat heti paalutuksen jälkeen?

7. Missä tapauksissa olisi ennen vuotta 1848 toi-
mitettu vanhempi välijako katsottava laillisesti 
sitovaksi vaikka kartat ja asiakirjat jossakin 
kohden ovat puutteellisia?

8. Eikö olisi syytä ainakin tärkeämmissä mittauk-
sissa luopua vitjojen käyttämisestä ja niiden si-
jasta käyttää teräsnauhaa taikka mittariukuja 
(mittatankoja)?

9. Mikä on ollut syynä siihen, että niitä apurahoja, 
jotka armollisen Julistuksen mukaan 26 Maa-
liskuuta 1889 valtiovaroista suodaan joko etu-
maksuna tahi apuna jaoissa ulosmuuttaneille 
verrattain varsin harvoin on tullut käytetyksi?

10. Voidaanko laillista välijakoa missään tapauk-
sessa toimittaa sellaisessa jakokunnassa, jossa 
isojako ei vielä ole laillisesti päätetty?

Kokouksen avasi yhdistyksen toimikunnan 
puheenjohtaja, hovineuvos a. Wahlroos mm. 
seuraavilla sanoilla:

Arvoisat läsnäolijat!
Tätä kokousta varten valitun toimikunnan puo-
lesta on minulle suotu kunnia avata Suomen 
Maamittari-Yhdistyksen ensimmäisen varsi-
naisen kokouksen. Kuuluu ehkä oudolta, että 
sanon ensimmäisen kokouksen, koska yleisiä 
maamittarikokouksia jo on pidetty useampia; 
mutta erotus on siinä, että laillisesti oikeutettu 
Suomen Maamittari-Yhdistys vasta nyt pitää 
ensimmäisen kokouksensa. Jo ensimmäisessä 
yleisessä maamittarikokouksessa, joka pidettiin 
1884, päätettiin, että maamittariyhdistys oli 
perustettava ja että sääntöehdotus oli tehtävä 
seuraavana vuonna pidettävässä kokouksessa 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Vaikka 
sittemmin 1885 ja 1887 pidettiin yleisiä maa-
mittarikokouksia, jäi kuitenkin yhdistys perusta-
matta ja sille ehdotetut säännöt hyväksymättä, 
kunnes Hämeenlinnassa 1890 pidetty kokous 
lopullisesti päätti yhdistyksen perustettavaksi 
ja hyväksyi säännöt. Näin pitkällinen viivytys 
oli kenties tarpeellinenkin ja on ehkä ollut 
yhdistykselle hyödyksi. En luule kuitenkaan 
asiaa viivytetyn sen tähden, että olisi arveltu 
yhdistyksen perustamista Ihan aikaiseksi, tai 
olisi tahdottu antaa sille kypsymisen aikaa. 
Päin vastoin” luulen, että syy viivytykseen oli 
siinä, että ruvettiin epäilemään, ensiksi yh-
distyksen tarpeellisuutta – koska muka ilman 
yhdistystäkin voitaisiin pitää yleisiä kokouksia, 
ja niissä keskustella maamittarikuntaa koskevia 
asioita – ja toiseksi epäiltiin, että yhdistys, kun 
ensimmäisen kokouksen synnyttämä innostus 
oli ennättänyt laimentua, ei enää saisi maamit-
tarikunnan puolelta tarpeellista kannatusta.

Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors luukku.com

Ulko- ja kotimaisia kokoUksia

Maankäyttö  120 vuotta  s i t ten

tekemistä, niin kysytään: mitä voisi yhdistys 
tehdä sanotun epäkohdan poistamiseksi?

2. Koska tunnettu on, että olosuhteet pohjoi-
simmissa osissa Oulun lääniä ja etenkin 
Lapinmaan kihlakunnassa suuresti eroavat 
oloista muualla maassamme, kysytään: 
ovatko määräykset armollisen Ohjesäännön 
15 Toukokuuta 1848, 142 §:lässä soveltuvia 
luokitusta sekä manttaalin- ja tilusalanmää-
räämistä varten sanotuilla paikkakunnilla ja 
eikö myöskin olisi luonnollista, että veronpa-
noehdotuksen kaava muutettaisiin nykyisen 
karttaselityksen mukaiseksi?

3. Onko lisämaiden myöntäminen kruunun-
maista lohkokunnille ja yksinäisille tiloille 
hyödyllinen? ja jos niin on, eikö olisi lähempiä 
määräyksiä annettava tällaisten maitten mur-
tamisesta mahdollisesti syntyvien epäkohtien 
ehkäisemiseksi?

4. Eikö olisi suotava, että oppilaalle, jolla armol-
lisen Julistuksen 9 Toukokuuta 1881, 74 §:län 
mukaan on oikeus päämiehen täydellä edes-
vastauksella toimittaa laillisessa järjestykses-
sä määrättyjen laillisen voiman saaneitten 
rajain pyykitystä, myöskin myönnettäisiin 
oikeus avata maanjakotoimituksissa ennen 
lohkojaossa pyykitettyjä näkyviä taloin piiri-
rajoja?

5. Eikö Kuvernööri olisi vastaisessa lain säädän-
nössä velvoitettava tarkemmin kuin tähän asti 
ottamaan selkoa haetun toimituksen mah-
dollisuudesta ennenkuin antaa määräyksen 
sellaiseen toimitukseen?

6. Olisiko syytä sellaiseen muutokseen voimassa 
olevan maanmittausohjesäännön 60 §:lässä 

•	 Venäjän	tsaari	

Aleksanteri	III	 

(1881–1894)	on	 

Suomen	suuriruhtinas.	

•	 Toukokuun	5.		päivänä	

1893	tapahtuu	New	

Yorkin	pörssissä	

	pörssi	romahdus,	 

musta	maanantai.

•	 Suomen	maanmittari

yhdistyksen	jäsenmäärä	

on	151	henkeä.	Jäsen

maksu	oli	1670	mk	ja	

	julkaisun	maksu	oli	

	lisäksi	20	mk.

VUONNA 1893
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Vuoden 2013 
eurooppalainen maanmittari 
GAlileO GAlilei
Galileo Galilein uraauurtavaa elämäntyö loi perustaa 
myös maanmittaustieteiden alueella.

eurooppalaiSten  maanmittarien 
katto-organisaation CLGE:n aloitteesta 
syntynyttä eurooppalaisen maanmittarin 
päivää vietettiin 22.3.2013. Ensimmäiseksi 
vuoden eurooppalaiseksi maanmittariksi 
viime vuonna nimetty Mercator sai nyt 
vähintäänkin yhtä nimekkään seuraajan. 
CLGE on julkaissut Galileo Galilein kunniak-
si artikkelin, josta julkaisemme seuraavassa 
vapaamuotoisen, hiukan lyhennetyn, 
käännöksen.

’’Filosofia on kirjoitettu siihen suureen 
kirjaan, joka on jatkuvasti auki edessämme 
(tarkoitan Maailmankaikkeutta). Mutta tätä 
kirjaa ei voi ymmärtää ennen kuin ymmär-
rämme sen kieltä ja kirjaimia, joilla se on 
kirjoitettu. Se on kirjoitettu matematiikan 
kielellä ja kirjaimet ovat kolmioita, ympy-
röitä ja muita geometrisia kuvioita. Ilman 
näitä keinoja on ihmiskunnan mahdotonta 
ymmärtää sanaakaan; ilman näitä keinoja 
on vain hyödytöntä kompastelua pimeässä 
labyrintissä.’’

Näistä lauseista löydämme avaimen 
Galilein uskomuksiin. Hänen tutkimuk-
sensa ja löytönsä ovat perusta modernille 
fysiikalle, globaalille vertausjärjestelmälle 
ja planeettamme satelliittijärjestelmälle.

Galilein elämä
Galileo Galilei syntyi vuonna 1564 Pisassa, 
Italiassa, jossa hän opiskeli matematiikkaa. 
Hän alkoi ottaa yksityisopetusta matematii-
kassa Ostilio Ricciltä, Niccolò Tartaglian 
entiseltä oppilaalta, joka oli yksi kuuden-
nentoista vuosisadan kuuluisimmista 
matemaatikoista. Vuonna 1589 Galileilla oli 
matematiikan professuuri Studio di Pisassa 

ja vuonna 1590 Galilei kirjoitti julkaisun De motu, jossa hän käsitteli 
liikkeen teoriaa.

Vuosina 1592–1610 Galilei asui Padovassa, jossa hän opetti 
matematiikkaa ja kirjoitti sotilasarkkitehtuurista ja fysiikasta. Pado-
vassa Galilei tutustui Padovan aristoteelisen ryhmään ja venetsia-
laisiin oppineisiin. Kopernikaanisten ajatusten puolestapuhujana 

Galileo Galilei, 1600-luvun  taitteessa 
 vaikuttanut italialainen fyysikko, 
 matemaatikko, tähtitieteilijä ja  filosofi, 
jolla oli merkittävä rooli tieteellisessä 
 vallankumouksessa. Justus sustermansin 
 maalaus vuodelta 1636.

Wikimedia Commons, Public Domain.
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Galilei katsottiin roomalaiskatolisessa kirkossa kerettiläiseksi. Puo-
lustuksekseen hän kirjoitti kirjeen suurherttua tar Kristiinalle, joka 
oli Lothringenin herttuan Kaarle III:n tytär ja Toscanan herttuan 
Ferdinand I de’ Medicin leski, ja selitti kirjeessään, että Raamattu 
käsittelee moraalisia ja uskonnollisia asioita eikä tieteellisiä on-
gelmia ja tästä syystä tiede ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa.

Vuonna 1616 katolinen kirkko tuomitsi kopernikaanisen teorian 
ja Galileo Galileita ”pyydettiin” olemaan tukematta tätä näkemystä 
teoksissaan. Galilei kirjoitti seuraavaksi kopernikaanisesta teoriasta 
matemaattisena hypoteesina kommentoimatta ristiriitaisuuksia 
tämän ja hyväksytyn maakeskeisen teorian välillä. Kuitenkin 
hänen henkilökohtaiset ajatuksensa Kopernikuksen teorioista 
olivat niin selkeitä, että hänen vihollisensa saivat aiheen syyttää 
Galileita jälleen.

Kaukoputkea käyttämällä Galilei pystyi osoittamaan, että 
Kopernikuksen teoria ei ollut pelkästään geometrista olettamaa 
vaan fyysistä todellisuutta. Ja että Aurinko ei kierrä Maata vaan 
Maa kiertää Aurinkoa.

Pyhä Inkvisitio aloitti oikeudenkäynnin   Galileita vastaan, jon-
ka oli lopulta pakko myöntää olleensa väärässä. Pelastaakseen 
henkensä hänen oli pakko perua näkemyksensä. Galilei sai palata 
huvilaansa Arcetriin Firenzeen vuonna 1634, jonne hänet oli tuo-
mittu viettämään loppuelämänsä kotiarestissa. Tytär Maria Celeste 
vapautti Galileon kuitenkin tästä taakasta suostumalla kotiarestiin 
tämän sijasta.

Vuonna 1638 Galilei kirjoitti teoksen Discourses and Math-

ematical Demonstrations Relating to Two New Sciences. Galilei 
kuoli vuonna 1642. Galilein löydöt olivat erittäin tärkeitä ja antoivat 
merkittävän panoksen modernin fysiikan kehittämiselle johtaen 
aristoteelisen teorian merkityksen vähenemiseen.

Galilei oli aina todennut, että uskonto ja tiede voivat elää rin-
nakkain, koska uskonto käsittelee yksinomaan moraalisia aiheita.

Galilein uraauurtavia kekSintöjä
Lomaillessaan Venetsiassa vuonna 1609 Galilei sai tietää ”jong-
löörin” keksimästä putkesta, johon asennetun linssiparin läpi 
katsomalla kaukaiset kohteet näyttivät olevan paljon lähempänä.
Galileo Galilei päätti valmistaa oman kaukoputken. Kahdenkym-
menenneljän tunnin kokeilujen jälkeen, käyttäen vain omaa intui-
tiotaan ja saamiaan sanallisia selostuksia (hän   ei ollut itse nähnyt 
keksintöä), hän loi kaukoputken, joka kykeni kolminkertaiseen 
suurennokseen. Eräiden muutosten jälkeen hänen keksintönsä 
kykeni kymmenkertaiseen suurennokseen. Venetsiassa hän esitteli 
kaukoputken ominaisuuksia hämmästyneelle senaatille.

Galilein suuri oivallus oli luoda synergiaa teoreettisen tieteen 
ja käytännön tekniikan välille. Kaukoputken, tai teleskoopin, 
keksimisen ansiosta hän saattoi tarkkailla tähtiä ja planeettoja 
selvemmin ja tarkemmin kuin siihen asti oli ollut mahdollista. 
Galilei havainnoi Kuuta kaukoputkellaan ja näki auringon nousut 
ja -laskut Kuussa. Puolikuun aikana hän havaitsi myös vuoria Kuun 
pinnalla. Tuolloin ihmiset uskoivat, että Kuu oli tasainen valkoinen 
kristallipallo. Hänen kuusi akvarellityötään julkaisussa Sidereus 

Nuncius osoittavat hänen havainneen, että Kuun pinta koostuu 
laaksoista, tasangoista ja vuorista, kuten Maankin pinta.

Myöhemmin hän havaitsi Venuksen vaiheet. Yksi hänen varhai-
sia löytöjään oli Jupiteria kiertävät pienkappaleet, joita hän kutsui 
Medicien satelliiteiksi kunnianosoituksena Medicin perheelle. 
Se, että nämä satelliitit kiersivät selvästi Jupiteria eivätkä Maata, 

antoi konkreettisen viitteen siitä, että maakeskeistä aristoteelista 
maailmankaikkeutta oli syytä epäillä.

Tämä oli merkittävä tuki Kopernikuksen teorialle aurinkokun-
nasta, jossa maapallo kiersi Aurinkoa ja Kuu vuorostaan Maata, 
aristoteelisen maailmankuvan sijaan, jossa Maa on kaiken liikkeen 
keskus ja taivaankappaleet kiertävät Maan ympärillä. Innovatiivista 
oli myös Linnunradan havainnointi. Kaukoputken avulla Galilei näki, 
että Linnunrata muodostuu yksittäisistä tähdistä ja hän päätteli, 
että nämä eivät voi olla samalla etäisyydellä maasta kuin yötaivaalta 
hyvin erottuvat kiintotähdet, kuten Aristoteles oli väittänyt.

Galilei havaitsi myös auringonpilkut. Hänen mielestään au-
ringonpilkut olivat tummia muuttuvia ja epäsäännöllisiä alueita 
Auringon pinnalla. Se, että Auringon pinta oli epäsäännöllinen 
ja että nämä suhteet muuttuivat ajan mukana, oli näyttö siitä, 
että Ptolemaioksen teoria (muuttumattomista ja täydellisistä 
taivaankappaleista) oli väärä.

Galileo Galilei oli kiinnostunut matemaattisesta lähestymis-
tavasta liikkeen tutkimisessa. Varhaisesta iästä alkaen hän alkoi 
analysoida ja kritisoida Aristoteleen fysiikkaa, jota hän oli opiskellut 
ja piti parempana kokeellista lähestymistapaa. Tiedämme, että 
Galilei alkoi opiskella heiluriliikettä vuonna 1581 sen jälkeen, kun 
hän oli havainnoinut kattolampun heiluriliikettä Pisan katedraalissa.

Galilei tajusi, että heilurin värähtelytaajuus oli riippumaton 
liikkeen laajuudesta ja hän yritti löytää suhteen heilurin pituuden, 
painon ja ajan välillä. Hän halusi tietää lampun heilahtelujen keston 
ja lopuksi hän mittasi sekä suurten että pienempien lamppujen 
värähtelytaajuuksia.

Galilei löysi siis jotain, mitä kukaan ei ennen ollut koskaan 
huomannut: värähtelyn aikaväli oli täsmälleen sama kaikilla (sa-
manmassaisilla) lampuilla. Heiluria voitaisiin käyttää mittaamaan 
aikaa ja soveltaa vaikka pulssin laskemiseen. Vuonna 1641 Galilei 
ehdotti heilurin käyttöä kellojen säätämiseen. Tämä heilahdusliik-
keen lainalaisuus, jota voitaisiin sitten käyttää ajan mittaamiseen ja 
kellojen säätämiseen teki hänestä hetkessä kuuluisan.

Galileo Galilei – Kuun vaiheet.
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SatelliittinaviGointijärjeStelmä Galileo
Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä on nimetty Gali-

leoksi, kunnianosoituksena varhaisen tähtitieteellisen navigoinnin 
kehittäjälle. Galileo tulee osaltaan varmistamaan Euroopan riippu-
mattomuutta alueella, josta on tullut kriittinen talouden ja ihmisten 
hyvinvoinnin näkökulmasta. 

On syytä huomata, että Yhdysvallat (GPS) ei ole ainoa maa, 
joka on rakentamassa omaa satelliittinavigointijärjestelmää. Mo-
net maat ovat kehittämissä omia navigointijärjestelmiään ja on 
tärkeää, että Eurooppa ei jää tämän kehityksen ulkopuolelle. On 
hyvin epätoivottava skenaario, että Eurooppa jäisi ilman niitä talou-
dellisia ympäristöllisiä, innovatiivisia, tutkimuksellisia ja työllisyyttä 
lisääviä mahdollisuuksia, jotka oma satelliittinavigointijärjestelmä 
mahdollistaa.

Eurooppalaiset ovat niin riippuvaisia   jokapäiväisessä elämäs-
sään satelliittinavigoinnista, että paikannuspalvelun heikentäminen 
tai sulkeminen tarkoittaisi valtavia tulonmenetyksiä liike-elämässä, 
pankkitoiminnassa, kuljetuksissa, ilmailussa ja viestintäpalveluissa 
sekä heikennyksiä tie- ja lentoliikenteen turvallisuudelle jne.

Galileo-järjestelmän avulla Euroopalla on myös mahdollisuus 
hyödyntää satelliittinavigoinnin hyötyjä enemmän kuin muutoin 
olisi mahdollista. Galileo auttaa Eurooppaa ylläpitämään ja kehit-
tämään osaamistaan avaruus- ja soveltavilla sektoreilla ja varmis-
tamaan talouskasvua ja työpaikkoja. Riippumattomat selvitykset ja 
markkinaennusteet osoittavat, että uudet tehokkaammat kuljetuk-
set, parempi tienpito, vähenevät liikennesaasteet ja tehokkaampi 
pelastustoimi ovat arvoltaan jopa 90 miljardia euroa ensimmäisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana.

Galileo- ja GPS-signaalien yhteiskäyttö kaksoisvastaanottimissa 
avaa oven uusille sovelluksille, jotka vaativat korkeampaa tarkkuutta 
kuin tällä hetkellä on saatavilla yksin GPS:n avulla. Tähän kuuluu 
esimerkiksi sovellukset, joiden avulla voidaan ohjata sokeita, 
menestyksekkäiden pelastustoimien toteuttaminen vuoristossa, 
Alzheimerin taudista kärsivien olinpaikan selvittäminen jne.

Galileo lyhyeSti:  
tarkkuuS, SaatavuuS, kattavuuS
– Tarkkuus: GPS:n ja Galileon yhteiskäytössä suurempi määrä satel-

liitteja tarjoaa paremman tarkkuuden. Useimmissa sijainneissa 
kuudesta kahdeksaan Galileo-satelliittia on näkyvissä. Tämä mah-
dollistaa paikannuksen muutaman senttimetrin tarkkuudella. 
Saatavuus: Suuri määrä satelliitteja parantaa signaalien saata-
vuutta myös korkeasti rakennettujen kaupunkien keskustoissa.

– Kattavuus: Galileo antaa myös paremman kattavuuden korkeilla 
leveysasteilla kuin GPS, satelliittien sijoittelusta johtuen. Tämä 
hyödyttää erityisesti Pohjois-Eurooppaa.

Galileon arkkitehtuuri
Valmis Galileo-infrastruktuuri koostuu seuraavista osa-alueista:
– 30 satelliittia. Jokainen satelliitti sisältää varsinaisen navigointi-

järjestelmän sekä etsintä- ja pelastuslähettimen
– 30–40 sensoriasemaa
– 3 ohjauskeskusta
– 9 Maa-satellitti asemaa
– 5 telemetria-, seuranta- ja komentoasemaa (TT&C).

Galileon toteuttaminen johtaa suurempaan palvelujen luotetta-
vuuteen ja toimintavarmuuteen. Se myös parantaa huomattavasti 
signaalien todentamista ja toiminnallisuuden eheyttä ja läpinä-
kyvyyttä. Päivä päivältä näemme uusia mahdollisia sovelluksia 
ja tämä valtava markkina tavoittaa 3 miljardia käyttäjää vuoteen 
2020 mennessä.

Galilein kehittelemä 
”geometria- ja sotilas-
harppi” vuodelta 1604. 
Kahdesta viivaimesta 
muodostuva harppi oli 
merkittävä apu kulmien, 
etäisyyksien, korkeuk-
sien ja kaltevuuksien 
mittaamisessa. sitä 
voidaan hyödyntää myös 
valuuttakurssien ja 
korkojen laskemiseen.

vapaamuotoinen käännös: ari Laitala 
alkuperäisartikkeli: http://www.clge.eu/documents/
events/130/13_03_22_CLGe_Galileo_Galilei_1.0.pdf
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Mistä mittari 
 muistetaan?

Maankäyttö julkaisee professori Kauko 
Viitasen pitämän juhlapuheen Maan-
mittauslaitoksen 200-vuotisjuhlasta 
Kouvolassa 19.11.2012. Puhe on 
 ansiokas näkökulma suomalaisen 
maanmittarin historiaan. tekstiä on 
hieman lyhennetty ja muokattu parem-
min julkaisumuotoon sopivaksi. sitaatit 
ja puheen jaottelu toimituksen.

hyvät naiSet ja herrat,
Minulla on ilo kunnia toivottaa onnittelut 
200-vuotiaalle Maanmittauslaitokselle. Mis-
tä mittari muistetaan, on mielenkiintoinen, 
järjestäjien antama otsikko. Muistetaanko 
mittaria ylipäänsä vai onko ala omassa teh-
tävässään muille kuin työntekijöille ja tietyn 
palvelun tarvitsijalle lähes näkymätön mys-
teeri? Käsittelen kysymystä mittarin osalta 
lähinnä ammatillisten tehtävien ja osaamisen 
näkökulmasta historiasta nykypäivään ja 
hieman tulevaisuuteenkin.

Maanmittaus huolehtii modernin yhteis-
kunnan tärkeistä perusrakenteista, kartasta 
ja kiinteistöjärjestelmästä. Tehtävä ei ole 
vanhentunut ajansaatossa eikä se tule menet-
tämään merkitystään tulevaisuudessakaan. 
Maanmittaus ei kuitenkaan rajoitu karttaan 
ja kiinteistöjärjestelmään, vaan ammattikun-
nalla on paljon perustehtäväänsä liittyvää 
osaamista, jota yhteiskunta on eri vaiheissa ja 
eri tavoin käyttänyt hyväkseen mm. suurten 
yhteiskunnallisten uudistusten käytännön 
toteuttamisessa.

Maanmittarin tehtävä ja asema pohjautu-
vat paikan ja sijainnin määrittämiseen. Hän 
erikoistui ja kouliintui jollain tavalla tuohon 
tehtävään jo ihmiskunnan alkuaikoina. Faa-
raoiden aikaisissa kuvissa mittareita näkyy 
työssään tuhansia vuosia sitten. He ovat 
varmasti olleet mukana pyramidien raken-
tamisessakin, mutta eipä heitä pyramideista 
kuitenkaan muistettane. Suomeen ensim-
mäiset koulutetut maanmittarit tulivat ennen 
1600-luvun puoltaväliä. Heillä oli tehtäviä 
mantujen kartoittamisessa armeijaa varten, 

tietojen hankinnassa valtiontalouden suun-
nittelua varten ja verojen määrittämisessä, 
mutta myös kaupunkien suunnittelijoina, 
sillä olivathan he koulutettuja, lukemaan, 
kirjoittamaan ja laskemaan pystyviä ammat-
timiehiä, jotka osasivat myös tähtitiedettä ja 
geometriaa ja siten siirtää kulman paperilta 
maastoon ja päinvastoin. 1700-luvulla mittarit 
osallistuivat myös tilusriitojen ratkaisuihin ja 
saivat vastuun tilusten uudelleensijoittelun 
ja yhteisomistusten purkamisen järjestämi-
sestä eli isojaoista. Tuohon aikaan mittari 
oli virkamies, herra, jota varmaan pelättiin, 
ehkä kunnioitettiin ja arvostettiinkin. Pel-
käämisestä esimerkkinä voidaan todeta Iitin 
Kuuksion isojaon aloittaminen, jolloin koko 
kyläraitti oli Saarenheimon (1983 s. 25) mu-
kaan tyhjä maanmittarin tullessa toimitusta 
suorittamaan. 

Vanhemmassa tutkimuksessa on ta-
lonpoikien kuvattu yleisesti vastustaneen 
isojakoja. Uudempi tutkimus tuo kuitenkin 
esiin, että isojaot eivät ehkä olleetkaan niin 
epäsuosittuja. olli ahllundin (2004) ja heikki 
k. lähteen (2007) väitöskirjojen mukaan suh-
tautuminen oli myös positiivista. Esimerkiksi 
yhteisten metsien käytössä oli ongelmia, kun 
osa hakkasi niitä osuuttaan enemmän 
– selkeä yhteiskäyttöalueiden tragedia. 
Toisaalta sisarusperheiden purkaminen 
helpottui isojaon jälkeen, kun talojen 
maille voitiin perustaa ns. perintötorppia.

1800-luvulla Suomi siirtyi Venäjän 
yhteyteen ja maanmittauskin uudistui. 
Suomi otti vastuun omasta mittaustoi-
minnastaan. Maanmittauslaitos syntyi 

silloiselta nimeltään päämaanmittauskont-
torina ja muutti pian Turusta Helsinkiin. 
jutta julkusen (2008) mukaan isojako- ja 
verollepanotyöt sekä tilanjaot olivat etusi-
jalla maanmittareiden tehtävissä. Vuonna 
1816 päämaanmittauskonttorin ylijohtaja 
Nordenstedt kuvaili maanmittaustoiminnan 
yhteiskunnallisia vaikutuksia: ”omistusoikeus 
oli riidaton, omaisuutta hoidettiin suurem-
malla huolella, uusia viljelyksiä syntyi, torppia 
perustettiin, metsät rauhoitettiin, väestö 
lisääntyi, maantieteellinen tieto laajeni, mikä 
hyödytti sekä sotilaallista että kaupallista toi-
mintaa, ja kruunun tulot lisääntyivät”.

”Vuonna 1848 annettiin tarkka määräys 
maanmittareiden tehtävistä, joita olivat 
geometriset kartoitukset tilusjakoja, ve-
rollepanoja ja muita taloudellisia tarpeita 
varten, maantieteellisten ja trigonometristen 
mittausten toimittaminen, maantieteel-
listen karttojen valmistaminen, tiluksien 
vaihtaminen ja jakaminen, rajankäynti ja 
-merkitseminen, verollepanon valmistelu ja 
verovähennystutkimukset, teiden ja vesireit-
tien suunnittelu, siltojen, teiden ja aitauksien 
jakaminen rakentamista varten, kalavesien 
jakaminen, vedenlasku- tai -nostoehdotusten 

  ”tuohon aikaan 
 mittari oli virkamies, 
herra…”
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ja patoamisehdotusten laatiminen, viljelys-
suunnitelmien tekeminen, yleisön neuvo-
minen metsänhoidossa, metsäntaksoitus, 
stereometriset mittaukset sekä mittojen ja 
painojen tarkastaminen. ” (Julkunen 2008.) 

”Vuonna 1812 annettu maanmittaus-
asetus, jolla päämaanmittauskonttori pe-
rustettiin, koski myös opetusta. Sen mukaan 
maanmittauspäällikkö saattoi ottaa oppi-
laaksi opiskelijan, joka pystyi todistuksilla 
osoittamaan omaavansa riittävät tiedot ma-
temaattisissa aineissa. Oppilaaksi hyväksytty 
määrättiin 2–3 vuodeksi jonkun maanmittarin 
harjoitettavaksi. Käytännöllisen harjoittelun 
lisäksi maanmittariksi pyrkivältä vaadittiin 
ylioppilastutkinto ja yliopiston antama to-
distus riittävistä tiedoista matematiikassa, 
kasviopissa, mineralogiassa, talousopissa ja 
lainopissa sekä siveysopissa. Keskusvirastos-
sa suoritettiin julkinen tutkinto, joka koski 
lähinnä alan käytännöllistä puolta. Tutkinnon 
suorittaneesta tuli maanmittausauskultantti 
ja hän toimi aluksi jonkun vanhemman maan-
mittarin virka-apulaisena. Vasta myöhemmin 
hän sai oikeuden toimia itsenäisesti joko 
komissio- tai vakinaisena maanmittarina.” 
(Julkunen 2008.)

”Maanmittarikunnan huonosta palkka-
tasosta johtuen alalle pyrkijöiden määrä 
alkoi 1840-luvulla huolestuttavasti vähentyä. 
Tämä johti teoreettisten tutkintovaatimus-
ten alentamiseen: 1855 ja 1856 annetuilla 
julistuksilla määrättiin, ettei maanmittariksi 
pyrkivän enää tarvinnut olla ylioppilas eivätkä 
yliopistolliset opinnot olleet tutkinnon edelly-
tyksenä. Riitti, kun oli suorittanut kimnaasi- eli 
lukiotason tutkinnon ja saanut yliopiston 
lainopin professorilta todistuksen tarpeel-
listen lainopillisten tietojen hallitsemisesta.” 
(Julkunen 2008.)

Maanmittarikunnan määrä oli alhainen ja 
jotta ammattilaisia saataisiin lisää, aloitettiin 

maanmittarikoulutus kes-
kieurooppalaisten mallien 
mukaan 1800-luvun puo-
livälissä teknillisissä reaa-
likouluissa ja sittemmin 
Polyteknillisessä koulussa 
1872 ja edelleen Poly-
teknillisessä opistossa 
1879. Kielikysymys oli 
tärkeä, sillä maanmittarit 
työskentelivät pitkälti 
suomenkielisen väestön 
parissa. Polyteknisen 

opiston maanmittausosasto oli opiston suo-
menkielisin. Ensimmäiset luennot suomeksi 
pidettiin 1887, ja jo 1800-luvun puolella suo-
menkielisten opiskelijoiden osuus ylitti 50 %. 
Teknillisen korkeakoulun aloittaessa osuus 
oli 85 %. (Julkunen 2008.) Ehkä maanmittari 
muistettiinkin sata vuotta sitten suomenkie-
lentaitoisena virkamiehenä. 

Vuodesta 1908 alkaen Suomen korkein 
maanmittarikoulutus on ollut Teknillisessä 
korkeakoulussa, nykyään Aalto-yliopistossa. 
Vuoteen 1933 asti tutkinnon nimi oli maan-
mittari. Sen jälkeen ei enää valmistunut 
maanmittareita vaan insinöörejä ja sittemmin 
diplomi-insinöörejä. Maanmittaustekni-
koiden koulutus aloitettiin 1957. Koulutus 
muuttui 1990-luvun puolivälissä insinööri-
koulutukseksi ja antaa nykyään ammattikor-
keakoulututkinnon kolmessa ammattikor-
keakoulussa. Kartoittajan virkoja perustettiin 
maanmittauslaitokseen 1900-luvun alussa 
ja koulutusta annettiin myöhemmin am-
matillisissa oppilaitoksissa. Niissä annettiin 
myös kartanpiirtäjän tutkintoja. Nykyään 
ammatillinen perustutkinto on kartoittajan 
tutkinto. Maanmittausalan koulutus on 
perusteiltaan vanha ja laajuudeltaan kaikki 
koulutustasot kattava. Koulutus on teknillisen 
alan alkuperäisiä tutkintoja Suomessa. Mittari 
siis muistetaan koulutettuna asiantuntijana. 

Mittarien työtehtävät liittyivät pitkään 
erittäin keskeisesti Maanmittauslaitokseen. 
Työ oli julkishallinnollista valtion virkamies-
työtä ja tuotokset ainakin karttojen osalta 
aluksi osin salaisia, vain kruunun käyttöön 
tarkoitettuja. 1900-luvun alkupuolelle saak-
ka lähes kaikki mittarit aloittivat työuransa 
valtion maanmittaushallinnossa ja valtaosin 
vielä 1970-luvulle asti. Siten myös maan-
mittarikoulutus keskittyi vahvasti maanmit-
taushallinnon tarpeisiin. Vasta 1990-luvun 
laman myötä Maanmittauslaitoksen osuus 

aloittavissa työpaikois-
sa pieneni oleellisesti. 
Mittari siis muistetaan 
perinteisesti ennen kaik-
kea valtion virkamiehenä 
maanmittaushallinnossa. 

Suomen suuret yhteis-
kunnalliset ja taloudelliset 
muutokset ja murroskau-
det ovat olleet merkittäviä 
haasteita myös maanmit-

tauksen ylimmälle opetukselle ja tutkimuk-
selle. Satavuotiskaudelle voidaan nimetä viisi 
suurta yhteiskunnallista haastetta maanmit-
tareille ja myös maanmittauksen opetukselle 
ja tutkimukselle. Niitä ovat maareformit, kau-
pungistuminen ja maaltamuutto, valtakun-
nan peruskartoitus, kiinteistömarkkinoiden 
ammattimaistuminen ja digitalisoituminen. 
(Julkunen 2008.)

Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan 
jälkeen toteutettiin suuret maareformit 
1920- ja 1930-luvuilla. Torppien ja muiden 
vuokramaiden itsenäistämiset asettivat 
valtavan haasteen maanmittarikunnalle, 

 ”Maanmittarikunnan  huonosta 
palkka tasosta johtuen alalle 
 pyrkijöiden määrä alkoi  
1840-luvulla huolestuttavasti 
 vähentyä.”

 ”Vasta 1990-luvun laman 
 myötä Maanmittauslaitoksen 
osuus aloittavissa työpaikoissa 
 pieneni oleellisesti.”

 ”tapa ratkaista 
 pakolaisongelma 
jakamalla  maata 
oli euroopassa 
 poikkeuksellinen.”

jolle uudistusten toteuttaminen suurelta 
osin lankesi. Maanmittauksen opetusta 
laajennettiin merkittävästi. Sotien jälkeinen 
lähes puolen miljoonan hengen siirtoväen 
sekä myös rintamamiesten asuttaminen ja 
maanhankinnan toteuttaminen olivat jälleen 
maanmittareiden harteilla. Tapa ratkaista pa-
kolaisongelma jakamalla maata oli Euroopas-
sa poikkeuksellinen. Hankkeen kiireellisyyden 
takia korkeakouluopetuksen laajentamisesta 
ei olisi ollut apua resurssipulaan ja niin muut 
maanmittaustehtävät ruuhkautuivat pahoin 
pitkäksi aikaa. (Julkunen 2008.)

Elinkeinorakenteen muutokset, maalta-
muutto ja taloudellinen nousu 1950-luvulta 
alkaen johtivat kuntien kartoitus- ja kaavoi-
tustehtävien sekä kiinteistönmuodostuk-
sen jyrkkään kasvuun. Kunnat rekrytoivat 
runsaasti maanmittausalalle valmistuneita, 
ja yksityisiä konsulttitoimistoja perustettiin 
nimenomaan kuntien tilaustehtävien siivit-
täminä. Myös seutukaavoitus uutena suun-
nittelumuotona hyödynsi maanmittareiden 
osaamista ja aluksi seutukaavajohtajinakin oli 
paljon maanmittareita. Maanmittausosaston 
omat opetusohjelmat eivät kyenneet reagoi-
maan riittävän nopeasti uudentyyppiseen 
kysyntään, vaan opiskelijat ja valmistuneet 
hankkivat lisäosaamista muilla keinoin, mm. 
uuden yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulu-
tuskeskuksen, nykyisen YTK:n kautta. Yhteis-
kunnan taholta tullut kysyntä johti -60-luvun 
lopulla maanmittausosastonkin sisäänoton 
selvään nostoon. (Julkunen 2008.)

Suomen itsenäistyessä valtakunnan 
peruskarttana oli pitäjänkartta, jonka runko 
perustui geodeettisiin tähti- ja kolmiomit-
tauksiin. Pitäjänkartan käyttöä rajoitti kor-
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keussuhteiden kuvauksen puuttuminen. Sekä 
maanmittaushallitus että armeija ryhtyivät 
kehittämään ilmakuvausta maantieteelliseksi 
kartoitusmenetelmäksi. 1940-luvun lopulla 
alettiin valmistaa topografista peruskarttaa, 
joka korvasi pitäjänkartat. Kartta valmistui 
koko maasta 1977. Sittemmin peruskartoitus 
on muuttunut kokonaan digitaaliseksi. Ny-
kyinen maastotietokanta valmistui syksyllä 
2007, ja se muodostaa valtakunnan paikka-
tietoaineiston perusrungon. (Julkunen 2008.) 
Ainakin kartoista mittari muistetaan.

Vuoden 1971 tutkinnonuudistuksessa 
Teknillisessä korkeakoulussa luovuttiin kou-
lumaisesta, vuosikursseihin perustuvasta 
opetuksesta ja siirryttiin järjestelmään, jossa 
opiskelija pystyi melko vapaasti suunnittele-
maan aineyhdistelmänsä ns. kurssipaletista 
ja erikoistumaan varsin pitkälle. 1980-luvulla 
tuokin rakenne alkoi osoittautua puutteel-
liseksi. Rahamarkkinoiden vapautumisen 
myötä kiinteistömarkkinat kasvoivat ja vetivät 
puoleensa vahvistuneen kiinteistöalan koulu-
tuksen saaneita maanmittareita. 1990-luvun 
alkupuolen taantuma ja julkishallinnon hen-
kilöstön supistamisvaateet hiljensivät alan 
henkilöstökysynnän moneksi vuodeksi sekä 
maanmittaushallinnossa että kuntien kiin-
teistöhallinnassa ja kaavoituksessa. Samaan 

uuden luojasta yhä pelkistetymmäksi toisten 
kehittämien sovellusten käyttäjäksi.

Vuonna 1993 maanmittauksen koulutus 
TKK:n maanmittausosastolla jaettiin kahteen 
suuntautumisvaihtoehtoon, mittaus- ja kar-
toitustekniikkaan sekä kiinteistöhallintoon ja 
-oikeuteen. Suuntautumisvaihtoehdoille oli 
omat sisäänottonsa. Vuosikymmenen lopussa 
uudistusta jatkettiin yksityissektorin aloittees-
ta syventämällä suuntautumisvaihtoehdot 
erillisiksi geomatiikan ja kiinteistötalouden 
koulutusohjelmiksi. Uudistukset olivat erittäin 
onnistuneita. Uudet koulutusvaihtoehdot tar-
josivat yksityissektorin tarpeisiin erittäin hyvin 
soveltuvia tutkintoja erilaisissa kiinteistöhallin-
non, -markkinoiden ja paikkatietojärjestelmien 
työtehtävissä. Vaikka koulutusohjelmien 
nimissä ei enää mainittu maanmittausta, opis-
kelijat kuitenkin valmistuivat maanmittaus-
osastolta ja sittemmin maanmittaustieteiden 

laitokselta. Maanmittari-
leima oli siis vahva. 

Vuoden 2012 alusta 
maanmittaustieteiden 
laitoksen nimi muuttui 
maankäyttötieteiden lai-
tokseksi, kun se yhdistyi 
Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutus-
keskuksen YTK:n kanssa. 
Täten nyt maanmittaus 
näkyy Aalto-yliopistossa 
enää opiskelijajärjestön 
nimessä, Maanmittarikil-

lassa. Vuonna 2013 geomatiikan ja kiinteis-
tötalouden koulutusohjelmat alkavat hävitä 
kandidaattiopetuksesta alkaen. Keväällä 
2013 opiskelijoiden on haettava Insinööri-
tieteiden kandidaattiohjelman rakennetun 
ympäristön pääaineeseen mieliäkseen 
diplomi-insinööritasolla kiinteistötalouden 
tai liikennetekniikan ja maankäytönsuunnit-
telun pääaineeseen, tai hakeuduttava ener-
gia- ja yhdyskuntatekniikan pääaineeseen 
mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoin-
formatiikan pääaineeseen. Koulutuksen nimi 
maanmittarin tunnusmerkkinä on siis 
hiipumassa yliopistotasolla, mutta ei 
kuitenkaan katoa vielä muutamaan 
vuosikymmeneen muistista.

Maanmittauksen opetus ja tutki-
mus ovat 2000-luvun alussa hyvässä 
vedossa. Väitöskirjoja ja perustutkin-
toja syntyy ennätysmäärin. Tohtoreita 
on viime vuosikymmenen aikana 
valmistunut suunnilleen yhtä paljon 
kuin aiemmassa historiassa yhteensä. 

 ”Uhkana on   
ennemmin pula alan 
osaajista kuin niiden 
liikatarjonta…”

Tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa 
kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistaan 
nyt puolisensataa vuodessa, kun vielä kym-
menen vuotta sitten vuodessa ilmestyi vain 
yksittäisiä artikkeleita. Samoin ulkopuolinen 
tutkimusrahoitus on ennätystasolla. Laitok-
sen henkilökunnan määrä on noin 140, joista 
reilu puolet on tutkijoita, ja heistä valtaosa 
tohtorikoulutettavia. Valmistuvat diplomi-
insinöörit työllistyvät erittäin hyvin ja his-
toriallisen suurista sisäänotoista huolimatta 
uhkana on ennemmin pula alan osaajista 
kuin niiden liikatarjonta, mikä koskee oman 
tutkimustoiminnan henkilökuntaakin. Hyvä 
työllistyminen näkyy myös alan palkkatasossa 
ja pyrkijämäärissä – erityisesti kiinteistötalou-
den tutkinto-ohjelma on suosittu.

Maanmittauksen tutkimuksessa tarpeita 
luo etenkin digitalisoitumisen yhä jatkuva laa-
jeneminen kaikkeen yhteiskuntaan. Paikkaan 
sidottu tieto ja paikkatietojärjestelmät luovat 
vahvan pohjan erilaisille sovelluksille navigaat-
toreista turvapalveluihin ja tarkkaan virtuaali-
seen ympäristön mallintamiseen. Kiinteistöta-
loudessa markkinoiden kansainvälistyminen ja 
yhdentyminen näkyvät tarpeina ymmärtää eri 
maiden järjestelmien ominaispiirteet ja niiden 
yhteensovittaminen vaarantamatta kiinteis-
tö- ja talousjärjestelmien perusteita. Toiminta 
on kansainvälistä ja sijoitusraha voi hetkessä 
siirtyä pois epätyydyttäviltä markkinoilta. 
Toisaalta rakennetussa ympäristössä kestävä 
kehitys, ilmaston muutos, energian käytön 
ja päästöjen minimointi sekä kiinteistö- että 
yhdyskuntatasolla luovat monia haasteita 
kiinteistöjohtamiselle ja ympäristönhallinnalle. 
Maanmittarikuntaa odottavat yhä edelleen 
valtavat yhteiskunnalliset haasteet, joiden 
ratkaisemisessa ja hallinnassa tarvitaan välttä-
mättä verkottunutta toimintaa eri organisaati-
oiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti. 

Alan tutkimuksessa on useita tutkimus-
alueita, joista mittari tunnetaan. Tarkastelen 
tässä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetus-
ta lähinnä Aalto-yliopiston maankäyttötietei-
den laitoksen professuurien alojen pohjalta. 
Laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: 
geo informatiikka, kiinteistötalous ja maan-
käytönsuunnittelu ja kaupunkitutkimus 
(YTK). Tutkimusryhmien yhteisiä painopis-
tealueita ovat muun muassa digitaalinen 
rakennettu ympäristö sekä ilmastonmuu-
tosvaikutusten mittaaminen, mallintaminen 
ja hallinta. 

 ”sekä  maanmittaushallitus 
että armeija ryhtyivät 
 kehittämään ilma kuvausta 
maan tieteelliseksi kartoitus-
menetelmäksi.”

 ”ilman  uudistusta 
ala olisi alkanut 
 vajota…”

aikaan opiskelijoiden määrä maanmittaus-
osastolla oli korkea ja opiskelijoiden paine 
hakeutua uusille aloille kasvoi. Kiinteistöjen 
arviointi- ja hallinnointitehtävät sekä kan-
sainvälistyvät kiinteistömarkkinat tarjosivat 
yksityisellä sektorilla työtä ja tutkimustehtä-
viä. Maanmittausosasto oli tilanteen tasalla ja 
opintosuunnitelmia tarkistettiin ripeästi ajan 
vaatimuksia vastaaviksi. 

1990-luvulla yhteiskunnan muutokset 
perinteisillä työmarkkinoilla ja tutkimuksessa 
edellyttivät uutta osaamista. Mittaustek-
niikassa matemaattiset ja tietojenkäsitte-
lyvaatimukset olivat lisääntyneet selvästi. 
Kiinteistöpuolella taas taloustieteelliset ja 
oikeudelliset tarpeet olivat syventyneet. 
Opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittiin sy-
vempiä tietoja kuin yhteisessä ohjelmassa oli 
mahdollista hallita. Jakautumistarve oli tullut 
ilmeiseksi eikä sitä osastolla eikä myöskään 
alan työmarkkinoilla kyseenalaistettu, vaan 
uudistusta kannatettiin. Ilman uudistusta ala 
olisi alkanut vajota aktiivisesta kehittäjästä ja 
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Fotogrammetrinen kartoitus on tihentänyt harvan geodeettisen kol-
mioverkon yhä tiheneväksi korkeusmalliksi. Pienpiirteiset korkeusmallit ja 
niitä täydentävät kaupunkimallit kiinnittävät geodeettisen koordinaatiston 
kaikkialle lähiympäristöömme. Maanmittauslaitoksen tuottaman ja laser-
keilaukseen perustuvan valtakunnallisen korkeusmallin pistetiheys on 0,7 
pistettä neliömetrillä. Sen ruutukoko on 2 × 2 m ja korkeustiedon tarkkuus 
ruudun keskellä 0,3 m. Googlen Street View -sovelluksessa korkeusmalli 
tihentyy edelleen, nyt kolmiulotteiseksi kaupunkimalliksi, jonka pinnalle 
valokuvat projisioidaan pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

Samassa ajassa ilmakuvakarttojen sisältö on moninkertaistunut ja tieto-
jen yksityiskohtaisuus lisääntynyt. Kun valokuvauksen alkaessa kuvat olivat 
pankromaattisia ja mustavalkoisia, uusi suomalaisen Specim-yrityksen 
valmistama AisaDUAL-hyperspektrikamera jakaa kuvan 498 kanavaan. 

Kun kartoitusnopeus ja pistetiheys yhä lisääntyvät, muuttuvat kartat 
reaaliaikaisiksi kuviksi ympäristöstämme, dynaamisiksi kartoiksi, joissa 
yhä suurempi osa tiedoista on tunnettua sisältöä ja yhä vähäisempi osa 
uutta eli muuttunutta ja kartoitettavaa sisältöä. Dynaamisen kartoituksen 
tehtävänä on tulkita tätä muuttuvaa osaa. Fotogrammetria ja kaukokar-
toitus ovat muuttumassa tekniikoiksi, joiden avulla ei tulkita ja esitetä 
yhtä staattista ympäristökuvaa vaan pikemminkin dynaamisia malleja. 
Kartat esitetään aikasarjoina, jotka havainnollistavat sekä rakennettua 
että luonnonympäristöä prosesseina. 

Nykyiselle asteelleen kehittynyt kolmiulotteinen mittaus mahdollistaa 
jo aika paljon, eikä kaikkia sovelluksia varmaankaan tunneta vielä. Jo nyt 
kuitenkin voidaan laserkeilauksella tuotettuun dataan yhdistää esim. ra-
kennussuunnitelmien CAD-malleja ja liikkua sitten varsin realistisesti mallin 
sisällä ja ympärillä. Esimerkiksi Espoon Keilaniemen alueella Rakennetun 
ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituuttimme (RYMMI) tuotti 
yhdessä Geodeettisen laitoksen ja SRV:n kanssa nopeasti n. 2,5 km2:n 
laajuisen mallin. Mallissa on rakennetun ympäristön lisäksi noin 50 000 
puuta eli kohta olemme ajassa, jossa jokainen yksittäinen puukin voidaan 
kuvata malliin ja seurata sen kasvua ajassa.

Tässä yhteydessä on todella hienoa voida kertoa, että laserkeilauksen 
konsortiomme pääsi juuri toiselle kierrokselle Suomen Akatemian huip-
puyksikköhaussa, jossa on todella kova kilpailu. Taustalla on pitkäaikainen 
yhteistyö Geodeettisen laitoksen ja yhteisen Rakennetun ympäristön 
mittauksen ja mallinnuksen instituuttimme kanssa. Kuriositeettina voidaan 
todeta, että oheisista herroista vain tuplatohtori markus holopainen 
on maanmittari. Hän teki tekniikan väitöskirjansa metsänarvioinnista 
kiinteistötalouteen.

1990-luvulla Maanmittauslaitos uudisti kartantuotantoaan ja syntyi 
tietokantapohjainen kartantuotanto ja maastotietojärjestelmän kehitys 
alkoi. Myös paikkatietoalan kaupallisten ohjelmistojen voimakkain muu-
toskausi asettuu 1990-luvulle, jolloin standardointi ja yhteentoimivuus 
alkoivat nostaa päätään. Vielä oli kuitenkin matkaa 2000-luvun euroop-
palaiseen alan standardointiin ja INSPIRE-direktiiveihin. Paikkatietoalan 
koulutuksessa ja tutkimuksessa kehitys oli voimakasta. Kerätyn datan 
analyysi ja visualisointi nousi keskeiseksi teemaksi ja menetelmien käyttö 
tutkimuksessa alkoi kehittyä. Paikkatiedot alkoivat kehittyä laajempien 
ammattiryhmien sekä kansalaisten käyttöön. 

2000-luvulle tultaessa tapahtui paikkatietoalan ja tietotekniikan sekä 
laskennallisen tieteen metodikehityksen kohtaaminen ja tällä hetkellä 
eräs keskeinen avainsana on visuaalinen analytiikka, jossa yhdistyvät 

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kehitystä vii-
meisen 150 vuoden aikana voi professori haggrénin 
mukaan tarkastella Mooren lakia lukien. Sen mukaan 
transistorien lukumäärä kaksinkertaistuu mikropiireissä 
joka toinen vuosi. Kuvaustekniikan ja kartoituksen 
prosessitekniikan kehitys – valokuvaus, satelliittikuvaus 
ja digitaalinen kuvaus yhdistettynä tietojenkäsittely-
tekniikan kehitykseen – noudattaa samaa eksponen-
tiaalista mallia. Sitä voi tarkastella erikseen kartoitus-
nopeuden, kartoituksen ajantasaisuuden, kartoituksen 
pistetiheyden, ja yht’aikaa havaittujen spektrikaistojen 
lukumäärän kehittymisen valossa. Aikajana oheisissa 
kuvissa ulottuu 1800-luvun puolivälistä vuoteen 2050.

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen historia 
alkaa valokuvauksen keksimisestä 1800-luvulla. Tänä 
aikana kuvaus- ja laskentatekniikat ovat muuttuneet 
analogisista digitaalisiksi, mikä on lyhentänyt tiedon 
keruuseen kuluvan ajan vuorokausista sekunnin 
murto-osiin ja kuvien käsittelyyn kuluvan ajan vuo-
sista sekunneiksi. Alkuun valokuvia mitattiin käsin ja 
koordinaatit laskettiin logaritmitaulukoita käyttäen, 
kartoitusnopeus oli luokkaa 1 piste kahdessa tunnissa. 
Nykyaikaisilla laserkeilaimilla mitataan satoja tuhansia 
3D-pisteitä sekunnissa.

Kun sebastian Finsterwalder kuvasi vuonna 1899 
Gars am Innissä ilmapallolla kuvaparin, hän mittasi 
kuvilta näkymää piste pisteeltä ja sai kartan valmiiksi 
kolmen vuoden kuluttua. Amerikkalaisen Digital Globe 
-yrityksen WorldView-satelliitit kuvaavat maanpintaa 
tällä hetkellä puolen metrin pikselikoolla ja toistavat 
kuvan 30 sekunnissa. Kun Maanmittauslaitos aloitti 
ilmakuvilta tehtävän peruskartoituksen Suomessa 
1940-luvulla, niin koko maasta peruskartta valmistui 
vuonna 1977. Tällä hetkellä maastotietokannan ajan-
tasaisuus on viisi vuotta. 

 ”…jokainen yksittäinen 
puukin  voidaan kuvata 
malliin ja seurata  
sen kasvua ajassa.”

Geodesia on maanmittauksen perustiede ja sen pro-
fessuuri yliopiston ensimmäinen maanmittausalalla. 
Geodesia jakautuu kahteen perusalueeseen. Teo-
reettinen geodesia tarkastelee maapallon ja sen pai-
novoimakentän, geoidin muotoa ja on perusteiltaan 
tähtitieteellinen. Käytännöllinen geodesia taas tarjoaa 
välineet perusmittauksiin. Suomen kartoitukselle 
vuosina 1816–52 Mustalta mereltä Jäämerelle mitattu 
Struven ketju oli erittäin merkittävä perusta. 

Viime vuosikymmenet ovat nähneet satelliittipai-
kannuksen ansiosta maailmanlaajuista siirtymistä 
yhteiseen, geosentriseen vertausjärjestelmään, joka on 
geodeettisen tarkka ja yhtenäinen. Vertausjärjestelmän 
uusinta on vaativa tehtävä esim. kunnille, ja geodesian 
tutkimusyhteisöllä on tärkeä rooli tieteellisenä tausta-
voimana. Myös korkeusjärjestelmiä ollaan uusimassa ja 
globaalisti yhtenäistymässä, ja taas avaruusgeodesian 
keinoin. Kiinteän maan, jäävaipan ja merenpinnan muo-
donmuutoksia geofysikaalisten ja osin ihmisten aiheut-
tamien prosessien seurauksena voidaan geodeettisin 
keinoin tutkia ennennäkemättömällä tarkkuudella, 
erotuskyvyllä ja aikaresoluutiolla.
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niin tiedonhallinnan, tietämyksen hallinnan, laskennallisen 
ja matemaattisen analyysin kuin myös visualisoinnin mene-
telmien käyttö yhdessä. Paikkatietoala alkaa nopeasti suun-
tautua kohti geneeristä informaation louhintaa, analyysiä ja 
visualisointia. Sijaintitieto on tunnistettu erityisalaksi, mutta 
menetelmästö on yleinen. Voidaan sanoa, että geoinforma-
tiikka on noussut itsenäisten tieteenalojen joukkoon. Toisaalta 
samaan aikaan geoinformatiikkaa on alettu omia moniin 
muihinkin tieteenaloihin, joten nähtäväksi jää, säilyykö se 
omana alanaan vai pirstoutuuko laskennan, matematiikan, 
ja tietotekniikan sekä monien sovellusalojen kesken.

Kiinteistötalouden tutkimus keskittyi pitkään yhteiskun-
tarakenteemme mukaisesti maa- ja metsätalouteen liittyvien 
omaisuuksien käytön, kehittämisen, arvonmuodostuksen 
ja juridiikan hallintaan. Taajama-alueiden kiinteistötalou-
delliset kysymykset nousivat voimakkaammin esille vasta 
kaupungistumisen myötä 1960-luvulla. Tutkimustoiminta 
oli lähinnä yksittäisten opinnäytetöiden ja oppikirjojen te-
kemistä. 1970-luvun lopulta alkaen kiinteistötaloudessa on 
ollut jatkuvasti yksittäisiä tutkimusprojekteja, mutta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tutkimustoiminta on laajentunut 
huomattavasti. Tällä hetkellä kiinteistötaloudessa on kym-
menkunta käynnissä olevaa tutkimusprojektia valtaosin 
Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamina. Väitöskirjoja on 
10 viime vuoden aikana valmistunut 25, kun aiemmin niitä 
valmistui noin 2–3 vuosikymmenessä. Osasyynä kehitykseen 
on ollut kiinteistötalouden tutkimusryhmän koordinoima 
valtakunnallinen, 7 yliopiston ja 2 tutkimuslaitoksen yhtei-
nen Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma, jossa on tällä 
hetkellä 32 OKM:n rahoittama tohtorikoulutettavan paikkaa. 
Yhteensä ohjelmassa on mukana yli sata tohtorikoulutettavaa 
ja affilioituneita professoreja noin 80. Ohjelma on kuitenkin 
lakkaamassa vuoden 2015 lopussa OKM:n siirtäessä tohtori-
ohjelmien järjestämisvastuun suoraan yliopistoille.

Henkilökohtaisesti mittarina maanmittarit eivät ole yl-
täneet suureen tunnettuuteen. Useat maineeseen päässeet 
eivät ole korostaneet mittaritaustaansa; esim. carl ludvig 
engel (1778–1840), joka oli tunnettu Helsingin ja monien 
muiden Suomen kaupunkien suunnittelija, oli suorittanut 
ensin maanmittaritutkinnon, mutta tunnettaneen paremmin 
myöhemmin suoritetusta arkkitehdin tutkinnosta (www.sls.fi/
BLF/artikel.php?id=3213). Kaikille tuttu alvar aalto oli maan-
mittariperheen vesa ja itsekin osallistunut mittaustoimintaan, 
mutta ei Aalto-yliopiston nimeä tunneta maanmittareista. 
kyösti haataja muistetaan juristina, muttei mittarina, samoin 
veikko pihlajamäki kansanedustajana ja puolustusminis-
terinä. risto nuuros taas tunnetaan suunnistajana. Ehkä 
tunnetuin yrityselämän vaikuttaja on ollut vuonna 1949 
maanmittausosastolta valmistunut väinö j. nurmimaa, joka 
johti mm. Tesvisiota, Rank Xeroxin Suomen yhtiötä, Suomen 
Oy Asea Ab:tä, Saab-Valmet Oy:tä ja Sanoma Oy:tä. En tiedä, 
muistetaanko hänet maanmittarina. 

Maanmittaukseen on tultu myös muualta ja tultu tun-
netuksikin, erityisesti v. a. heiskanen (1895–1971), joka 

Kartografialla on professori virrantauksen mukaan myöskin pitkä 
historia luonnonmateriaalisista navigoinnin apuvälineistä nykyaikaan. 
1900-luvun alkupuolella käyttöön tullut kivipaino mahdollisti värillisten 
karttojen painamisen perustuen käsin piirretyn kartan siirtämiseen 
painolevylle. Jatkossa tulivat optiset valmistusmenetelmät ja paperi 
korvautui muovilla. Ensimmäinen täysin digitaalinen maastokartta syntyi 
Maanmittauslaitoksessa 1991. Näinä vuosina Maanmittauslaitoksen 
ohjelmistokehitys yhdessä Karttakeskuksen kanssa oli voimakasta ja 
maailman tasolla hyvin edistyksellistä. Kehitystyö tapahtui maanmit-
tarivetoisesti ja alalle syntyi myös useita maanmittarivetoisia yrityksiä 
karttaohjelmistotuotantoon. (Harju 2007.) Kartat ovat kehittyneet 
taideteoksista jokaisen kansalaisen käsillä olevaksi informaatioksi. 
Viimeinen yhteiskunnallisesti ehkä suurin muutos pitkiin aikoihin ta-
pahtui, kun Maanmittauslaitos avasi maastotietokannan tiedot vapaasti 
käytettäväksi.

Vuonna 1988 perustettiin TKK:n Maanmittausosastolle kartografian 
professuuri, pohjoismaiden ensimmäisenä alan yliopistollisena oppi-
tuolina. Tuolloin myös aloitettiin alan tutkimustoiminta, jossa aluksi 
keskityttiin kuntien rekisterijärjestelmien kehittämiseen kohti integroi-
tuja tietojärjestelmiä.

Kiinteistötalouden tutkimusryhmään kuuluu tällä hetkellä neljä pro-
fessuuria, kiinteistöoppi, kiinteistötekniikka, kiinteistöliiketoiminta ja 
talousoikeus. 

kiinteiStöoppi eli käytännöSSä kiinteiStötalouS ja  
-arviointi syventyy erilaisiin kiinteistöjen arviointimenetelmiin ja 
-tilanteisiin, kiinteistöjen arvonmuodostukseen vaikuttaviin tekijöihin, 
kiinteistömarkkinoiden toimintaan kiinteistötasolta rahastoihin sekä 
maapolitiikkaan ja yhdyskuntatalouteen. Ehkä tärkeimpiä viime aikojen 
saavutuksia ovat FIG:n puitteissa tuotettu kansainvälinen pakkolunastus 
ja korvaussuositus, kansainvälisten arviointistandardien kääntäminen 
suomeksi Suomen kiinteistöarviointiyhdistyksen kanssa sekä suomi-
englanti-suomi kiinteistösanasto. Vuoden 2012 viimeinen väitöstilai-
suus oli 3. joulukuuta, kun jaakko niskanen väitteli eurooppalaisten 
kiinteistösijoitusyhtiöiden ja veroneutraalien kiinteistösijoitusyhtiöiden 
arvostuseroista. 

kiinteiStöliiketoiminta käsittelee mm. kiinteistösijoittamista 
ja -liiketoimintaa, kiinteistöhallintoa sekä kiinteistösektorin johtamis-
taitoja. Tutkimuksen strategiset kansainväliset painopistealueet ovat 
Innovaatiot kiinteistöliiketoiminnassa, Kestävä kiinteistöliiketoiminta 
ja Asiakasarvon luomisen prosessit. Yksikkö toimii aktiivisena jäsenenä 
ja vaikuttajana kansainvälisissä alan verkostoissa. Sen vahvuuksia ovat 
kansainvälisesti korkeatasoinen, ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen 
suuntautunut tutkimustoiminta, läheinen yritysyhteistyö, sekä moti-
voitunut ja innostunut poikkitieteellinen tutkijatiimi. Tiimi on erittäin 
aktiivinen kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden julkaisemisessa. 

kiinteiStötekniikka tarkastelee kiinteistöjärjestelmää ja sen toi-
mintaa. Vaikka näkökulma on yleinen, on Suomen järjestelmällä keskeinen 
paino etenkin opetuksessa. Tavoitteena on perehtyä kiinteistötoimitusten 
suorittamiseen liittyviin oikeudellisiin ja menettelyllisiin kysymyksiin, 
kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sisältyviin tehtäviin 
sekä kiinteistötoimituksiin, kaavojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien 
toteuttamisen edistämiseen sekä maareformeihin liittyvään kiinteistö-
suunnitteluun. Kiinteistötekniikan tutkimustoiminnan painopistealueena 
ovat viime aikoina olleet tilusjärjestelyjen kehittäminen, 3D-kiinteistöjär-
jestelmä ja kiinteistöjärjestelmien kansainvälinen standardointi.

talouSoikeuS vastaa korkeakoulun oikeudellisen perusopetuk-
sen lisäksi ympäristö- ja kiinteistötalousoikeudellisesta opetuksesta. 
Tutkimusta harjoitetaan oikeudellisista, taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja teknisistä lähtökohdista.

 ”… geoinformatiikkaa  
on alettu omia  moniin  
muihinkin 
 tieteen aloihin…”
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tunnu toteutuvan. Toivottavasti kolmiulottei-
set kiinteistöt toisivat tähän helpotusta. Pelko 
on tietenkin, että mennään toiseen suuntaan. 

”Mistä mittari oikeasti muistetaan?”
Väittäisin, että se on muutamasta mittauk-

seen liittyvästä välineestä eli kolmijalasta 
kaukoputkineen ja linjaseipäästä sekä 
nyt ehkä myös GPS-laitteesta, kartoista ja 
kartta-aineistoista digitaalisessa muodossa, 
tarpeenmukaisesta tarkkuudesta, kiinteis-
törekistereistä, -arkistoista ja -järjestelmän 
ylläpidosta, kiinteistöongelmien ratkaisuista, 
niihin liittyvistä sovitteluista ja päätösten toi-
meenpanosta – ripeästä ja osaavasta työstä, 
asiantuntijuudesta ja kehityksen mukana 
pysymisestä, jopa sen tekemisestä. Erittäin 
suurelta osalta tuo kaikki kiinnittyy juhli-
vaan Maanmittauslaitokseen, jonka kanssa 
Maankäyttötieteiden laitos haluaa pysyä 
jatkossakin läheisenä kumppanina.

Onnea vielä kerran 200-vuotiaalle laitok-
selle ja voimia ja rohkeutta pysyä uudistusten 
tahdissa mukana modernina, tehokkaana ja 
laadukkaana organisaationa!

toimi mm. geodesian professorina mutta tuli 
kansainvälisesti erittäin tunnetuksi tultuaan 
Yhdysvalloissa Ohion valtionyliopiston vasta 
perustetun geodesian, fotogrammetrian ja 
kartografian laitoksen johtajaksi 1949. Noin 
20 vuoden ajan tutkimusryhmä, jossa oli 
useita suomalaisia mittareita, oli merkittävin 
geodeetikkoryhmä maailmassa, ja se oli 
mahdollistamassa tarkan ohjausjärjestelmän 
kehittämisen mannertenvälisille ohjuksille 
mm. Yhdysvaltojen puolustusministeriön 
rahoituksella. Heiskanen ja hänen ryhmänsä 
muistetaan varmaan pitkään, onko se sitten 
mannertenvälisen ohjusjärjestelmän kehittä-
misestä vai laajemmin geodeettisten menetel-
mien kehittämisestä ja opettamisesta, en tiedä. 

maankäyttötieteen laitoksen kolmas tutkimusryhmä YTK käsittelee maankäytön 
suunnittelua ja kaupunkitutkimusta. Tutkimuksessa YTK toimii vahvana kotimaisten 
ja kansainvälisten tutkimusyksiköiden ja -ryhmien kumppanina ja verkottajana. YTK 
harjoittaa sekä akateemista alan perustutkimusta että tähän kytkeytyvää soveltavaa 
tutkimusta, joka palvelee maankäytön suunnittelua sekä kaupunki- ja aluepolitiikkaa. 
Omalla ydinalueellaan YTK:n tutkimus keskittyy Strategiseen kaupunki- ja aluesuun-
nitteluun, Kaupunkitilaan ja asumiseen, Paikkakokemukseen ja elinympäristön laatuun 
sekä Suurkaupunkien ja alueiden hallintaan.

Ammatillisena erikoistumiskouluttajana YTK:lla on pitkät perinteet. Vuodesta 1968 
järjestetty Pitkä kurssi on yhdyskuntasuunnittelun keskeisin täydennyskoulutusohjelma 
Suomessa. Vuoden 2013 alusta kurssi siirtyy Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksikön 
Aalto PRO:n hoidettavaksi, mutta käytännön toteutuksesta huolehtii pääosin edelleen 
maankäyttötieteiden laitos ns. hybridimallin mukaisesti yhdistämällä perusopetusta 
ja täydennyskoulutuksesta.

Kansainvälisissä järjestöissä ja tehtävissä 
monet suomalaiset mittarit ovat hyvin tunnet-
tuja esim. FIG:n piirissä samoin kuin alan tutki-
javerkostoissa. Maailmalta ehkä tunnetuimpia 
maanmittareita ovat olleet Yhdysvaltain 
presidentit George Washington ja abraham 
lincoln, mutta eipä heitätäkään taideta aina-
kaan ensisijassa mittareina muistaa. 

”Mistä sitten en haluaisi maanmittaria 
muistettavan?”

Kolmikymmenvuotiset uusjaot eivät mis-
sään tapauksessa ole kehumisen paikkoja. 
Kehuttavaa on toki se iso työ, jota Maanmit-
tauslaitos on tehnyt purkaessaan erityisesti 
Pohjanmaalle syntyneitä sovintojakoalueita, 
mutta ei tunnu kovin mairittelevalta, että nyt 
kaupunkeihin tehdään uusia sovintojako-
alueita ns. hallinnanjakosopimuksilla. Ihania 
riidanpaikkoja, joissa taitaa riittää tulevai-
suudessa mittareille kivasti työtä, mutta silti 
voisi kysyä että haloo! Vastaavaa tapahtuu 
lohkomisrajoitusten vuoksi. 

Meillä ollaan ylpeitä suomalaisesta 
asunto-osakeyhtiö- ja keskinäinen kiinteis-
töosakeyhtiömallista. Ehkä siinä on paljon 
perääkin, mutta tarvitaanko oikeasti 300 
pykälää kiinteistönmuodostamislakia ja 
asunto-osakeyhtiölakia, 200 pykälää maa-
kaarta, maankäyttö- ja rakennuslakia ja osa-
keyhtiölakia, 100 pykälää maanvuokralakia 

ja asuntokauppalakia, jotta 
saa hommasta tolkkua ja silti 
osakehuoneistot eivät ole 
julkisessa rekisterissä eivätkä 
niiden kauppahintatiedot 
kauppahintarekisterissä toisin 
kuin kiinteistöjen kohdalla. 
Itse erittäin suuresti arvosta-
mani yksinkertaisuus ei tässä 
1 300 pykälän paletissa kyllä 

 ”…tunnetuimpia 
maanmittareita 
ovat olleet Yhdys-
valtain presidentit 
 George Washington ja 
 Abraham lincoln…”

 ”…yksinkertaisuus ei  tässä 
1 300 pykälän paletissa 
 kyllä tunnu toteutuvan…”

mainitut lähteet
Ahllund, O. (2004) Maanomistajan asema ja vaiku-

tusmahdollisuudet tilusjärjestelyissä, erityisesti 

Pedersöressä isojaosta nykypäivään. Väitöskirja. 

Teknillinen korkeakoulu, Kiinteistöopin ja ta-

lousoikeuden julkaisuja A36, Espoo.

Biografiskt lexikon för Finland (2012) Engel, Carl Ludvig 

Engel. www.sls.fi/BLF/artikel.php?id=3213

Harju, E-S. (2007) ”Kartografian merkkipaaluja 1872–

2006, osa 2”. Maankäyttö 2/2007.

Julkunen, J. (2008) Sadan vuoden mitat. Maanmitta-

uksen ylin opetus Suomessa 1861–2008. Lahti.

Lähde, H. K. (2007) Isojako ja Lieson uudisasutus. 

Tutkimus asutuksen muotoutumisesta ja sidon-

naisuudesta maakirjataloihin laajassa talonpoi-

kaiskylässä. Väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu, 

Maanmittausosasto, Kiinteistöopin laboratorio, 

Espoo.

Saarenheimo, J. (1983) ”Isojaot ja isojaonjärjestely”. 

Teoksessa Maanmittaus Suomessa 1633–1983, 

Helsinki.

Puhe perustuu historian osalta erityisesti 
Jutta Julkusen kirjoittamaan Maanmit-
tausosaston 100-vuotishistoriakirjaan sekä 
Maakäyttötieteiden laitoksen professorei-
den Henrik Haggrénin, Raine Mäntysalon, 
Martin Vermeerin, Kirsi Virrantauksen ja 
Arvo Vitikaisen sekä tutkimusjohtaja Hannu 
Hyypän ja tohtorikoulutettava Juho-Pekka 
Virtasen toimittamaan materiaaliin heidän 
erikoisaloiltaan. Kiitokset heille avusta! KV



53Maankäyttö 2|2013

uutiSia

karjalankartat.fi-haku löytää nyt myöS  
enSon, kirvun ja ilomantSin

Lisätyistä nimistä hyötyvät erityisesti ne, 
jotka ovat kiinnostuneita alueista, joilta ei 
aikanaan saatu tehtyä karttaa mittakaavassa 
1:20 000:een. Tällaisia paikkakuntia ovat 
muun muassa Kirvu, Jääski, Enso, Ilomantsi, 
Korpiselkä, Soanlahti, Wärtsilä ja Pälkjärvi.

Nimien avulla voi hakea kyliä ja taajamia, 
rakennuksia, vesistökohteita kuten järviä ja jo-
kia sekä maastokohteita kuten mäkiä ja soita.

Karjalankartat.fi-verkkopalveluun di-
gitoidut kartat on painettu ennen vuotta 
1944.

hyödynnä paikkatietoikkunan 
avointa lähdekoodia
Maanmittauslaitos kehittää vuoden 2013 
aikana Paikkatietoikkuna-verkkopalveluaan. 
Sen karttaliittymän toteutuksessa käytetään 
avointa lähdekoodia, jota kuka tahansa voi 
hyödyntää ja muokata edelleen.

Karttaliittymän avoimen, Oskariksi nime-
tyn, lähdekoodin pohjalta kehitetään muun 
muassa yleistä karttaliittymää julkishallin-
non sähköisten asiointipalvelujen pohjaksi 
sekä omille verkkosivuille upotettavaa 
karttaikkunaa.

Upotettavan kartan perusversio on jo 
käytettävissä Paikkatietoikkuna-verkkopal-
velussa kohdassa ”julkaise kartta”.

Karttaliittymän Oskari-lähdekoodiin teh-
dään jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka 
ovat kaikkien käytettävissä. Ominaisuudet 
ovat usein teknisiä parannuksia, kuten vii-
meisimpinä parempi tulostustoiminto ja jul-
kaistujen karttojen muokkausmahdollisuus.

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö 
järjestää kuukausittain verkkoon videoitavia 
katselmointeja lähdekoodin ja Paikkatie-
toikkunan kehittymisestä. Katselmointiin 
voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja 
chatin kautta.

Sähköinen kiinteiStökauppa 
mahdolliSekSi marraSkuuSSa
Sähköinen asiointi tulee marraskuusta läh-
tien mahdolliseksi myös kiinteistökaupoissa 
ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoi-
missa. Hallitus antoi 25.4.2013 eduskunnalle 
esityksen sähköistä kiinteistön kauppaa, 
panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta. 

Lain sisältö on hyväksytty jo aiemmin, 
mutta voimaantulo jäi odottamaan säh-
köisten asiointijärjestelmien valmistumista. 
Esityksessä ehdotetaan, että pääosa sään-
nöksistä tulee voimaan marraskuun alusta. 
Osa säännöksistä tulisi kuitenkin voimaan 
vasta maaliskuun alusta 2015. 

Suurin osa kiinteistöjen luovutuksista 
voitaisiin marraskuun alusta lähtien tehdä 
sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitä-
mässä asiointijärjestelmässä. Myös kiinnitys-
hakemukset voitaisiin harvoja poikkeuksia 
lukuun ottamatta tehdä sähköisesti ja ottaa 
käyttöön sähköiset panttikirjat. 

Kiinteistön kauppa tehtäisiin sähköi-
sellä lomakkeella, johon saadaan haettua 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kar-

jalankartat.fi-verkkopalvelusta löytyy nyt 
aiempaa enemmän paikannimiä sukutut-
kijoiden ja historiasta kiinnostuneiden iloksi 
ja hyödyksi.

Itse kartat eivät ole muuttuneet, vaan 
nimihakua on laajennettu. Koko esiteltä-
vän alueen kattavan topografisen kartan 
1:100 000 nimistö, noin 13 000 nimeä, on 
lisätty haun piiriin. Entuudestaan haku-
toiminto tunnisti mittakaavassa 1:20 000 
kartoitetut noin 40 000 nimeä.

kiinteiStöjen kauppahinnat pySyivät korkealla  
vaikka kauppa hiipui
Omakotitalojen ja omakotitalotonttien 
kaupankäynti jatkaa laskuaan. Omakotitalo-
tonttien kysyntä laski 12 % viime vuodesta. 
Vaikka kiinteistökauppoja tehtiin viime 
vuonna 6 % vähemmän kuin vuonna 2011, 
käytettiin rahaa kauppoihin sama 8,1 miljar-
dia euroa kuin vuonna 2011. 

Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen 
kiinteistöjen kauppahintatilastosta, johon 
on koottu vuoden 2012 tiedot kiinteistöjen 
kauppahintarekisteristä.

Omakotitalojen hinnat nousivat sekä 
kaava-alueilla että haja-asutusalueilla 
vajaat 2 prosenttia. Kalleimmat omakoti-
talokiinteistöt sijaitsivat Espoossa, missä 
omakotitalo maksoi keskimäärin 435 000 
euroa. Omakotitalotonttien kysynnän 
lasku on ollut rajua: 12 % vähemmän kuin 
vuonna 2011.

Loma-asumiseen liittyvän kiinteistö-
kaupan määrä laski 10 % edellisvuodesta. 
Eniten takkuavat rantatonttien kaupat: 
esimerkiksi omarantainen rakentamaton 
tontti alueella, jolla on ranta-asemakaava, 
maksoi keskimäärin 42 750 € (laskua 1 %), 
ja kiinteistökauppojen määrä laski 28 %.

Omalla rannalla sijaitsevan rakennetun 
lomakiinteistön keskihinta nousi kaava-alu-
eella 2 %. Mökin tontteineen sai keskimäärin 
140 000 eurolla.

Maatalousmaan kaupassa on nähty 
pientä piristymistä jo muutaman vuoden 
ajan. Peltokauppoja solmittiin 19 % vuotta 
2011 enemmän.

Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen 
maakunnassa, 12 100 € hehtaarilta. Metsä-
maa maksoi eniten Uudellamaalla, 5 300 € 
hehtaarilta.
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tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja 
muista viranomaisrekistereistä. Kiinteistön 
luovutustiedot siirrettäisiin viranomaisten 
rekistereihin suoraan sähköisestä kauppa-
kirjasta. Samalla lainhuuto eli kiinteistön 
uuden omistajan merkitseminen rekisteriin 
tulisi vireille ilman eri hakemusta.

Nykyisin kaupanvahvistajan on vah-
vistettava kiinteistön kauppa kaikkien 
kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. 
Sähköisessä kiinteistökaupassa ei kaupan-
vahvistajaa enää tarvita. Uudistus säästää 
osapuolten kustannuksia. Pankeille ja muille 
luotonantajille tulee pitkällä tähtäimellä 
sähköisten panttikirjojen käyttöönotosta 
merkittäviä kustannussäästöjä, kun vakuuk-
sien hallinta helpottuu. 

Tietojärjestelmä voi viranomaisrekisteri-
en ja tunnistamismenetelmien avulla valvoa 
muun muassa osapuolten henkilöllisyyden 
todentamista, kauppakirjan sisällön riittä-
vyyttä ja siihen merkittyjen tietojen oikeel-
lisuutta. Tunnistuspalveluna voidaan käyttää 
esimerkiksi pankkien verkkopankkipalveluja. 

Myös perinteisiä toimintatapoja ja pa-
perisia asiakirjoja voidaan edelleen käyttää. 

valtio ja oulun Seutu Sopivat 
alueen kehittämiStoimiSta
Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmi-
neet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, 
asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MAL-
PE) aiesopimuksen vuosille 2013–2015. 
Tavoitteena on turvata palvelujen saavu-
tettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimai-
suutta sekä eheyttää yhdyskuntaraken-
netta yhteisen maankäytön, asumisen ja 
liikennejärjestelmien suunnittelun avulla. 
Aiesopimuksella edistetään valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden sekä ilmas-
to- ja energiatavoitteiden toteutumista. Sen 
tavoitteena on myös hyödyntää liikenteen ja 
liikennejärjestelmän kehittämisessä tehok-
kaasti älyliikenteen ratkaisuja. 

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja 
viestintäministeri Krista Kiuru, liikennemi-
nisteri Merja Kyllönen ja seitsemän Oulun 
seudun kuntaa: Hailuoto, Kempele, Limanka, 
Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Lisäksi 
mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Oulun seudulle tullaan laatimaan myös 
erillinen kasvusopimus. Oulun seutu on 
nimetty äkillisen rakennemuutoksen alu-
eeksi. Kasvusopimuksessa huomioidaan 
uudistumis- ja kilpailukyvyn kehittäminen 
ja elinkeinoelämän muutos, erityisesti ICT:n 
osalta.

MALPE-aiesopimus on jatkoa Oulun 
seudun kuntien ja valtion väliselle aiesopi-
mukselle, joka oli voimassa vuoden 2012 
loppuun asti. Aiesopimuksen toteutumista 
seuraa erikseen asetettava valtion ja kuntien 
välinen aiesopimuksen seurantaryhmä.

kuntarakennelakieSityS 
eduSkuntaan
Hallitus päätti 4.4.2013 antaa eduskunnalle 
kuntarakenneuudistusta koskevan lakiesi-
tyksen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 
1.7.2013. Kuntien tulisi tehdä yhdistymis-
selvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset 
yhdistymisesitykset viimeistään 1.7.2014.

Esityksen mukaan päätöksenteko kunti-
en yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti 
kuntien yhteiseen esitykseen. Valtioneu-
vosto voisi päättää kuntien yhdistymisestä 
valtuustojen sitä vastustaessa erityisen 
vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan 
kunnan ollessa kyseessä.

Vuosina 2014–2017 voimaan tulevissa 
kuntien yhdistymisissä kunnille maksettai-
siin yhdistymisavustuksia ja korvattaisiin 
mahdolliset valtionosuuden menetykset. 
Lisäksi kunnat saisivat avustusta yhdisty-
misselvitysten tekemisestä aiheutuviin 
kustannuksiin.

Hallitus päätti kehysriihessä 21.3.2013 
varautua asettamaan erityisen kuntajako-
selvityksen 12 kaupunkiseudulle.

maaStoliikennelain 
joukkoiStamiSen toinen vaihe 
käyntiin
Maastoliikennelain uudistamiseen liittyvä 
joukkoistaminen etenee toiseen vaihee-
seen. Huhtikuun lopussa käynnistyneessä 
toisessa vaiheessa etsitään ratkaisuja osallis-
tujien aiemmin esittämiin maastoliikenteen 
ja sen sääntelyyn liittyviin ongelmiin. Toinen 
vaihe jatkuu aina kesäkuun 21. päivään 
saakka verkkoalustalla suomijoukkoistaa.fi.

Tammikuun 22 päivänä alkaneessa 
ensimmäisessä vaiheessa esitettiin runsaat 

300 näkemystä, ja niihin liittyen yli 2 500 
kommenttia sekä noin 19 000 kannanottoa 
puolesta ja vastaan. Keskusteluun on rekis-
teröitynyt noin 700 käyttäjää.

Osallistujien palautteesta analysoitiin 
maastoliikenteen haasteita ja ongelmia, jot-
ka nyt ovat avoinna keskustelulle. Osallistujia 
pyydetään ideoimaan, kuinka esiinnousseet 
ongelmat voitaisiin ratkaista lainsäädännöl-
lä. Tämän joukkoistamisen toisen vaiheen 
päätyttyä ideat analysoidaan, ja niiden 
yhteenveto toimitetaan ympäristöminis-
teri Ville Niinistölle. Kun tulokset on koottu, 
ministeriössä päätetään lakiesityksen mah-
dollisesta jatkovalmistelusta. Asian käsitte-
lystä tiedotetaan osallistujille niin, että myös 
jatkoprosessi on mahdollisimman avoin.

SoidenSuojeluohjelman 
maaStokartoitukSet keSällä 
käyntiin
Soidensuojelun täydennysohjelman val-
misteluun liittyvät maastokartoitukset 
käynnistyvät tulevana kesänä yhdeksässä 
maakunnassa. Ne ovat Varsinais-Suomi, 
Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Lappi, 
Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso 
ja Etelä-Karjala. Maakunnat ovat seitsemän 
ELY-keskuksen alueella.

Kartoitettavat kohteet valitsee ohjelmaa 
valmisteleva ympäristöministeriön asetta-
ma työryhmä yhteistyössä ELY-keskusten 
kanssa. Uusi maastokartoitus ei aina ole 
tarpeen, sillä ohjelman valmistelussa hyö-
dynnetään myös aiempia selvityksiä.

ELY-keskukset ryhtyvät myöhemmin 
keväällä valmistelemaan maastokartoi-
tuksia alueellaan, ja ne myös tiedottavat 
asiasta. ELY-keskukset lähettävät kirjeen 
niille maanomistajille, joiden mailla virallista 
kartoitustyötä tehdään.

Muissa maakunnissa tehdään kuluvan 
vuoden aikana taustaselvityksiä, joita käy-
tetään tulevien maastokartoituksien suun-
nittelussa. Maastotyöt käynnistyvät näiden 
alueiden osalta ensi vuonna.
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tiedot perustuvat  Maan mittauslaitoksen ylläpitämään Kiinteistöjen kauppahinta rekisteriin.
tiedot on koonnut erikoistutkija Juhani Väänänen.

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA

Hanki kauppahintatiedot Karttapaikalta www.karttapaikka.fi tai lähimmästä maanmittaustoimistosta.

Kun tarvitaan faktaa kiinteistökaupoista…

RantaMöKin hinta SuoMeSSa
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yki ja itäkairan 
prinSeSSa 
Yrjö Teeriaho (Yki) on laatinut 
seitsemännen kirjansa ja kaikki ne 
liittyvät Lappiin. Useimmissa on 
ollut aikaisemmin ”karttaliittymä”. 
Tiedusteluun kirjoittamisinnos-
tuksesta Yki vastaa, että tietyn ajan 
jälkeen kirjojen valmistuttua tulee 
levottomuus, laittaa kirjoittajan 
taas liikkeelle.

Lappi on ollut Ykille työmaa, 
harrastus, lepopaikka ja intohimo. 
Lappiin hän kiintyi jo miehuusi-
känsä nousussa. Matkan varrella 
on tullut lukuisia tuttavuuksia: 
paikallisia, kulkijoita, virkamiehiä, 
poliitikkoja, jotka vilahtelevat Ykin 
teoksissa.

Uusin kirja on Itäkairan prin-
sessa. Kirja kertoo vaihteeksi kol-
mesta Saariselän kävijöille tutusta 
henkiilöstä. Kirjan perustana ovat 
tavanomaisten lisäksi haastattelut, 
tapaamiset, päiväkirjat mukaan 
lukien eräkämppien päiväkirjoihin 
riipustetut ajatukset.

Henkilöissä on yhteisiä piirteitä 
kirjoittajaan. Näin Yki kirjan henki-
löistä: ”Yhteistä heille on rakkaus 
luontoon ja sen suojelu, vaikka he 
ovat katsoneet sitä kukin omista 
lähtökohdistaan.”

Sirkka Ikonen, joka tekee vuo-
sikymmenestä toiseen vaelluksia 
rakastamassaan Itäkairassa – etu-
päässä yksin, yöpyen tulilla, alkaa 
herättää huomiota, vaikka ei sitä 
tavoittelekaan.

Luppo-Matti – tuhansien tut-
tu, UKK-puiston ensimmäinen 
eräopas, äskettäin edesmennyt 
Matti Toivola. Luppo oli vaeltajien 
keskuudessa erittäin pidetty. Par-
haimmillaan hän oli kertoillessaan 
kokemuksistaan ja puiston näh-
tävyyksistä sekä vaeltajia opas-
taessaan. Viime vuosinaan hän 

istui Kakslauttasen ladun varressa 
kotinsa kohdalla nuotiolla, tarjoili 
kahvia ja tarinoita ohihiihtäville.

Kolmas on jo Kullervo Kemp-
pisen, Saariselkä-innostuksen 
nostattajan, Saariselkä-kirjoissaan 
mainitsema Meäntäis. Meänteis: 
rosvo vai Robin Hood on otsikoitu 
monessa hänestä kirjoitetussa 
artikkelissa. Reijon Savinaisen kat-
santokanta vaeltajiin muuttui Kul-
lervo Kemppisen kirjan Lumikuru 
julkitulon jälkeen. Erämaahan tuli 
väkeä, joka ei sinne kuulunut eikä 
osannut siellä käyttäytyä. Kalat ka-
tosivat järvistä ja tupien ympäristöt 
roskaantuivat. Meänteinenkään ei 
enää jaksanut niitä siivota. Kaksi-
kymmentä vuotta kului Saariselällä 
erakkona. Siitä merkkeinä jäivät 
Lankojärvelle rakennetut kämppä, 
sauna ja niliaitta.

Ykin kirjaa täydentää runsas 
kuvitus mutta karttoja on – yllätys 
, yllätys – karttamiehen kirjassa vain 
harvakseltaan: Erikoisia, kuten esi-
merkiksi kirjan lopussa: kartan on 
piirtänyt ilmakuvista maantieteilijä 
Jorma Mattsson 2012. lisäten sinne 
omaa tietämystään sekä sijoittanut 
kartalle tunnettuja  ”Viimeisen 
erämaan kulkijoita.”  Sen jälkeen 
löytyy viimeiseltä sivulta kartta, 
mihin samainen Jorma Mattsson on 
tulkinnut ilmakuvista avohakkuut 
itärajamme takaa. Kuinkahan käy 
yhteisen kansallispuiston?

Ykin kirja on kiintoisa Lappia 
harrastaville tai semmoisiksi aiko-
ville. Kirja – kuten aikaisemmatkin 
– on osaltaan myös kulttuurin 
tallennusta ja historiantutkimusta, 
mehevien tarinoiden lisäksi.

Pekka Lehtonen

Yrjö Teeriaho: Itäkairan Prinsessa. ISBN 978-
952-93-1863-6. Saarijärven Offset 2013. Kirjan 
hinta Maankäytön lukijoille 30 € lähetyskuluineen. 
Tilaukset: Yrjö Teeriaho, Ykin Kartat Oy, puh. 0400 
319085, yrjo.teeriaho karttoja.fi.

airiX oy

DI ari Kulmala on 
nimitetty AIRIX Ym-
päristö Oy:n Sisä-Suo-
men aluejohtajaksi 
1.4.2013 alkaen. Hän 

siirtyy AIRIX Ympäristön palve-
lukseen Hämeenkyrön kunnan 
teknisen johtajan tehtävistä.

Maisema-arkkitehti 
heli vauhkonen on 
aloittanut 1.4.2013 
Helsingin yksikössä 
kaavoitus- ja maise-

ma-arkkitehdin tehtävissä. Hänen 
tehtäviinsä kuuluvat mm. yleis- ja 
asemakaavoitus sekä maiseman 
suunnittelu ja kaupunkikeskusto-
jen kehittäminen.

FM Kimmo Koski on 
aloittanut 15.4.2013 
suunnittelupäällikkö-
nä Helsingin strate-

markku villikaSta fiG:n kunniajäSen

gisen maankäytön suunnittelun 
ryhmässä. Kimmon tehtäviin kuu-
luvat yhdyskuntataloudelliset ja 
kaupalliset selvitykset sekä kaava-
talousvertailut.

Arkkitehti maritta 
heinilä on nimitetty 
Tampereen maan-
käyttöryhmän ryhmä-
päälliköksi 1.5.2013 

alkaen. Hän siirtyy Tampereelle 
Helsingin yksiköstä. 

Kaavoitusarkkiteh-
ti eveliina könttä 
aloittaa Tampereen 
maankäytön ryhmäs-
sä 20.5.2013. Hänen 

tehtäviinsä kuuluvat mm. yleis- ja 
asemakaavoitus.

maanmittarien järjestön CLGE:n 
pääsihteerinä. Markku jää pois 
FIG:n palveluksesta heinäkuun 
lopussa terveydellisten syiden 
johdosta.

Suomalaiset maanmittarit 
tuntevat Markun mm. MIL:n pu-
heenjohtajuudesta sekä Mar-
kun pitkäaikaisesta toiminnasta 
Maankäyttö-lehdessä. Markku on 
toiminut mm. lehden päätoimitta-
jana (1995–2000) sekä ansiokkaana 
FIG-asioiden uutisoijana sekä 
Rajalinjalla-kolumnistina. Maan-
käyttö onnittelee kutakuinkin 
kaikilla mahdollisilla sektoreilla 
ansioitunutta Markkua nimityksen 
johdosta.

Alkuperäinen uutinen ja Mar-
kun kiitossanat:
www.fig.net/news/news_2013/
mv_hon_mem_may_2013.htm

Neljännesvuosisadan FIG:ssä aktii-
visesti vaikuttanut ja Maankäytön-
kin lukijoille kovasti tuttu markku 
villikka on nimitetty maanmitta-
reiden kansainvälisen organisaati-
on FIG:n kunniajäseneksi. Nimitys 
tapahtui FIG:n yleiskokouksessa 
Nigerian Abujassa 6.5.2013 FIG:n 
Working Weekin yhteydessä.

Aloite kunniajäseneksi nimit-
tämisestä tuli MIL:ltä, Maklilta ja 
Suomen Maanmittauslaitokselta.

FIG:n presidentti cheehai 
Teo luovutti kunniajäsenyyttä 
osoittavan nimityskirjan Markulle 
Suomen-vierailunsa aikana 13.5.

Markku on toiminut FIG:ssä 
mm. komission 8 puheenjohtajana 
(1994–1998) ja FIG:n johtajana sen 
vakinaisen toimiston perustami-
sesta 1.1.1999 lähtien. Markku on 
toiminut myös eurooppalaisten 
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trimble päivitti 
 inteGroidut  
GnSS-vaStaanottimenSa
Trimble on modernisoinut nykyis-
ten GNSS-vastaanotintensa port-
folion. Uudistukset koskevat Trim-
blen R4-, R6- ja R8-vastaanottimia 
ja tuovat käyttäjille parannuksia 
satelliittiseurantaan, RTK-suoritus-
kykyyn ja toimivuuteen. Kanavien 
määrää lisäämällä Trimble var-
mistaa, että satelliittiteknologian 
uudistuessa myös nykyiset laitteet 
seuraavat entistä paremmin niin 
olemassa olevia kuin tuleviakin 
GNSS-konstellaatioita ja augmen-
tointijärjestelmiä.

Uudessa Trimble R8:ssa on 220 
kanavan sijasta nyt 440-kanavaa 
sekä Trimble 360 -tekniikka, joilla 
varmistetaan edistyksellinen tuki 
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 
ja QZSS -signaaleille. Tuki GNSS-
konstellaatioille sisältyy vakiona.

Trimble R6 ja Trimble R4 päivi-
tettiin 220-kanavaisiksi. R6 sisältää 
vakiona GPS L1-, L2- ja L5- sekä 
QZSS -signaalit, ja lisäksi se on jous-
tavasti päivitettävissä GLONASS-, 
Galileo- ja BeiDou-signaaleille. R4 
sai lisäksi tiedonkeruun hallintaan 
kätevän Trimble Slate -kämmen-
mikron, joka on optimoitu Trimble 
Access -maasto-ohjelmistolle. 

trimbleltä kämmenmikro 
maaStomittaukSeen
Trimble® Slate -kämmenmikro 
on suunniteltu maastotiedon 
keräämiseen ja kommunikointiin. 
Matkapuhelimen mukavuuden ja 
Trimblen kestävyyden yhdistävä 
laite on optimoitu Trimble Access™ 
-maasto-ohjelmistolle ja Trimble R4 
GNSS -vastaanottimelle.

Slate sisältää puhelinominai-
suudet, SMS-tekstiviestit sekä 
3,75G:n tiedonsiirtokapasiteetin 

GSM-matkapuhelinverkoissa maa-
ilmanlaajuisesti. Yhteydet maaston 
ja toimiston välillä hoituvat langat-
tomasti. Integroitu 8 MP:n kamera 
tuottaa korkealaatuiset digitaaliset 
geotagatut kuvat. Töiden doku-
mentointi ja pisteominaisuuksien 
keruu onnistuvat yhdellä laitteella. 

Trimble Access -maasto-ohjel-
mistossa on laajasti toimintoja kar-
toitukseen, merkintään ja muihin 
mittaussovelluksiin. Yhdistämällä 
Trimblen Slate, Access ja R4 GNSS 
-vastaanotin saadaan käyttöön 
tehokas GNSS-ratkaisu niin reaa-
liaikaisiin kuin jälkilaskettaviinkin 
mittauksiin. 

Lisätietoja: www.geotrim.fi

Suomen pellot ovat 
liian pieniä ja liian 
kaukana

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen 
parantamismahdollisuudet -tut-
kimuksen mukaan suomalaisten 
maanomistajien pellot ovat liian 
pieniä, keskimäärin 2,3 hehtaaria. 
Peltojen pienuus vähentää tuntu-
vasti maatilojen kannattavuutta. 
Pellot sijaitsevat myös kaukana 
maatilojen päärakennuksia, keski-
määrin 3,3 kilometrin päässä. Pitkä 
etäisyys lisää traktoriliikennettä 
maanteillä.

Selvityksen mukaan yhtenäisil-
lä peltoalueilla tehtävät perinteiset 
tilusjärjestelyt eivät riittävästi 
vastaa haasteisiin vähentää trak-
toriliikennettä pääteillä.

Peltojen keskikoko oli yli 70 
prosenttia pienempi kuin peltojen 
optimikoko. Kannattavan maata-
louden kannalta peltojen keski-
koon kasvattaminen olisi tärkeää, 
mutta maanomistajat eivät voi 
siihen yksin vaikuttaa.

Huolestuttavinta on se, että 
peltojen etäisyys maatilojen talous-
keskuksesta, esimerkiksi viljelijän 
kodista, kasvaa huimaa vauhtia. 
Pelkästään viimeisen vuosikym-
menen aikana keskimääräinen 
etäisyys on pidentynyt noin 80 
prosenttia.

Maanomistajien peltojen kokoa 
on tähän asti kasvatettu perintei-
sillä tilusjärjestelyillä. Perinteisillä 
tilusjärjestelyillä maanomistajien 
pellot kootaan yhtenäisiksi isom-
miksi alueiksi ja lähemmäksi tilan 
päärakennusta.

Selvityksen tekivät Maanmit-
tauslaitoksen johtava asiantuntija 
juhana hiironen ja asiantuntija 
Saija ettanen. Selvityksessä tar-
kastellaan Suomen peltoalueiden 
tämänhetkistä rakennetta ja sen 
kehitystä 2000-luvulla. Lisäksi 
selvityksessä arvioidaan peltojen 
rakenteen kehittymistä tulevan 
vuosikymmenen aikana. 

 Juhana Hiironen ja Saija Ettanen: Peltoalueiden 
tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet. 
Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113.

uudiStunut infoGiS- 
paikkatietopalvelu
Palvelussa ei tarvita enää Javaa. 
Uusina ominaisuuksina mainit-
takoon optimoidut toiminnot 
selaimen kautta mobiililaitteissa 
GPS-paikannuksella. Palvelussa 
on myös tuki yleisimmille rajapin-
noille kuten WFS 1.1.0, WMS 1.3.0 
ym., minkä ansiosta saatavilla 
on aina ajantasaiset ja kattavat 
kartta- ja osoiteaineistot. Palvelu 
myös tuottaa rajapintapalvelua, eli 
vastaa pitkälle Inspire-direktiivin 
asettamia vaatimuksia kunnille 
aineistojen jakeluun.

Palvelu tukee perinteisten pro-
jektioiden lisäksi ETRS-TM35FIN, 
ETRS-GK-kaistoja ym. uusia koor-
dinaattijärjestelmiä sekä osaa 
muuntaa vektori- ja rasteriaineis-
toja eri projektioiden välillä auto-
maattisesti.

Mukana ovat edelleen pitkälle 
kehittyneet toiminnot ulkoilureit-

tien- ja kohteiden esittämiselle ja 
esitäyttyvällä varauslomakkeella 
varustettu tonttipörssitoiminto.

Kokeile Kainuun Ulkoilukartan 
sisältöä läppärillä, tabletilla tai kän-
nykällä – kaikilla osoitteesta www.
infokartta.fi/infogis-release.

Lisätietoja: www.infokartta.fi
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Sito

louhi mobiili  käytöSSä 
eSpoon tapiolan 
 keSkukSen uudiStamiS-
projektiSSa
Siton kokoava tietopalvelu Louhi 
on kanava suunnitteluhankkeiden 
kokonaisvaltaiseen tiedonhallin-
taan. Louhi-palvelussa kootaan ja 
julkaistaan tietoja eri tietolähteistä 
karttaliittymän kautta.

Siton Louhi-palvelu toimii 
nyt myös mobiilipäätelaitteilla. 
Esimerkiksi seuranta ja raportointi 
työmaalla hoituvat kätevästi Louhi 
Mobiilin avulla. Mobiililaitteella 
voi ottaa valokuvan ja kirjata ra-
portoitavat tiedot kohteesta sekä 
lähettää raportin suoraan projek-
tinhallintajärjestelmään. Raporttiin 
tulee automaattisesti mukaan 
paikkatieto, jonka avulla kohteet 
näkyvät havainnollisesti Louhi 
Tilannekuvan karttaliittymässä. 

Siton Louhi-palvelu mahdol-
listaa hankkeen reaaliaikaisen 
seurannan ja raportoinnin, mikä 
nopeuttaa päätösten tekoa.

Sito käyttää Louhi Mobiilia esi-
merkiksi koordinaattorin tehtävissä 
Tapiola-projektin työmaalla.

tapiolan uudiStuvan 
 keSkuSta-alueen  
Web-malli internetiSSä
Sito on tuottanut Tapiolan uu-
desta keskusta-alueesta web-
mallin, johon pääsee tutustumaan 
Internet-selaimella. Web-mallin 
raaka-aineena on käytetty aluees-

ta tehtyä laserkeilausaineistoa ja 
suunnittelijoiden tuottamia uusia 
suunnitelmia. Nämä tulevaisuu-
den suunnitelmat ovat ”viite-
malli” rakennusten myöhemmin 
tehtävää tarkempaa suunnittelua 
varten. 

Web-mallissa käyttäjät voivat 
liikkua vapaasti eri puolilla mallia ja 
tarkastella uutta Tapiolaa vaikkapa 
eri vuorokauden aikoina varjojen 
liikkeitä tutkimalla. Samaisen Tapio-
la-web-mallin kautta pääsee myös 
läheiselle Urheilupuiston alueelle, 
josta voi tutustua Jousenpuiston 
metroaseman läheisyyteen ja Koi-
vu–Mankkaa-alueelle kaavailtuja 
asuntokortteleita. 

Espoon kaupunkisuunnittelu 
voi tutustua helposti uuteen mo-
nimutkaiseen alueeseen vapaasti 
mallissa liikkuen ja julkaista uudet 
suunnitelmat ensin poliitikoil-
le, lautakuntien jäsenille, muille 
sidosryhmille ja lopulta kaikille 
kuntalaisille. Internet-pohjainen 
työtapa mahdollistaa myös ajasta 
ja paikasta riippumattoman vuo-
rovaikutuksen kaupunkisuunnit-
telussa. Tehokas ja havainnollinen 
esitystapa helpottaa ymmärtä-
mään tavoitteita ja siten nopeuttaa 
kaavoitusprosessia.

Ylläpidetty kaupunkimalli on 
lähtökohta muille kaupungin 
elinkaaren aikaisten palvelujen 
kehittämiselle. 

Mallia voi katsoa osoitteessa 
http://vrs3d.sito.fi/Tapiola.html.

järvenpää otti käyttöön 
lupapiSte-palvelun
Lupapiste on uusi palvelu, jossa 
kansalaiset, yritykset ja yhteisöt 
hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa 
vuorovaikutuksessa viranomais-
ten ja muiden osapuolten kanssa. 
Sähköinen palvelu kattaa kaikki 
asiointitarpeet ensimmäisestä kon-
taktista aina hankkeen valmistumi-
seen saakka, olipa kyse parvekkeen 
lasituksesta tai ostoskeskuksen 
rakentamisesta. Ensimmäisessä 
vaiheessa palvelu kattaa raken-
nuslupien, toimenpidelupien ja -il-
moitusten sekä poikkeamislupien 
hakemisen. Vuoden 2013 lopussa 
palvelu laajenee kattamaan kun-
tien ympäristölupien, sijoitus- ja 
kaivulupien sekä yleisten alueiden 
käytön lupien hakemisen.

Palvelu on osa valtiovarain-
ministeriön koordinoimaa ja ym-
päristöministeriön toteuttamaa 
Sähköisen asioinnin ja demokratian 
vauhdittamisohjelmaa (SADe-oh-
jelma: www.vm.fi/sade). Palvelun 
toteuttavat yhteistyössä Solita ja 
Sito, jonka roolina on toteuttaa lii-
tynnät kuntien rakennusvalvonnan 

järjestelmiin, kartta- ja paikkatieto-
toiminnot, kuntien käyttöönotot 
sekä tekninen tuki.

Palvelun pilottikäyttö on al-
kanut Järvenpään kaupungissa 
27.3.2013 ennalta sovittujen suun-
nittelutoimistojen kanssa. Vuoden 
2013 aikana palveluun liittyy kaik-
kiaan 25 pilottikuntaa. Lisätietoja 
osoitteessa www.lupapiste.fi.

Sito julkaiSi infrafinbim-
pilottiportaalin
Pilottiportaali on verkkopalvelu, 
johon viedään kaikkien InfraFIN-
BIM-pilottiprojektien aineistot ja 
tiedot katseltavaksi ja ladattavaksi. 
Pääpaino on tietomallinnukseen 
liittyvillä aineistoilla, kuten esimer-
kiksi suunnittelun lähtötietomallin 
aineistoilla ja eri tekniikkalajien 
inframalleilla. Aineistojen tyypit 
vaihtelevat projekteittain. Infra-
FINBIM -työpaketin tavoitteena on 
edistää tietomallintamisen teho-
kasta hyödyntämistä suunnittelus-
sa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 
Portaalin kautta jaetaan pilottipro-
jektien tulokset InfraFINBIM-yritys-
ten ja Infra TM -kuntien käyttöön. 
Julkaisukanavana käytetään Siton 
Louhi-verkkopalvelua. Verkkopal-
velun avulla tiedonvälitys tehostuu. 
Louhi-palvelussa käytetään Siton 
uutta taustakarttasarjaa, jonka 
teossa on hyödynnetty Maanmit-
tauslaitoksen avointa aineistoa.

Lisätietoja: www.sito.fi

keypro

ylöjärven veSi  
keyaqua-käyttäjäkSi
Ylöjärven kaupungin vesi liike-
laitos on ottanut käyttöön Key-
pron Key Aqua-palvelun. Aiemmin 
kaupungin vesi- ja viemäriverkon 
verkkotietoja ylläpidettiin työase-
mapohjaisessa järjestelmässä, 
johon oli pääsy vain muutamalla 
käyttäjällä toimistolta. KeyAqua 
toimii kätevästi pelkän selaimen 
avulla, jonka ansiosta Ylöjärvelläkin 
yhä useampi käyttäjä pääsee tarvit-
semaansa tietoon käsiksi – vaikka 
3G-yhteydellä suoraan maastosta. 

KeyAqua tarjotaan SaaS-palve-
luna, ja se sisältää myös poikkeus-
tilanteista tiedottavan asiakasvies-
tintäpalvelun liittymän asiakastie-
to- ja laskutusjärjestelmään. 

huittiSten kaupunki 
 tulvien kimppuun  
keyaquan avulla
Huittisten kaupungin Vesihuolto-
laitos on ottanut käyttöön Keypron 
KeyAqua-palvelun. KeyAquasta oli 
apua kevään pahassa tulvatilan-
teessa, kun palvelulla oli nopeaa 
löytää vaihtoehtoisia reittejä put-

kille. Palvelu toimii kätevästi pelkän 
selaimen avulla, jonka ansiosta 
Huittisillakin yhä useampi käyttäjä 
pääsee tarvitsemaansa tietoon kä-
siksi. Tämä parantaa merkittävästi 
informaation jakamista työnteki-
jöiden kesken. 

KeyAqua tarjotaan SaaS-palve-
luna, ja se sisältää myös poikkeus-
tilanteista tiedottavan asiakasvies-
tintäpalvelun liittymän asiakastie-
to- ja laskutusjärjestelmään. 

Lisätietoja: www.keypro.fi
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tekla

uuSi oulu hyödyntää 
 tekla GiS -paikkatieto-
järjeStelmää moni-
puoliSeSti
Kuntaliitos yhdisti Haukiputaan, 
Kiimingin, Oulun, Oulunsalon 
ja Yli-Iin vuoden 2013 alussa, ja 
samalla yhdistyi kuntien kartta- ja 
paikkatiedon hallinta. Teklan kun-
nille tarjoama ohjelmistoratkaisu 
laajeni koko uuden Oulun alueelle. 
Kunnan kartta- ja paikkatietoja 
hallitaan ja käytetään ratkaisun 
ytimessä olevalla Tekla GIS -paik-
katietojärjestelmällä. 

Käytössä ovat Tekla GISin tär-
keimmät sovellukset. Järjestelmän 

avulla voidaan katsella ja muokata 
kaavoituksen, kiinteistöomaisuu-
den ja rakennusvalvonnan kartta- 
ja rekisteritietoja. Järjestelmään 
on siirretty tietoja myös väestöre-
kisteristä.

Teklan ratkaisut tukevat sähköi-
siä palveluita. Oulussa on käytössä 
Internet-karttapalvelu, jonka kaut-
ta myös kuntalaiset pääsevät kart-
tatietoihin. Koko kunnan alueen 
kattavasta palvelusta kuntalaiset 
voivat selata esimerkiksi bussireit-
tejä tai vireillä olevia asemakaavoja. 
Oulu laajentaa sähköisten palvelui-
den tarjontaa tänä vuonna edel-
leen, kun käyttöön tulee Tonttien 

julkaisu ja haku -sovellus. Sovelluk-
sen avulla myytäviä ja vuokrattavia 
tontteja hallitaan ja markkinoidaan 
kaupungin nettisivuilla. 

Liittyvien kuntien rekisteri- ja 
karttatiedot siirrettiin Tekla GISiin 
pääosin viime vuoden aikana. Koko 
aineisto kävi lisäksi viime vuoden 
lopulla läpi N2000-korkeusmuun-
noksen. 

Lisätietoja: www.tekla.com

www.eharava.fi

Kerää mielipiteet ennen päätöstä. Fiilikset elinympäristöstäni.

“

“ “““

“

Tästä kulkee miellyttävä reitti

Alueen viihtyisyyttä pitää kehittää
Turvaton korttelialue 

- toivomme lisää lyhtypylväitä

Liikenteen vaarapaikka

Kaunis maisema
Tähän tarvitaan puisto/viheralue
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Rasittamisojituksia  
ja tiesotkuja

otSikkoon pääSi lipSahtamaan 
pastori Luttisen tyylinen sananmuunnos, 
mutta olkoon, kun kerrankin liittyy alan 
miesten ja naisten aiheisiin.

Osittamisrajoituksista on kalisteltu miek-
koja jo yli vuosikymmen, kun kiinteistönmuo-
dostamislain ja maakaaren voimaantulon 
jälkeen v. 1996 lohkomiset ovat tulleet 
automaattisesti vireille määräalan lainhuu-
don myöntämisen jälkeen. Aiheesta on 
Maankäyttölehdessä kirjoitettu ainakin neljä 
kertaa ja pääviesti niissä neljässä on ollut, että 
osittamisrajoitukset pitäisi pääsääntöisesti 
poistaa kokonaan. Kukaan muu kuin jokin, 
toisin aika harva ja asiaan syvästi vihkiytynyt 
maanmittari, ei ole tajunnut sitä, että kun 
määräalalle on saanut lainhuudon, saanut 
vahvistettua kiinnityksiä ja yhteisomistus-
tapauksissa alueen on voinut jakaa pysyviin 
hallinta-alueisiin hallinnanjakosopimuksin, 
jotka voidaan rekisteröidä kiinnitysrekisteriin, 
niin mikä uutta ja vaarallista lohkominen 
sitten voi enää aiheuttaa. Rakennusluvan har-
kintahan on aivan kiinteistönmuodostuksesta 
erillinen ja riippumaton toimenpide. 

No, sitten eduskunta hyvin sekavan käsit-
telyn jälkeen hyväksyi lakimuutoksen, jonka 
seurauksena maanmittarit ovat lohkoneet 
määräaloja ja muutamat kunnat valittaneet 
edelleen maaoikeuksiin eri puolilla Suomea. 
Kuntien miehet ja naiset ja eräät myös 
Ympäristöministeriössä ovat närkästyneinä 
valitelleet, että miksi heidän yli tässä asiassa 
kävellään mennen tullen. Nyt maaoikeuk-
sistakin on saatu ensimmäisiä tuomioita 

osittamisrajoitusasioissa ja yksi silmiin pistävä 
piirre on ollut se, että tapauksissa, joissa 
maaoikeus ei ole voinut katsoa lohkomisen 
mahdollisuutta olevan juuri tällä hetkellä, on 
lohkomiset pantu jäihin siihen asti, kunnes 
maakaaren 10 vuoden saannonmoittimisaika 
on kulunut, jonka jälkeen sitten lohkotaan, 
ellei saannonmoitetta ole käräjäoikeuteen 
nostettu. Kun lopputulos näyttää siten olevan 
varma, VETURIMIES kysyykin, miksi kuntien 
miesten ja naisten on lyötävä päitään karja-
lan mäntyyn ja mitä kunnan etua tällainen 
menettely ajaa.

Sitten toiseen alan miehille ja naisille 
vähemmän tunnettuun asiaan eli kuntien 
tielautakuntien, tai mikä nimi lautakunnalla 
sitten kunnassa lieneekään, toimituksiin. 
Asioita joskus läheltä seuranneena suuren 
tiekunnan asioita hoitaessani voin todeta, 
että vaikka tielautakunnan toimitus saattaa 
olla halpa tapa ratkaista eräitä tieasioita, 
niin melkeinpä pääsääntö on ollut, että asiat 
on sotkettu ja tehokkaasti. Eräässä suuressa 
kunnassa tielautakunnan pöytäkirjassa ei 
koskaan ollut mitään päätöksiä, vaan kes-
kusteluja aiheesta ja sen vierestä. Tieasiat 
on käsitelty edelleenkin valitettavan usein 
kuten kunnan kaavalautakunnassa ilman 
maanomistajien kutsumista kokouksiin. Onpa 
sattunut, että tieasian käsitteli väärän kunnan 
tielautakunta ja, kun asia siirtyi oikean kunnan 
tielautakunnan käsiteltäväksi, tämä ratkaisi 
asian, muttei toimituspäätöksellä. Silmiin pis-
tävää myös on, että intressit tielautakunnan 
asioissa ovat pieniä.

Muistiin on jäänyt tieasia, jossa istuin 
maaoikeudessa tiekunnan puheenjohtajan 
tukena. Ammattivalittaja esitti istunnossa, 
että aloitanpa valitukseni alustuksen Litorina-
merestä, johon maaoikeuden sananvalmis 
puheenjohtaja nopeasti tiukkasi väliin, että 
jospa jättäisitte tarinat Litorina-merestä 
tiekunnan kokouksiin, johon tiekunnan pu-
heenjohtaja mutisi vieressäni, että vastustan 
jyrkästi, ei sinnekään.

Loppukevennykseksi osittamisrajoitus-
aiheesta otettakoon eräillä maanmittaus-
päivillä kuulemani juttu, joka varmasti on 
totta, niin hyvältä se kuulosti. Eduskunnan 
maatalousvaliokunnassa oli aiheesta kuulta-
vana muutama alan mies ja lopuksi Kimmo 
Nevavuori Turusta nousi ylös ja sanoi, että 
nyt lohkomattomia määräaloja on jo lähes 
tuhat ja joskus osittamisrajoitukset pitää joka 
tapauksessa poistaa, HOITAKAA NYT HOM-
MA. Tähän oli valiokunnan puheenjohtaja 
tokaissut, että luota vain meihin. Ja mies piti 
sanansa ja niin myös 

veturimies
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lainSäädäntö
Ajatuksiani ei kommentoitu. Itse 
olen silti edelleen sitä mieltä, 
että tilusjärjestely tulisi määritellä 
laissa. Nykyisiä ja näköpiirissä 
olevia maankäyttöyksikköjä ei ole 
mahdollista kehittää pelkästään 
kiinteistöjä koskevien säännösten 
tuella.

aSiakaSlähtöiSyyS
Tilusjärjestelyn asiakaslähtöisyy-
destä on kaksi käsitystä. Toinen 
eli minun mielestäni perinteinen 
käsitys on, että maanmittausvi-
ranomainen selvittää asiakkaita 
kuullen, mikä näille on lain mukaan 
parasta ja toimii sitten lain mukaan. 
Kilpaileva käsitys on, että maanmit-
tausviranomainen selvittää, mitä 
asiakkaat haluavat ja toteuttaa sen, 
jos se on lain ja strategiavalintojen 
mukaan mahdollista. Molemmil-
la tavoilla on saavutettu hyviä 
tuloksia. Oikeuskäsittelyt ovat 
voittopuolisesti liittyneet perintei-
seen ja yksimielisyys kilpailevaan 

Tulevaisuuden tarpeita ja ta-
voitteita ja jopa rahoituslähteitä 
on ideoitavissa muun muassa 
koko maata ja eri maakuntia varten 
laadituista aluekehitysohjelmista 
ja aluehallinnon suunnitelmista. 
Maanmittausviranomaisen tulisi 
olla mukana aluekehitystyön kai-
kissa vaiheissa ja kaikissa osissa 
maata. Maankäyttöyksiköiden 
määrän väheneminen antaa maan-
mittausasiantuntemuksen hyväksi-
käytölle nykyään aivan ainutlaatui-
set, ajankohtaiset erityisperusteet.

hyvin ollaan 
kartalla
Hienoa oli kuulla, että maan-
mittaushallinto ja alan tutkimus 
ovat käynnistäneet toimenpiteitä 

tilusjärjestelytoimintaa kattavan 
tutkimuksen täydentämiseksi, 
tilusjärjestelypalvelujen kehit-
tämiseksi ja markkinoimiseksi 
aluekehitystoiminnan työkaluksi 
sekä tulevaisuustutkimuksen aloit-
tamiseksi muun muassa tilusjär-
jestelytoiminnan tarpeita silmällä 
pitäen. Toivon näille toimille mitä 
parhainta menestystä. Keskustelua 
tilusjärjestelyistä tulisi mielestäni 
myös jatkaa. 

menettelytapaan. Tätä seikkaa ei 
tulisi vähätellä.

tuotekehittely
Tilusjärjestelytoiminta on viime 
vuosikymmeninä tuottanut hieno-
ja innovaatioita kuten peltotilusjär-
jestelyt, alueellinen yhteistoiminta 
hanketilusjärjestelyineen sekä 
yhteismetsien perustamiseen 
painottuvat metsätilusjärjestelyt. 
Palveluja on kehitetty Pohjanmaan 
olosuhteissa pääosin maa- ja met-
sätalouden tarpeisiin. Tulevassa 
tuotekehittelyssä tulisi huomiota 
kiinnittää lähtökohtien, ongelmien 
ja tavoitteiden erilaisuuteen maan 
eri osissa ja paikallisestikin sekä 
koko ajan muuttuviin tulevaisuu-
den haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Pekka Lehtonen

Väinö Ylikangas 
maanmittausneuvos Kokkola 
vaino.ylikangas pp.nic.fi

Vielä ’tUnteMAttOMAstA  
tilUsJäRJestelYstä’

pikku juttuni ’tuntematon ti-
lusjärjestely’ tämän lehden nu-
merossa 4/2012 havaittiin. Sain 
palautetta tilusjärjestelytoimin-
nan historiaa ja tulevaisuutta 
koskeneista kommenteistani. 
lainsäädäntö tosin ei kiinnosta-
nut ketään. kiitos palautteesta, 
josta on alla lyhyt yhteenveto ja 
omia kommenttejani. 
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in MeMoRiaM

janne lambert 
8.3.1935–2.4.2013

MaanMiTTausalan edisTäMissääTiön adressiT
. Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin

Tuet maanmittausalaa.
Hinnat 7 euroa yksityishenkilöiltä ja 14 euroa yhteisöiltä.

tilaukset ja tiedustelut: Maija-Liisa Kallio-Sainio  
puh. 0205 41 5209, maija-liisa.kallio-sainio maanmittauslaitos.fi.

Tekniikan lisensiaatti janne matti 
antero lambert kuoli 2.4.2013 
Jyväskylässä saatuaan 13 päivää 
aikaisemmin vakavan sairauskoh-
tauksen. Hän oli syntynyt 8.3.1935 
Sortavalan maalaiskunnassa maan-
viljelijän poikana.

Perhe joutui talvisodan sytyttyä 
evakkoon Kalajoelle ja palasi maa-
liskuussa 1942 takaisin kotitilalleen. 
Suomen joutuessa taas perään-
tymään perhe lähti kesällä 1944 
uudelleen evakkoon, ensin Virroille 
ja sieltä edelleen Hankasalmelle, 
josta löytyi viljelystila pysyväksi 
asuin- ja työpaikaksi.

Janne pääsi ylioppilaaksi Jy-
väskylän yhteislyseosta 31.5.1953, 
valmistui diplomi-insinööriksi 
Teknillisen korkeakoulun maanmit-
tausosastolta 28.4.1959 ja suoritti 
tekniikan lisensiaatin tutkinnon sa-
massa paikassa 5.6.1973. Toimies-
saan maanmittausinsinöörinä hän 
suoritti vakaajan tutkinnon ja toimi 
sivutoimisena vakaajana.

Janne työskenteli 1.7.1959 
alkaen maanmittausauskultantti-
na ensin Vaasan läänissä ja sitten 
v.1960 perustetussa Keski-Suomen 
läänissä.

1.1.1958 tuli voimaan laki ylei-
sistä teistä, jonka myötä syntyi uusi 
maanmittaustoimitusten laji, tietoi-
mitus. Laki tuli todella tarpeeseen, 
sillä autoliikenteen lisääntyessä 
myös tietöitten määrä kasvoi no-
peasti. Tielaki toimi hyvin tiealueita 
haltuun otettaessa, tiealueitten 
rajoja määritettäessä ja tiekorva-
uksia käsiteltäessä. Tietoimitukset 
alkoivat kuitenkin ruuhkautua 
taksa-aikana. Niinpä Jyväskylään 
perustettiin tietoimitusten suorit-
tamista varten kuukausipalkkai-
nen maanmittaustoimisto, jonka 
johtavaksi toimitusinsinööriksi 
määrättiin 15.6.1961 Janne Lam-
bert. Toimisto sai tehtäväkseen 
yleisiä teitä koskevat tietoimitukset 
Keski-Suomen läänissä. Toimiston 

toiminta laajeni ennen vuoden 
1972 organisaatiomuutosta kaa-
voitustehtäviin ja eräiden kuntien 
kaikkien maanmittaustoimitusten 
suorittamiseen.

Janne sai johdettavakseen 
työryhmän, johon kuului hänen 
lisäkseen maanmittausauskultant-
ti, kaksi maanmittausteknikkoa, 
kartoittaja ja 3–4 kartanpiirtäjää ja 
joskus myös maanmittausharjoit-
telija. Minulla oli ilo kuulua hänen 
työryhmäänsä sekä harjoittelijana 
että auskultanttina. Janne tarttui 
töihin tarmolla ja taidolla ja työryh-
män työt etenivät vauhdilla.

Janne työskenteli Jyväskylän 
maanmittaustoimistossa maanmit-
tausinsinöörinä 31.3.1977 saakka 
lukuun ottamatta lyhyttä aikaa 
tutkimusinsinöörinä maanmittaus-
hallituksessa v. 1972–73. Tämän 
jälkeen hän toimi eripituisia aikoja 
Keski-Suomen läänin maanmit-
tauskonttorin tarkastajana, Jy-
väskylän maanmittaustoimiston 
apulaispiiri-insinöörinä, Keski-Suo-
men läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöö-
rinä sekä Jyväskylän kartasto- ja 
tietopalvelutoimiston ja Keski-
Suomen maanmittaustoimiston 
maanmittausinsinöörinä eläkkeelle 
jäämiseensä saakka 1.4.1998.

Tutustuin Janneen työn mer-
keissä v.1964 maanmittaushar-
joittelijana. Auskultoinnin aloitin 
v.1965. Tapasimme usein myös 
vapaa-aikoina. Janne ja hänen 
vaimonsa Marjatta olivat seurallisia 
ihmisiä ja kutsuivat usein ystäviään 
luokseen kaupunkiasuntoonsa 
ja niihin aikoihin hankkimaansa 
kesäpaikkaan Karisjärven rannalle 
Jyväskylän eteläpuolella. Minulla 
ja vaimollani oli ilo kuulua tähän 
ystäväpiiriin.

Janne ja Marjatta saivat yh-
den tytön, joka sai nimekseen 
Satu-Maija. Janne oli luotettava, 
turvallinen ja hellä perheenisä. Hän 
jäi leskeksi vuonna 1995 ja solmi 
uuden avioliiton Riitta Aaltosen 
kanssa vuonna 1998.

Janne oli älykäs, sympaatti-
nen, monista asioista innostunut, 
oleelliseen keskittyvä ja hiljaista 
huumoria viljelevä toiminnan mies. 
Tarkasta harkinnasta ja huumorista 
kertokoon seuraava tapaus.

Tietoimituskokousten ja katsel-
musten yhteydessä toimitusmiehet 
ja tienpitäjän edustajat lähtivät 
usein yhdessä lounastamaan pai-
kalliseen ravitsemusliikkeeseen. 
TVH:n miehet olivat innokkaita 
pajatson pelaajia. Minäkin löin aina 
koneeseen muutaman lantin. Jan-

ne ei osallistunut tähän puuhaan. 
Kerran hän otti povitaskustaan 
pienen laskutikun ja mittasi sillä 
raha-aukkojen ja niiden välien 
suuruuksia. Sitten hän totesi yks-
kantaan: Ei kannata. Senhän me 
tiesimme muutenkin.

Janne oli todella monen toimen 
mies. Kesäpaikassaan hän viljeli 
monenlaisia puutarhakasveja ja 
tarhasi mehiläisiä. Hän oli innos-
tunut myös eksoottisten huone-
kasvien kasvattamisesta. Myös 
tähtitiede ja korukivien hionta 
kuuluivat hänen harrastuksiinsa. 
Varsin varttuneella iällä hän innos-
tui juoksuharrastuksesta, mutta 
lopetti sen myöhemmin lääkärin 
kehotuksesta. Janne myös tutkis-
keli Raamattua usein.

Janne oli isänmaallinen mies ja 
rakasti loppuun saakka synnyinseu-
tujaan Karjalassa. Sinne hän usein 
matkusti ja järjesti matkoja.

Eläkkeellä ollessaan Janne teki 
mittavan työn synnyinseutunsa 
tietojen tallentajana ja toimi aktii-
visesti Sortavalan perinnepiirissä. 
Hän julkaisi vuonna 2005 kyläkirjan 
vanhasta kotikylästään eli Sortava-
lan mlk:n Hakalan kylästä. Sen jat-
ko-osana hän julkaisi vuonna 2008 
kirjan Hakalan kylän paikannimistä. 
Kalevalan Pohjois-Laatokan seu-
dun murteella hän julkaisi vuonna 
2010. Viimeisenä hän sai vuonna 
2013 valmiiksi teoksen Sanasta 
miestä ja sarvesta härkää, sanoja, 
sanontoja ja sananparsia Pohjois-
Laatokan seudun murteella.

Mukavaa miestä jäi kaipaa-
maan vaimon, tyttären ja muiden 
sukulaisten lisäksi suuri ystävien 
joukko.

Raimo Koivistoinen 
maanmittausinsinööri,  
eläkkeellä
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RÉSuMÉ
translation by Maiju Seppälä

Raimo Koivistoinen (editorial):  
are We Saving ourselves ill?
Mold problems in buildings are 
increasing. Fixing them is very dif-
ficult and expensive. While abiding 
the current regulations, it is difficult 
to build a residential building with-
out mechanical feed and exhaust of 
air, although it’s permitted. In this 
rapid development, people have 
been made into unprotected test 
animals, for whom the combina-
tion of residences and mini power 
plants, which have to be precisely 
adjusted and maintained, are built.

Pekka Lehtonen: Laser Scanning in 
Finland is World Class
In the interview, the Head of De-
partment at the Finnish Geodetic 
Institute, Professor juha hyyppä 
and the Director of Aerial Image 
Centre at the National Land Survey, 
juha vilhomaa tell about their 
successful co-operation with each 
other and Finnish businesses. A 
model was developed, where the 
point clouds from laser scanning 
and stereo models of aerial images 
can be processed together. The 
data can be automatically made 
into elevation models and used 
for different applications. The co-
operation, which they call strategic 
partnership, is also exemplary. 
The National Land Survey’s data 
was made freely available for use 
in the year 2012.

Jaakko Kanerva: Climate act to 
Finland
The preparations for a national 
climate law are taking place. Fin-
land is among the approximately 
ten European states, which have 
taken or are taking legislative ac-
tions in order to promote climate 
policy. Legislating the climate law is 
voluntary, as it is not based on any 
obligatory commitment for Finland. 
The preparation of the Climate Act 
belongs to Katainen’s Government 

Programme and it is led by the 
Ministry of the Environment.

Kaarlo Kantola:  
Post-War Settlement of Salla
According to the peace treaty 
of the Continuation War, about 
half of Salla’s land area was to be 
surrendered. The surrendered are 
was approx. 578,000 ha including 
8 whole villages and parts of 4 
villages. Nearly half of the munici-
pality’s residents became migrants. 
Within a short period of time in 
Salla, old estates had to be rebuilt 
and migrants relocated. In addition, 
estates were being established 
for the battlefront soldiers. The 
Kuusamo–Salla Land Acquisition 
Act was passed specifically for Salla 
and its neighbouring municipality, 
Kuusamo. The settlement of the 
new estates in Salla was completed 
at the end of 1962.

hannu hyyppä & Marika ahlavuo: 
user-orientation and diversity as 
the Future of the Real estate and 
Construction Sector
There is demand for the linking of 
know-how from the developing 
real estate sector across conven-
tional borders. The driving forces 
of change are aging population, 
which is creating a need to produce 
new kinds of real estate services 
and products for the growing con-
sumer group, as well as interna-
tionalization, life cycle thinking, 
sustainable development and new 
services, energy and a novel pend-
ing culture for urban planning. 

heikki S. Lähde:  
Manttaali – From Man Count to a 
Measure of Productivity
Manttaali (in Swedish: mantal, “man 
number”) was the most important 
of tax figures used for household 

taxation in the Swedish empire. 
Manttaali was of course the Finn-
ish version for the word “mantal”, 
which it was in the primary lan-
guage of the time. Thus manttaali 
ordinarily meant an estate with a 
normal size tax. The manttaali for a 
house was calculated according to 
areas and rights. Manttaali was also 
used to determine the parcels of 
land appointed to the house. Mant-
taali was the measure for the extent 
of many rights and responsibilities.

arvo Kokkonen: 
Surveying in Finland to the 2020’s
Maankäyttö publishes the speech 
of NLS’s Director General, Arvo Kok-
konen, from Maanmittauspäivät in 
Kuopio. The speech was Kokkonen’s 
first at Maanmittauspäivät, during 
his term as Director General and 
thus awaited. The speech handled 
e.g. the organizational reform of 
the National Land Survey. Attention 
was also given to upcoming legal 
reforms, such as the creation of the 
3D cadastral system. The speech 
also included a section, in which 
thoughts were presented about 
increasing productivity. 

Mikko Sippo: 
uaS mapping – a novel view from 
above
UAS mapping is widely accepted as 
a new method for acquiring spatial 
image data. The business oppor-
tunity clearly is in projects where 
the area of interest is too small for 
aircraft & helicopter platforms and 
too big for field mapping.

ari Laitala: 
Maanmittauspäivät in Kuopio
The 49th Maanmittauspäivät (“Land 
Surveying Days”) were held from 
the 21st to 22nd March 2013 in 
Kuopio. Over 700 representatives 

of surveying were present. Despite 
its popularity and the success of 
the arrangements, thoughts have 
arisen as to whether the event 
should be somehow updated. The 
organiser for next year’s event was 
also searched for exceptionally 
long. At the end of the day, it could 
however be announced that next 
year, Maanmittauspäivät will be 
held in Seinäjoki.

Mikael Still: 
the Supreme Court’s Precept Miss-
ing – once More about the Level of 
Compensation in the expropriation 
of a Reliction area for Building Site
One of the most discussed issues 
among surveyors has for a long 
while been the level of compensa-
tion in the expropriations of reliction 
areas. The Supreme Court has made 
decisions on the topic, the market 
has been researched and analysed, 
and new valuation methods have 
been presented. Despite the afore-
mentioned, the valuation practice 
in cadastral procedures has been 
noted as varying and as can be 
further on seen, the same applies to 
different Land Courts and even the 
separate rulings of the same Land 
Court. Nowadays it is thought, that a 
reliction area’s future utility together 
with the expropriating property has 
to be considered, if it influences the 
value of the reliction area.

Kauko viitanen: 
What are Surveyors Remembered 
for?
Maankäyttö publishes Professor 
Kauko Viitanen’s speech from the 
National Land Survey’s 200th an-
niversary celebration in Kouvola on 
19th November 2012. In his speech, 
Viitanen handles the history of 
surveying and surveyors mostly 
from a national perspective. Lastly 
an overview is made of surveying 
and the education’s current state 
and future prospects.

du visste väl
– att på Maankäyttös webbsidor kan du läsa i PDF-format alla 

artiklar som publicerats i tidskriften sedan år 2000?
– att du kan hitta artiklar genom att ange titel, skribentnamn, 

nyckelord eller ord som förekommer i texten?

Maankäyttös artikeldatabas finns på adressen:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
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Karttapohjaiset FIKSU-ohjelmistot
•	 Asema-	ja	yleiskaavoitukseen
•	 Vihersuunnitteluun
•	 Kunnallistekniseen	suunnitteluun	
•	 Kaukolämpöverkon	suunnitteluun	
•	 Suur-	ja	keskijänniteverkon	suunnitteluun
•	 Johtotietojen	hallintaan
Teknologiapuisto,	PL	105,	87400	Kajaani
Puh.	029	007	4221,	www.basepoint.fi

•	 Digitaaliset	kartat:	kaavayhdistelmät,	
johtokartat,	pohjakartat,	KatuInfo,	
ViherInfo,	HautaInfo

•	 AIRIX	Paikkatietopalvelin	
•	 YTCAD-ohjelmistot
Uudenmaankatu	19	A,	PL	669,	20701	Turku
Puh.	010	241	4400,	www.airix.fi
jouko.paakkola airix.fi,	puh.	010	241	4433
jari.jaakkola airix.fi,	puh.	010	241	4410
markku.nikula airix.fi,	puh.	010	241	4610

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

	mittauslaitteet:
•	 Takymetrit	ja	tiedonkeruulaitteet
•	 GPS-	ja	GIS-laitteet	
•	 Ohjelmistot
•	 Laserit	ja	vaaituskojeet

Tulppatie	16–18,	00880	Helsinki
Puh.	09	2532	5000,	faksi	09	2532	5020
geostar geostar.fi,	www.geostar.fi

•	 Digitaaliset	ilmakuvaukset	ja	ortokuvat
•	 Laserkeilaukset
•	 Digitaaliset	kartoitukset	ja		

paikkatietotuotteet

Kimmo	Pajula	
Malminkaari	5,	00700	Helsinki
Puh.	09	2522	1700,	faksi	09	2522	1717
S-posti:	etunimi.sukunimi finnmap.com
www.finnmap.com

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

•	 GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät	 ja	
tiedonkeruuohjelmat

Eskolantie	1,	00720	Helsinki
Ilari	Koskelo	 puh.	040	5108408
Sähköposti:	etunimi.sukunimi navdata.fi
Internet:	www.navdata.fi

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- jA MITTAUsLAITTEET jA -VäLInEET

ATK- jA MITTAUsLAITTEET jA -VäLInEET

ATK- jA MITTAUsLAITTEET jA -VäLInEET

•	 Kiinteistöarvioinnit
•	 Kiinteistöstrategian	suunnittelut
•	 Kiinteistökehittäminen
•	 Maapolitiikan	konsultointi
•	 Maankäyttösopimukset

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

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

•	 Takymetrit	ja	laserkeilaimet
•	 Metrologian	järjestelmät
•	 Ohjelmistot
Sinikalliontie	3	A,	PL	119,	02631	Espoo
Puh.	09	415	40	200
myynti.suomi leica-geosystems.com	
www.leica-geosystems.fi

Datscha	tarjoaa	internetin	välityksellä	kiin-
teistö-	ja	markkinainformaatiota.	Palvelussa	
olevien	 tietojen	 pohjalta	 käyttäjällä	 on	
mahdollisuus	mm.	hakea	kiinteistön	omis-
tajia,	vuokratasoja	ja	tehdä	tuottoarvoana-
lyysejä	haluamistaan	kiinteistöistä.

P.O.	Box	52,	FI-00101	Helsinki	
Puh.	0207	420	300
www.datscha.com

•	 Ilmakuvaus,	laserkeilaus,	digitaaliset	
kuvatuotteet

•	 Paikkatietopalvelut,	digitaaliset	kartat	
ja	maastomallit,	GIS-konsultointi

•	 Viistoilmakuvakirjastot	ja	BlomURBEX-	
kuvapalvelinratkaisu

•	 Fotorealistiset	3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio	5,	00240	Helsinki
info.fi blomasa.com,	www.blomasa.com

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

P a L v e L u H a K e m i s t o

•	 Fotogrammetrisesti	lasketut	ortokuvat
•	 Ortokuva-aikasarjat	konkretisoivat	

	ympäristön	muutoksia
•	 Joustava	ilmakuvatuotantomme	helpot-

taa	kaavoituksen	ja	suunnittelun	tarpeita

Taitajankuja	2	a,	33960	Pirkkala
Puh.	03	260	7621,	gsm	0500	237	207
toimisto lentokuva.fi,	www.lentokuva.fi

•	 3D-laserskannerit	ja	ohjelmistot
•	 RIEGL,	FARO,	STONEX,	TRIMBLE
•	 Mobiiliskannerit	–	RIEGL
•	 Ilmalaserskannerit	–	RIEGL
•	 GPS/GNSS/Robottitakymetrit	–	STONEX

Kulosaarentie	8,	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

MAAnKäYTÖn sUUnnITTELU

•	 Kaavoitus,	maa-ainessuunnitelmat
•	 Mittauspalvelut,	kartoitukset
•	 Ympäristöselvitykset

Puh.	03	2555	119,	0400	234	134
www.ymparistonsuunnittelu.fi
Tampere,	Hämeenlinna,	Vantaa

ILMAKUVAPALVELUT

•	 Takymetrit	ja	GNSS	RTK/GIS
•	 Ohjelmistot	ja	tallentimet
•	 Putki-	ja	tasolaserit
•	 Digitaaliset	ja	optiset	vaaituskojeet

www.geolaser.fi
Jäspilänkatu	19,	04250	Kerava
050	412	6647	ja	045	864	8757

KIInTEIsTÖPALVELUT
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•	 Ilmakuvaus,	laserkeilaus,	digitaaliset	
kuvatuotteet

•	 Paikkatietopalvelut,	digitaaliset	kartat	
ja	maastomallit,	GIS-konsultointi

•	 Viistoilmakuvakirjastot	ja	BlomURBEX-
kuvapalvelinratkaisu

•	 Fotorealistiset	3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio	5,	00240	Helsinki
info.fi blomasa.com,	www.blomasa.com

PAIKKATIETOPALVELUT, KArTTATUOTAnTO…

•	 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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

•	 Novapoint-suunnittelu	ja	ylläpito-
järjestelmät

•	 Autodesk-paikkatieto	ja	suunnittelu-
järjestelmät

•	 Asiantuntijapalvelut	ja	koulutus	

Vaisalantie	6,	02130	Espoo
Puh.	09	2313	2100,	faksi	09	2313	2250
Sähköposti:	vianova vianova.fi	
Internet:	www.vianova.fi

•	 CityCad-infrasuunnittelujärjestelmä
•	 GeoMedia-valmisohjelmistot
•	 Louhi	 –	Kokoavat	 tietopalveluratkaisut	 ja	

	sähköisen	asioinnin	ratkaisut
•	 SitoGis	–	kuntarekisterijärjestelmä
•	 Räätälöidyt	järjestelmätoteutukset

Sito, Tuulikuja	2,	02100	Espoo	
Puh.	020	747	6000,	info sito.fi,	www.sito.fi

•	 Perinteiset	ja	digitaaliset	ilmakuvaukset
•	 Laserkeilaukset
•	 Digitaaliset	ortokuvat	(true	orto)
•	 Digitaaliset	 kartoitukset	 ja	 paikkatieto-

tuotteet

Timo	Sääski	/	Malminkaari	5,	00700	Helsinki
Puh.	09	2522	1700,	faksi	09	2522	1717
S-posti:	etunimi.sukunimi finnmap.com
www.finnmap.com

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

•	 Trimnet	VRS-palvelu
•	 Access-tiedonhallintapalvelu

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

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

Lisätietoa:	Esa	Wikman	
Sinikalliontie	3	A,	PL	119,	02631	Espoo
Puh.	09	415	40	200
myynti.suomi leica-geosystems.com	
www.leica-geosystems.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KArTTATUOTAnTO jA -AInEIsTO

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

aineistokäsittelyt

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

•	 GIS-	ja	Location	Intelligence	-ohjelmistot
•	 MapInfo-paikkatietoteknologia
•	 Encom-	luonnonvara-alan	ohjelmistot
•	 Paramics	–	infrasuunnitteluun
•	 Kartta-	ja	tietoaineistot	
•	 Konsultointi	ja	koulutus
Melkonkatu	18,	00210	Helsinki
Puh.	09	6824	060,	faksi	09	6926	227	
pbbi.finland pb.com,	www.pb.fi/software

Verkkotietojärjestelmät,	sovelluskehitys-,	
kartoitus-,	dokumentointi-	ja	konversio-
palvelut,	kuituverkkojen	suunnittelu.

KEYPRO	OY
Horsmakuja	8	A	3,	01300	VANTAA
Raimo	Hämäläinen
GSM	+358	40	562	6954
raimo.hamalainen keypro.fi,	www.keypro.fi

Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut:
Kaavoitus,	kiinteistönmuodostus,	kartan-
tuotanto,	omaisuuden	hallinta,	katu-	ja	
viheralueiden	hallinta,	rakennus-	ja	
	ympäristövalvonta,	sähköinen	asiointi
Mike	von	Wehrt,	puh.	030	661	10	
tekla.solutions.info tekla.com
www.tekla.com/fi

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

•	 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

•	 Esrin	paikkatieto-ohjelmistot
•	 Koulutus-,	ylläpito-	ja	tukipalvelut
•	 Konsultointi-	ja	asiantuntijapalvelut
•	 Paikkatietoanalyysipalvelut
•	 Sovelluskehitysprojektit

Sinikalliontie	3	B,	02630	Espoo	
Puh.	0207	435	435,	faksi	0207	435	430	
info esri.fi,	www.esri.fi

•	 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.fi.cgi.com

•	 Paikkatietoaineistot	ja	niiden	tuottaminen
•	 Aineistoihin	liittyvät	asiantuntijapalvelut
•	 Aineistot	online-palveluna

Emmi	Jouslehto	
puh.	040	172	3657	
etunimi.sukunimi cgi.com	
Karvaamokuja	2,	00380	Helsinki	
www.fi.cgi.com
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MaKli ry
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TilausHinnaT
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ToTeuTus
Lagarto / Arto Tenkanen ja Jaana Jäntti  
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Kirjapaino Uusimaa, PL 15, 06151 Porvoo  
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•	 Ortokuvat	ja	digitaaliset	kartat
•	 Maastomallit	ja	mittauspalvelut

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

•	 Kartoitukset,	maastomallit	ja	
	koordinaatistomuunnokset

•	 Laserkeilaukset	ja	ilmakuvaukset
•	 Digitaaliset	ortokuvat	ja	satelliittikuvat
•	 Viranomaisaineistot	käyttövalmiina
•	 Kantakartat	ja	ajantasa-asemakaavat
•	 Nokian	NAVTEQ-aineistot
•	 OpenStreetMap-karttatuotteet
•	 Siton	nettitaustakarttasarja
Sito, Tuulikuja	2,	02100	Espoo	
Puh.	020	747	6000,	info sito.fi,	www.sito.fi

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

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

Esittely	ja	varausmenettely:		
muuraispuro.fi

P a L v e L u H a K e m i s t o

•	 Paikkatietokonsultointi
•	 Numeeriset	kartoitukset	ja	maastomallit
•	 Laserkeilaus	ja	3D-mallinnus
•	 Kaukokartoitus	ja	ympäristön	tilan	

seuranta
Pöyry	Finland	Oy	
PL	50,	Jaakonkatu	2,	01621	Vantaa
Puh.	010	3311,	faksi	010	33	26761	
Sähköposti:	etunimi.sukunimi poyry.com
Internet:	www.poyry.fi

Paikkatietokonsultointi
Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
Laserkeilaus
Satelliittikuvat ja kaukokartoitus

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa
Puh. 010 3311, Faksi: 010 3326600 
www.environment.poyry.fi

MAANMITTAUSLAITOS
•	 Kiinteistötoimitukset,	kiinteistötieto-

järjestelmä	(KTJ)	ja	kiinteistötiedot
•	 Digitaaliset	aineistot	ja	rajapintapalvelut
•	 Ilmakuvat,	laserkeilausaineistot
•	 Karttapaikka:	www.karttapaikka.fi

Lisätietoja:	Tietopalvelukeskus sekä maan-
mittaustoimistot kautta maan	
Opastinsilta	12	C,	00520	Helsinki
Sähköposti:	myynti maanmittauslaitos.fi	
www.maanmittauslaitos.fi

Maankäytön artikkelitietokanta on osoitteessa  
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
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RAAKA VIIMA. 
LIUKAS ALUSTA. 
PUDOTUSTA 20 M.
TÄLLAISISSA 
PAIKOISSA 
OLEMME TÄYSIN 
KOTONAMME.

Riippumatta siitä, missä kulloinkin työskentelet, uudella 
Trimble R10 GNSS-vastaanottimella mittaat nopeammin 
ja helpommin kuin koskaan ennen. Trimble R10:n 
elektroninen tasain parantaa tarkkuutta ja laatukontrollia, 
samalla kun laitteen kevyempi, ergonomisempi muotoilu 
saa pitkätkin maastopäivät sujumaan merkittävästi 
mukavammin. Ja lisäksi, Trimble R10 sisältää pitkän 
listan uusia mittaustekniikoita, jotka pian havaitset 
välttämättömiksi. Et mittaa pelkästään rajoja — vaan 
ylität niitä.

Tutustu Trimble R10:een: trimble.com/R10showcase
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