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Vuosisadan mittarit –
maanmittaustiede ja
-tekniikka yhteiskunnassa
| S. 6
”Maanmittaustieteiden laitok
sen varastoista ja arkistosta
tuli esiin runsaasti kiinnosta
vaa aineistoa.”
SENAAT TI-KIINTEISTÖT
HALLINNOI ARVO
KIINTEISTÖJÄ | S. 16
”Haluamme yhteiskuntavas
tuussa olla edelläkävijä.”
ILMAJOHTO GOES
UNDERGROUND | S. 20
”Maakaapelointia tulisikin
suosia tulevissa voimajohto
hankkeissa aina kun se vain on
mahdollista”.
MAAPOLITIIKKA RAKENNUSHANKKEIDEN JOUDUT TAJANA
ROVANIEMELL Ä | S. 26
”Virkamies joutuu joskus
ylittämään toimivaltuuksiaan
edistääkseen perustellun
hankkeen syntymistä.”
VITAPOLIS – tuberkuloosi
sairaal a-alueesta hoivapalveluliikekeskus | S. 30
”Visioiden mukaan Vitapolik
sessa työskentelee tulevai
suudessa satoja eri alojen
ammattilaisia.”
MAANMITTARITOIMISTO
ÄYRÄVÄINEN & KRUGER | S. 35
”Äyräväinen & Krüger julistaa
omakotiunelman olevan ohi.”
Jarrumies | S. 36
”Kun organisaatio pysäytetään
nauttimaan olostaan, se alkaa
välittömästi näivettymään.”
Härk ää sarvista | S. 48
”Vedän poimurilla marjat niin
roheesti, että saan talven
polttopuut samalla.”

Kustantajat: Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto MIL, Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja
o pistoteknisten liitto MAKLI ry, Suomen Kartoittajayhdistys SKY
www.maankaytto.fi • Päätoimittaja: Ari Laitala, sähköposti: paatoimittaja maankaytto.fi, puh. 040 546 3806.
Kansi: DI Jaakko Topp selostamassa tellurometrimittausta esittelytilaisuudessa Helsingin pallokentällä 11.8.1958.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Kalevi Erannin lahjoitus. Oy Kunnallistekniikka.
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Lajinsa viimeiset

N o i n k u u k au s i s i t t e n Aallon
Maankäyttötieteiden laitoksella aloittaneet uudet opiskelijat ovat viimeiset,
jotka vielä saavat nykyisen muotoisen
maanmittauskoulutuksen. Lähes kaksi vuosikymmentä olemassa
ollut koulutusrakenne väistyy vähitellen, sillä syksyn 2013 uudet
opiskelijat aloittavat täysin uudistuvassa kandidaattiohjelmassa.
Nämä opiskelijat ovat myös niitä, jotka ensimmäisinä aloittavat
uusissa maisteriohjelmissa syksyllä 2016.
Koulutusuudistuksia on tietysti nähty maailman sivu ja tullaan
jatkossakin näkemään, mutta tämänkertainen uudistus vaikuttaa
poikkeuksellisen merkittävältä ja kauaskantoiselta. Sillä voi helposti
uskoa olevan konkreettisia vaikutuksia lopulta koko maanmittausalalla annettavaan koulutukseen ja ammattikunnan sisäiseen
työnjakoon.
Aallon tekniikan alan korkeakouluissa ensi syksynä käynnistyvät
uusimuotoiset kandidaattiohjelmat näkyvät ensimmäiseksi ensi
kevään uudistuvina hakukohteina. Nykyistä kiinteistötalouden
hakukohdetta vastaa jatkossa lähinnä Rakennetun ympäristön
hakukohde, joka johtaa samannimisen pääaineen opiskeluun.
Kiinteistötalouden lisäksi tähän pääaineeseen tulevat liikennetekniikka ja maankäytön suunnittelu. Nykyinen geomatiikan koulutusohjelma yhdistyy osaksi uutta energia- ja ympäristötekniikan
pääainetta. Näin kiinteistötalouden ja geomatiikan lukijoiden tiet
näyttävät erkanevan lopullisesti.
Kandidaattitutkinnon laajuus säilyy nykyisessä 180 opintopisteessä ja sen ohjeellinen suoritusaika on siis 3 vuotta. Pääaineen
laajuus tulee olemaan 60 opintopistettä ja sitä edeltävien perusopintojen laajuus 70 opintopistettä. Pääaine pitää sisällään myös
10 opintopisteen suuruisen kandidaattityön. Kandidaattiopintojen
sivuaineen laajuudeksi muodostuu 25 pistettä, samoin kuin vapaasti valittavien opintojen.

Mainittakoon vielä myös, että
Insinööritieteiden korkeakouluun
kandivaiheeseen on tulossa kaksi
itsenäistä sivuainetta (ilman vastaavaa
pääainetta), joihin on tulossa joitakin nykyisen kiinteistötalouden
ja geomatiikan oppisisältöjä: Insinööritieteiden laskenta ja mallinnus sekä yhdyskuntatekniikka.
Sisällöt uusiksi

Sinällään opintojen rakenne ei merkittävästi poikkea nykyisestä
kandidaattitutkinnon rakenteesta. Uudistus tuleekin koskemaan
ennen kaikkea oppisisältöjä. Nykyisten geomatiikan ja kiinteistötalouden kandidaattiohjelmien tarjoamat pääaineet – yhteensä
neljä kappaletta – yhdistyvät siis tahoillaan uusiksi pääaineiksi.
Käytännössä uudistus merkitsee huomattavaa kandidaattivaiheen opetussisältöjen karsimista nykytilanteeseen verrattuna.
Tämä on toisaalta mainittukin yhtenä uudistuksen tavoitteena.
Tätä tavoitetta on joissakin suhteissa myös varsin helppo ymmärtää. Maankäyttötieteiden laitos tarjoaa nykyisellään n. 170 kurssia.
Kursseissa monet ovat niin opintopiste- kuin osanottajamäärältäänkin pieniä. Suuri kurssimäärä edellyttää myös melkoisen
opintohallinnon pyörittämistä. Esimerkiksi assistenttien työtä
tarvitaan vuositasolla tuhansia tunteja hallinnoimaan kurssien
osasuorituksia, tekemään opintosuoritusilmoituksia, huolehtimaan tiedotuksesta, hoitamaan käytännön juoksevia asioista
jne. Samoin kurssien sisältösuunnittelu ja opetussuunnittelu
laajemminkin vaativat oman työsarkansa, kuten kurssien yhteensovittamisen joustaviksi opintopoluiksi. Toisaalta nykyisen
järjestelmän puolesta on myös helppo argumentoida. Se on
vuosien ja vuosikymmenten saatossa hioutunut nykyisenkaltaiseksi varsin toimivaksi koneistoksi, jolla kaikesta päätellen on
myös varsin hyvä työelämävastaavuus.
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Nyt tunnutaan olevan siirtymässä jonkinlaiseen teknistieteelliseen jatkolukioon. Yleissivistävyys epäilemättä kasvaa, kun
kiinteistötalouden lukijatkin saavat eteensä jälleen fysiikan oppikirjat (10 op) ja kemiakin (5 op) tekee paluun opetusohjelmaan
ylimuistoisen ajan takaa. Yleissivistävyys voi luonnollisesti kasvaa
vain erikoistumisen eli ammattiin oppimisen kustannuksella. Ei ole
realistista kuvitella, että läheskään kaikkea sitä, mitä tähän asti on
opetettu, voitaisiin opettaa tulevaisuudessa. Kursseja moititaan jo
nykyisinkin ylimitoitetuksi. Ammattiin oppimisesta siirrytään siis selvästi kohti yliopistomaista, yleissivistävää koulutusta. Vanhan TKK:n
ajoista, jonka ideana kaikesta päätellen oli tuottaa korkeatasoisia
ammattiin orientoituneita osaajia teollisuuden palvelukseen, on
vain muutamassa vuodessa kuljettu pitkä matka.
Tulevaisuus on toisenlainen

Pekka Lehtonen

Tämä uudistus – kuten koulutusuudistukset muutenkin – etenevät
konkretiaksi varsin hitaasti. Kokonaiskuva tarkentuu vasta vuosien
päästä, kun uudenmuotoiset maisteriohjelmat ovat selvillä. Jotain
voidaan päätellä kuitenkin jo nyt. Hyvin oleellinen merkitys tulee
olemaan sillä, miten monta maisteriohjelmaa tulevaisuudessa
voidaan tarjota. Tärkeä kysymys kuuluu, voidaanko maisterivaiheessa kompensoida niitä oppialakohtaisia leikkauksia, jotka
kandidaattivaiheessa menetetään. Esimerkiksi kiinteistöarviointi
näyttää katoavan kandivaiheen
oppiaineena lähes kokonaan. Yksi
vapaaehtoinen 5 opintopisteen
kurssi kuuluu tällä hetkellä suunnitelmiin. Yhteiseksi sisällöksi jäänee
muutama yksittäinen luento.
Tilannetta voitaisiin kompensoida sillä, että vähintäänkin
yhdessä maisteriohjelmassa olisi
mahdollisuus keskittyä kiinteistöarviointiin syvällisesti. Näin
olisi jatkossakin mahdollista saada
työmarkkinoille myös kiinteistöarviointia edelleen osaavia diplomiinsinöörejä. Muille kuin tällaisen
mahdollisen maisteriohjelman
läpikäyneille kiinteistöarviointi
olisikin sitten lähinnä vain terminä
tuttu. Toinen mielenkiintoinen
kysymys kuuluu, miten pätevien
toimitusinsinöörien koulutus jatkossa hoidetaan. Sekin näyttäisi
käytännössä supistuvan ainoastaan maisteriohjelman osaksi. Kun
vielä muistetaan maisteriohjelman
laajuus, 120 opintopistettä, ja
kaikki muu siihen mahdutettava
sisältö, tuntuu ongelma todelliselta. Maisteriohjelmiin täytynee jatkossakin sisällyttää diplomityö (30
op), metodiikkaopintoja (10 op) ja
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vapaasti valittavia opintoja n. 20 pistettä (esim. vaihto-opiskelun
hyväksilukemisen mahdollistamiseksi). Näin varsinaisille maisterikursseille jäisi noin 60 opintopisteen eli yhden vuoden laajuus.
Näyttää siis siltä, että Aalto-yliopistolla sekä sen Maankäyttötieteiden laitoksella on todellinen haaste edessään uudistaessaan
maanmittarikoulutusta tulevina vuosina. Mitä todennäköisimmin
uudistuksen seuraukset koko ammattikunnassa ovat merkittävät
ja kauaskantoiset. Yksi näistä seurauksista on työnantajien merkityksen korostuminen täydennyskouluttajina. On mielenkiintoista
nähdä, miten tämä muutos tulee organisoitumaan. Palataanko
työssä oppimisessa ehkä jossain määrin mestari-kisälli asetelmaan
vai turvaudutaanko enenevässä määrin kaupalliseen täydennyskoulutukseen. Ennen pitkää keskustelua tarvitaan myös ammattikorkeakoulujen rooleista. Ehkäpä siellä on halua ja mahdollisuuksia
syventää maanmittausalan koulutusta. Tähän keskusteluun liittyvät
myös ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot.
Vaikka edellä kerrottua kandidaattikoulutuksen uudistamista on
suunniteltu jo pitkään, on lopullisia ja yksityiskohtaisia päätöksiä
vieläkin varsin vähän. Kandidaattikoulutusta uudistettaessa eräänä
skenaariona tiettävästi oli se, että insinööritieteiden korkeakoulu
tarjoaisi vain yhden hakukohteen ja mahdollisesti vain yhden
pääaineen. Äärimmilleen vietynä tämä olisi tarkoittanut sitä, että
maanmittarit, ”raksalaiset” ja ”konelaiset” olisivat kaikki varsin pitkälle
opiskelleet yhteisen kandidaattitutkinnon. Tämä sentään ei näytä
tällä hetkellä toteutuvan.
Syytä on myös seurata muitakin Aallossa tapahtuvia muutoksia.
Yksi tavoitteista on lisätä maisterivaiheen ja tohtoriopiskelijoiden
suhteellista osuutta opiskelijamääristä. Käytännössä tämä tarkoittaa
kandidaattivaiheen koulutuksen
opiskelijamäärien leikkaamista.
Eri yhteyksissä on puhuttu jopa
opiskelijamäärän puolittamisesta.
Maisterivaiheen volyymit sen
sijaan pysyisivät entisellään, mm.
houkuttelemalla ulkomaisia opiskelijoita maisteriohjelmiin.
Aallossa vedetään nyt laveita
vetoja isolla pensselillä. Nähtäväksi
jää, miten pienen ja ainutlaatuisen
koulutus- ja tutkimusyksikön näissä mainingeissa käy. Kuulummeko
niihin valittuihin erityisaloihin,
joiden resurssit tulevaisuudessakin
turvataan? Vai onko kohtalonamme jotain muuta? Jonkinlainen optimismin aihe juuri nyt on ainakin
se, että rehtori on myöntänyt luvan
uuden maankäytön professuurin
perustamiseksi Maankäyttötieteiden laitokselle.

A r i L a i ta l a
ari.l a i t a l a m a a n k ay t to. f i

Kaupunkimittausta Pohjois Esplanadilla Wulffin kulmalla (Argoksen talo, nykyisin Stockmannin tavaratalo) vuonna 1939.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan lahjoitus.

Vuosisadan mittarit

Maanmittaust iede ja -tekniikka yhteiskunnassa
Aalto-yliopiston teollistumisen historian oppiaine kokosi viime talvena Maanmittauksen
historiaa luotaavan näyttelyn Otaniemen kirjastoon. Eräänä kimmokkeena näyttelyn
kokoamiseen vaikutti TKK:n päärakennuksen peruskorjaus, jonka yhteydessä maanmittaustieteiden laitoksen varastoista ja arkistosta tuli esiin runsaasti kiinnostavaa aineistoa. Näyttely päättyi 31.3.2012, mutta Maankäyttö-lehti sai mahdollisuuden näyttelyn
osittaiseen toisintamiseen. Näyttelyn valmistivat FT Sampsa Kaataja, arkkitehti Anne
Vähätalo sekä professori Panu Nykänen.
Yhteiskunnallisia haasteita 1 900-luvulla
Kun Suomen lähihistoriaa tarkastellaan maanmittauksen
näkökulmasta, paljastuu, kuinka mittarit ovat olleet tärkeässä roolissa useissa 1900-luvun keskeisissä yhteiskunnallisissa käänteissä.
Näitä olivat muun muassa Suomen kartoittaminen ja rajalinjojen
(uudelleen) piirtäminen, suuriin väestönsiirtoihin johtaneet tapahtumat, maaseudun vähittäin tyhjentänyt kaupungistuminen,
kiinteistömarkkinoiden ammatillistuminen sekä sähköisten paikkatietopalveluiden yleistyminen.

Suomi kartalle
Varhaisin tunnettu kartta, joka sisältää nykyisen Suomen alueita,
on ajoitettu 200-luvulle. Kuva Suomesta tarkentui huomattavasti
vuonna 1626, kun ruotsalainen Andreas Bureus sai valmiiksi
Ruotsin valtakunnan kartan. Kesti kuitenkin pitkälle 1900-luvulle
ennen kuin Suomi oli kokonaisuudessaan kartoitettu.
1900-luvun alussa Suomen syrjäalueet ja erityisesti Lapin erämaat tunnettiin vielä huonosti. Jo tsaarinvallan aikana pohjoisen
Maankäyttö 3|2012
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Kyösti Haataja mittaamassa Lappia
1:100 000 noin vuonna 1905.
Valokuva Rafael G. Rehn. Tekniikan museon kuva-arkisto.

Kyösti Haataja ja Onni Ollila
Lappia kartoittamassa 1905.
Tekniikan museon kuva-arkisto.

Hollolan Herralan kylänraitti
1910; rakennukset siirrettiin
pois isonjaon järjestelyissä.
Tekniikan museon kuva-arkisto.

Hollolan Herrala ja sama kylänraitti
1968, puoli vuosisataa isonjaon
järjestelyiden jälkeen.
Tekniikan museon kuva-arkisto, kuva O. Siikaniemi.
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tuntemattomia alueita pyrittiin saamaan kartalle, mutta työ oli hidasta ja raskasta – pelkkä matkustaminen
mittauspaikoille kesti helposti viikon ja kuukausien
pituisilla mittauskomennuksilla työolosuhteet olivat
myös kesäaikaan haastavat.
Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917 taloudellisesti arvokkaalle Lapin metsävarannolle syntyi
aikaisempaa enemmän kysyntää, mikä lisäsi painetta
metsäomistusten tarkempaan määrittelyyn. Maanjakoa suoritettiin pohjoisen seuduilla koko 1900-luvun
alkupuolen ajan, minkä seurauksena alueita saatiin
myös kartoitettua aikaisempaa paremmin. Kuitenkin
vasta kun Suomen rajat oli piirretty uudelleen toisen
maailmansodan jälkeen, valtakunnan kartta alkoi saada
lopullisen muotonsa.
Suomen saamista kokonaisuudessaan kartalle
edesauttoi ratkaisevasti 1900-luvun puolivälissä yleistynyt ilmakuvaus. Sen avulla kartoittaminen helpottui ja nopeutui oleellisesti.
Suomen peruskartan loppuun saattamiseen tähdännyt projekti
aloitettiin 1947, ja hankkeesta muodostui asutustoiminnan jälkeen
maanmittarikunnan tärkein työllistäjä 1900-luvun toisella puoliskolla. Kolme vuosikymmentä kestäneen työn tuloksena Suomen
peruskartta oli valmis vuonna 1977. Nyt Suomesta oli olemassa
täydellinen kartta, jossa näkyi sekä topografinen informaatio että
kiinteistötiedot.
Maata kansalle
Viime vuosisadalla maanmittareiden suurimmat haasteet ja heitä
eniten työllistäneet hankkeet liittyivät maan ja asuinpaikkojen järjestämiseen. Yhteiskunnallisten muutosten seurauksena Suomesta
piti löytää uutta elintilaa useammassa kohdassa 1900-lukua, jolloin
odotukset kohdistuivat maanmittarikuntaan, joka käytännössä
toteutti nämä kansalliset suurprojektit.
Juuri ennen vuoden 1918 sotaa hyväksytyn lakimuutoksen
myötä vuokramaita viljelleet torpparit saivat oikeuden ostaa maata.
Tämän niin kutsutun torpparilain ansiosta vuokraviljelijät pystyivät
lunastamaan viljelyksensä itselleen. Pian maan hankintaoikeuksia
laajennettiin toistamiseen: 1922 maanhankintalain – Lex Kallion –
myötä myös kokonaan vailla maata olleet saivat oikeuden lunastaa
alueita itselleen. Torpparilain ja Lex Kallion myötä Suomeen syntyi
1920-luvun loppuun mennessä 100 000 uutta maatilaa.
Suuri asuttamisprojekti työllisti maamittareita uudelleen
1940-luvulla. Talvisodan jälkeen 420 000 evakkoa ja rintamamiestä
piti jälleenasuttaa Suomen pienentyneiden rajojen sisäpuolelle,
ja jatkosodan jälkeen heidän määränsä nousi entisestään. Maanmittareiden urakkaa helpotettiin jälleen lainmuutoksin: vuoden
1940 pika-asutuslain ja 1945 maanhankintalain avulla Suomeen oli
1950-luvun loppuun mennessä muodostettu noin 150 000 uutta
viljelmää, tonttia tai lisäaluetta.
Kolmas merkittävä väestön siirto tapahtui Suomessa 1960- ja
1970-luvuilla kaupungistumisen mukana. Joukkomuutto pois
maalta oli huomattava yhteiskunnallinen muutos, jota seurasi
kaupunkiympäristön nopea kehitys, mikä taas heijastui voimakkaasti maanmittareiden työhön. Mittarit alkoivat yhä enemmän
keskittyä maan käytön suunnitteluun ja kontrollointiin urbaanissa
ympäristössä. 1900-luvun lopulta lähtien maanmittareita ovat
maaseudulla työllistäneet lähinnä enää sukupolvenvaihdokset,
perinnönjaot ja kesämökkitonttien lohkomiset.

Suolahden Suvijärven kaavamittaus
1937; metsäalueet mitattiin taululla ja
k ippregelillä. Kuvassa Paavo Savela.
Tekniikan museon kuva-arkisto,
Helmer Walleniuksen lahjoitus.

Vahvemmin talouden osatekijäksi
Kiinteistömarkkinat kasvoivat Suomessa 1900-luvun lopulla. Sen
myötä tarve kiinteistöjen talouteen, hankintaan ja hallintaan
liittyvälle asiantuntemukselle lisääntyi yhteiskunnassa. Kiinteistöliiketoiminnan lisääntyneet tehtävät kasvattivat maanmittareiden
mahdollisuuksia työskennellä yksityisellä sektorilla, minkä seurauksena maanmittausosastossa kehitettiin kiinteistötalouden ja
-hallinnon opetusta. Tänä päivänä maanmittarit työskentelevät
kiinteistöammattilaisina, jotka kiinteistöjärjestelmän ylläpidon
ohella hoitavat entistä enemmän kiinteistöihin liittyviä taloudellisia
ja oikeudellisia kysymyksiä.
Vuosituhannen taitteessa myös paikkatietopalvelut kokivat
mullistuksen. Paikkatietoa oli enemmän saatavilla ja sen käyttö
helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Paikkatietoa alettiin myös
hyödyntää enemmän. Paradoksaalisesti perinteinen kartta menetti
kuitenkin samalla merkitystään. Paperikartoista siirryttiin sähköisiin
paikkatietovarastoihin, joita voitiin hyödyntää erilaisilla sähköisillä
lukulaitteilla. Perinteisesti maata mitanneista ja karttoja valmistaneista maanmittareista tuli myös sähköisten paikkatietopalveluiden
tuottajia ja kauppaajia.
Kiinteistömarkkinat ja paikkatietopalvelut ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka maanmittareiden työn painopiste on lähihistoriassa
siirtynyt yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Samalla ne kertovat
siitä, kuinka markkinat ovat entistä vahvemmin tulleet mukaan
myös maanmittaukseen. Keskushallinto ei enää dominoikaan
samalla tavalla maanmittauksen kenttää kuin aikaisempina vuosisatoina.

Armeijan palveluksessa
Suhde sotilaspiireihin on tärkeä osa maanmittauksen
historiaa. Esimerkiksi tiedot maaston muodoista ja teiden sijainnista ovat kautta aikain olleet tärkeitä sotilastoiminnalle, mutta
1900-luvun sotilasteknologian kehityksen mukana täsmällisestä
paikkatiedosta tuli armeijalle entistäkin merkittävämpää.
Maankäyttö 3|2012
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Maanmittaustieteet ovat myös hyötyneet läheisestä suhteestaan armeijaan. Sotilaspuolella tehty tutkimus ja armeijalähteistä
saatu rahoitus ovat nopeuttaneet maanmittausalan kehitystä sekä
Suomessa että muualla. Hyviä esimerkkejä tästä ovat fotogrammetrian kehitys sekä maapallon muodon kartoittamiseen keskittynyt
geoiditutkimus. Noilla aloilla myös suomalaiset maanmittarit
saavuttivat merkittäviä kansainvälisiä tuloksia.
Puolustusvoimat suomalaisen ilmakuvauksen
kehittäjänä
Suomessa maanmittauksen ja armeijan läheinen suhde tulee
hyvin esiin fotogrammetrian kehityksessä. Ilmakuvaus alkoi yleistyä kaikkialla maailmassa ensimmäisen maailmansodan aikana
lentotekniikan kehityksen myötä. Suomessa ilmakuvien käyttöön
perustuva kartoitusosasto perustettiin aluksi puolustusvoimiin
1926. Osasto syntyi ennen kaikkea tykistön tarpeesta yksityiskohtaisemmalle karttatiedolle – paremmat kartat olivat edellytys
tykistötulen tarkemmalle kohdistamiselle.
1920-luvulla ilmakuvakartoitus oli vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa, eikä Suonen oloihin sopivaa menetelmää ollut valNenosen kameran toimintaperiaate.
Tekniikan museon kuva-arkisto.
miina olemassa. Tässä tilanteessa tykistökenraali Vilho Nenonen
(1883–1960) alkoi kehittää omaa ilmakuvausmenetelmää.
Ongelmana ilmasta kuvatessa oli lentokoneen ja maaston
välisen kaltevuuskulman määrittäminen. Se voitiin tehdä
ilmakuvista todettavien kiintopisteiden avulla, mutta
Suomen metsäpeitteisessä maastossa näiden pisteiden
löytäminen oli hankalaa. Kiintopisteiden sijaan Nenonen
suunnitteli menetelmää, jossa kaltevuuskulma saataisiin
oikaistua horisonttikuvien avulla. Jos lentokoneesta otettaisiin samanaikaisesti maastoilmakuva sekä kaksi kuvaa
horisontista kohtisuoraan vastakkain olevista suunnista,
noiden horisonttikuvien avulla kuvaushetkellä ollut kallistuma saataisiin selville ja kuva voitaisiin oikaista.
Nenosen menetelmä edellytti kuitenkin tarkempaa
lentokorkeusmittaria, kuin millä lentokoneet oli varustettu
1920-luvulla. Sellaisen Nenoselle rakensi ilmakehän tutkimukseen erikoistunut Vilho Väisälä (1889–1969). Väisälän
nestestatoskoopin avulla lentokorkeuden vaihtelut pystyttiin arvioimaan muutaman metrin tarkkuudella. Kolmas
tärkeä henkilö fotogrammetrisen kartoituksen suomalaisen
metodin synnyssä oli TkT Karl Löfström (1903–1984), joka
käytännössä toteutti Nenosen ideat ilmakuvauskameroista.
Löfström kehitti useammassa maassa patentoidun menetelmän ja laitteen ilmakuvan kaltevuuden määrittämistä
varten ja sai sen lisäksi kaksi muutakin ilmakuvaukseen
liittynyttä patenttia.
Nenosen nimiin päätyneen ilmakuvausmenetelmän
prototyyppi valmistui 1927, ja laitteen teollinen valmistus
alkoi 1930 tunnetun optiikkavalmistaja Zeissin ottaessa
Nenon-kameran tuotantoonsa. Pian tämän jälkeen laite
tuli laajasti käyttöön sekä Suomessa että ulkomailla – muun
muassa Maanmittaushallitus hankki Nenon-kameran
1930-luvun puolivälissä, ja laitetta hyödynnettiin laajasti sodan jälkeen Suomen kartoituksessa. Oma ilmakuvausosasto
Nenosen kamera lentokoneessa.
Tekniikan museon kuva-arkisto.
Maanmittaushallitukseen perustettiin kuitenkin vasta 1953.
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Geoiditutkimusta kylmän sodan
maailmassa
Ilmakuvauksen ohella suomalaisten maanmittareiden asiantuntemus oli 1900-luvun puolivälissä huippuluokkaa myös tutkimuksissa,
jotka käsittelivät maapallon muotoa, kokoa ja rakennetta. Näiden
töiden kärjessä kulki Veikko Heiskanen (1895–1971), jonka ura
eteni Geodeettisen laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun geodesian
professuurin kautta Pohjois-Amerikkaan. Kun Nenonen, V. Väisälä
ja Löfström veivät suomalaisen maanmittauksen maasta ilmaan,
Heiskanen kurotti vielä korkeammalle – Yhdysvaltojen puolustusvoimien tuella hän oli mukana viemässä maanmittausta
avaruuteen.
Veikko Heiskanen aloitti maapallon kokoa ja muotoa koskevat tutkimukset jo 1930-luvulla, ja kahdessa
vuosikymmenessä hän oli noussut maailman tunnustetuimpien geodeettien joukkoon. Jälleenrakennuksen
ajan Suomessa tutkimusresursseja oli kuitenkin tarjolla
heikosti, ja Heiskanen muuttikin Yhdysvaltoihin, jossa
hänestä vuonna 1951 tuli Ohio State Universityn (Columbus) professori.
Ensitöikseen uudessa yliopistossa Veikko Heiskasen
organisoi geodesian opetus- ja tutkimustoiminnan.
Tämän seurauksena Ohio Statesta tuli ensimmäinen
yliopisto Yhdysvalloissa, jossa pystyi erikoistumaan geodesiaan, ja pian se oli noussut yhdeksi alan opetuksen
ja tutkimuksen keskuspaikoista maailmassa. Heiskasen
vanavedessä useampia muitakin suomalaisgeodeetikkoja – mm. R. A. Hirvonen, Urho Uotila ja Simo Laurila
– päätyi Yhdysvaloihin sillä seurauksella, että Yhdysvaltojen neljästä arvostetusta geodesian tutkimuslaitoksesta
kolmessa oli 1960-luvulla suomalainen johtaja.
Yhdysvalloissa Heiskanen aloitti mittavan kartoitusprojektin,
jonka tavoitteena oli geoidin – maapallon pinnanmuotoja kuvaavan mallin – rakentaminen. Columbuksen ohjelmaksi kutsutussa
projektissa uutta gravimetrista tietoa kerättiin eri puolilta maailmaa
ja yhdistettiin jo olemassa olevaan dataan kattavan geoidin aikaan
saamiseksi. Vuonna 1957 valmistunut Columbuksen geoidi sisälsi
tietoja 59 eri maasta, joiden avulla saatiin muodostettua siihen
mennessä tarkin kuva maapallon pinnanmuodoista. Seuraavina
vuosikymmeninä geoidia täydennettiin useampaan otteeseen, ja
satelliittiteknologian käyttöön oton myötä maapallon muotokuva
tarkentui entisestään. Myös Heiskanen oli uransa loppuvaiheessa
mukana avaruusgeodesian kehityksessä paraatipaikalla Yhdysvalloissa.
Veikko Heiskasen varhainen työ maailman geodeettisen
järjestelmän parissa oli tieteellisesti merkittävää. Samaan aikaan
geoiditutkimuksilla oli vahva poliittinen ulottuvuus, joka liittyi
Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliseen valtataisteluun: aseteknologian kehityksen myötä geopolitiikka ja geodesia linkittyivät toisiinsa kylmän sodan alusta lähtien ennen näkemättömällä tavalla.
Jo 1950-luvulla ohjusjärjestelmien toiminta edellytti entistä
tarkempia tietoja maapallon muodoista ja maantieteellisistä sijainneista. Juuri tuota informaatiota Heiskanen tutkimusryhmineen kykeni tarjoamaan, ja rahoitus heidän työhön – kuten geodeettiseen
tutkimukseen Yhdysvalloissa yleensä – tuli pitkälti sotilaslähteistä.
Jo varhain Heiskasen työ sai myös arvostusta sotilaspiireissä: 1953
Yhdysvaltain Army Map Service (AMS) kiitti Heiskasta tämän panoksesta Yhdysvaltain kartoitukseen ja ilmakuvaukseen.

Ilmakuvien tutkimista stereokatselulaitteella
kenttäolosuhteissa Maaselässä Seemsjärvellä;
työntouhussa Jaakko Ollila.
Jaakko Ollilan lahjoitus, Tekniikan museon kuva-arkisto.

EIGEN-CG01C Geoidi. Lähde: http://op.gfz-potsdam.de/
grace/results/grav/g003_eigen-cg01c.html#t8.
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Vuosisadan mittarit

Viikin kallioilla kenttäharjoituksissa
kesällä 1931 – tekniikan ylioppilas
Tuhkunen havaitsee.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan
lahjoitus.

Opetuksen ja tutkimuksen suuntaviivoja
Opetus
1930-luvun alkuun asti maanmittaus oli heikommassa asemassa
Teknillisen korkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen yleiseen linjaan
verrattuna. Maanmittausosaston kolmivuotinen opetusohjelma
oli vuoden lyhyempi kuin muissa osastoissa eivätkä mittarit voineet jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon saakka. Vuoden 1933
tutkintouudistuksessa kyseiset rajoitukset kuitenkin poistuivat, ja
maanmittaus nousi yhdenmukaiseen asemaan muiden tekniikan
oppiaineiden kanssa.
Samalla kun suomalainen yliopistojärjestelmä laajeni 1900-luvulla, myös maanmittauksen koulutusvolyymi kasvoi. Vuosisadan
alussa mittariopiskelijoita oli kirjoilla Teknillisessä korkeakoulussa
pienimmillään vain yksitoista kappaletta. Opiskelijapula alkoi hellittään 1920-luvulla, kun maanmittareiden palkkaukseen saatiin
parannusta. Vuosisadan puolivälissä maanmittausosastolla opiskeli
jo 130–180 henkilöä vuosittain ja 1970-luvulla opiskelijoiden määrä
oli noussut 250:een. Tänä päivänä Aalto-yliopiston maanmittaustieteiden laitoksella opiskelee noin 600 perus- ja 120 jatko-opiskelijaa.
Myös maanmittausosaston opetus- ja tutkimushenkilökunnan
määrä kasvoi nopeasti. Kun 1908 opetuksesta ja tutkimuk-

sesta vastasi yksi geodesian ja yksi maanjako- ja katasteritekniikan
professori, niin tänä päivänä Aalto-yliopiston maanmittaustieteiden
laitoksella on seitsemän professoria sekä yhteensä 60 tutkijaa,
opettajaa ja muun henkilökunnan edustajaa.
Maanmittausosaston opinto-ohjelmassa kuvastuu hyvin
muutokset, joita maanmittauksessa tapahtui 1900-luvulla. Vuosisadan alun maatalousvaltaisessa Suomessa mittariopiskelijoiden
täytyi perehtyä maatalouden ja metsänhoidon kysymyksiin, ja
vielä 1930-luvulla maanjako-opintoihin kuului pakollinen kesän
mittainen maatilaharjoittelu. Vuosisadan puolivälissä suomalaisen
yhteiskunnan urbanisoituminen heijastui myös maanmittauksen
opetukseen: kaupunkien kiinteistöhallinto muuttui pakolliseksi
oppiaineeksi 1953, ja reilu vuosikymmen myöhemmin maanviljelysopin opetuksesta ja maatilaharjoittelusta luovuttiin.
Myös nopea teknologinen kehitys vaikutti opetuksen sisältöön.
Kun lentotekniikka, satelliittitekniikka ja tietotekniikka yleistyivät
myös maanmittareiden käyttöön, käytännön geodesian, kiinteistötekniikan ym. perinteisten kurssien rinnalla alettiin vähitellen opettaa avaruusgeodesiaa, digitaalista kuvankäsittelyä ja laserkeilausta.
Maanmittausosaston ensimmäinen diplomityö valmistui
vuonna 1910. Se oli Kasimir Sinervän (Sjösted) tutkimus Hietalahden satama-alueen kartoitus fotogrammetrisesti. Vuosisadan
alkupuolen diplomityöt painottuivat kuitenkin pääasiallisesti kiinteistötalouden aiheisiin – isojakojärjestelyihin ja Suomen pitäjien
jako-olojen tutkimiseen. Sotavuosien jälkeisen jälleenasutuksen
aikana maanmittauksen diplomitöinä laadittiin runsaasti maankäyttösuunnitelmia, asutussuunnitelmia ja maanhankintalain mukaisia
perustamis- ja arviointitoimituksia. Näissä töissä maanmittarit
pääsivät jo opiskeluaikanaan työskentelemään yhteiskunnallisesti
tärkeiden kysymysten parissa.

Maanmittausosaston III vuosikurssi 31.5.1923.
Seisomassa vasemmalta Harry Kaitila, Aulis Vainio,
Ilmari Paasio, Eino Sohlman (Saarto).
Istumassa Väinö V. Seppälä, T.H.H. Nordensvan,
Pekka Tynkkynen, Niilo Tarkka.
Tekniikan museon kuva-arkisto, lahjoittanut V.V. Seppälä.
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Myös 1900-luvun jälkipuolelta diplomitöiden enemmistö
käsitteli kiinteistötalouden teemoja. Kun 1950- ja 1960-lukujen
taitteessa tehdyistä diplomitöistä 48 % liittyi maanjako-oppiin,
28 % geodesiaan ja 17 % fotogrammetriaan, niin 2008–2010
maanmittaustieteiden laitoksella tehdyissä diplomitöissä 70 %
syntyi kiinteistötaloudesta geomatiikan osuuden jäädessä 30 %:iin.
1900-luvun kuluessa maanmittareiden työmahdollisuudet
lisääntyivät huomattavasti. Mittareiden perinteinen työpaikka
Maanmittauslaitos (ent. Maanmittaushallitus) työllisti vielä
1940-luvulla 90 % valmistuneista. Vuosisadan puolivälin jälkeen
kaupungit ja maalaiskunnat tarvitsivat kuitenkin yhä enemmän
maanmittareita huolehtimaan urbanisoitumiskehityksestä, ja
vuonna 1977 kunnat työllistivät jo 32 % mittareista. Vuosisadan
loppua kohden myös yksityisellä sektorilla alkoi syntyä kysyntää
maanmittareiden työpanokselle, ja 1990-luvun alussa yksityinen
sektori työllisti jo 20 % maanmittareista, Maanmittauslaitoksen
osuuden ollessa 40 % ja kuntien 30 %.
Tutkimus
Tieteenaloina maanmittauksen pääosa-alueet poikkeavat toisistaan: mittaus- ja kartoitustekniikassa matematiikka ja luonnontieteet ovat keskeisiä, kun taas kiinteistötalous painottuu
yhteiskunnallisiin, juridisiin ja taloudellisiin aineisiin. Suomessa
maanmittaustieteen historia keskittyy 1900-luvulla aluksi geodesiaan, mutta vuosisadan toisella puolella myös kiinteistötalouden
tutkimus kehittyi nopeasti.
Maanmittausosaston sai 1933 oikeuden myöntää tekniikan
tohtorin tutkintoja. Osaston ensimmäinen väitöskirja – Vilho
Erolan On the Structure of the Earth´s Crust in the Neighbourhoods
of the Ferghana Basin – valmistui kahdeksan vuotta myöhemmin.
Lahjakkaiden tutkijoiden ansiosta suomalainen geodesia oli jo
1950-luvulla noussut maailmanmaineeseen, ja henkilöt kuten
Veikko Heiskanen, Reino Hirvonen ja Urho Uotila loivat uraansa sekä
Suomessa että Yhdysvalloissa. Vuosisadan puolivälissä maanmittaus kuului suomalaisen tieteen huippualoihin, ja geodesia onkin
yksi parhaita esimerkkejä suomalaisesta aivoviennistä.
Geodesian tekniset edellytykset parantuivat radikaalisti
1900-luvun jälkipuolella, mikä heijastui suoraan alan tutkimukseen.
1960-luvulla maanmittausosaston keskeisiksi tutkimusaiheiksi
nousivat satelliittiteknologiaan nojautuva avaruusgeodesia, analyyttinen fotogrammetria sekä uusien sähköisten ja elektronisten
mittalaitteiden sovellustutkimukset. Seuraavalla vuosikymmenellä
– tietotekniikan alkaessa mullistaa maanmittaustieteitä – mittausja laskentatoimien automaation tutkimus lisääntyi, ja geoinformatiikka alkoi vähitellen kehittyä omaksi tutkimusalakseen.
Tekniikan kehityksen ohella myös yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat kiinteistötalouden tutkimukseen 1900-luvulla.
Maankäytön haasteet muuttuivat Suomessa kaupungistumisen
myötä, minkä seurauksena kiinteistötalouden tutkimukselle syntyi
aikaisempaa enemmän tarvetta vuosisadan puolivälin jälkeen. Alan
tutkimus keskitettiin vuonna 1960 VTT:lle perustettuun maanjakoteknilliseen laboratorioon, joka toimi kiinteässä yhteistyössä
maanmittausosaston kanssa.
Toisen maailmansodan jälkeen kiinteistöpuolen keskeisiin tutkijoihin lukeutui maanjako-opin professori Arvid Viiala (1911–1991),
joka keskittyi työssään maatalojen muodostukseen ja kiinteistöarviointiin. Viialan seuraajan Pekka V. Virtasen (1929–) kaudella
kiinteistötaloudessa alettiin suuntautua selvemmin kaupunkiym-

Porvoon Pappilanmäen asemakaavamittaus
vuonna 1936.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan lahjoitus.

Teekkari Aleksi Ruuska opiskelee vuonna 1925.
Huomaa harrastusvälineet seinällä.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Helmer Walleniuksen lahjoitus.
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päristöä koskeviin kysymyksiin. 1970-luvulla kiinteistötalouden keskeisiin tutkimusteemoihin lukeutuivat maankäyttösuunnitelmien
toteuttamisen ongelmat, maankäytön suunnittelun menetelmien
kehittäminen sekä kiinteistöoikeudelliseen lainvalmisteluun liittyvät aiheet. Yhteiskunnallisesti merkittävistä tutkimushankkeita oli
esimerkiksi haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen -tutkimusprojekti, joka toteutettiin 1978–1981 kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikan laitoksella Pekka V. Virtasen johdolla.
Maanmittauksen tieteellistymiskehitys ilmenee hyvin alan
tohtorimäärien kehityksessä. Ensimmäisten väitöskirjojen valmistuessa vuosina 1944–53 seitsemän maanmittaria sai tohtorin
arvon. 1970-luvulla osastolta valmistui vuosikymmenen aikana 9
tohtoria ja 14 lisensiaattia, kun luku vuosina 2008–2010 oli jo 12 ja
10. Vaikka kiinteistötalouden aiheet ovat 2000-luvulla dominoineet
maanmittaustieteiden diplomitöitä, niin lisensiaatti- ja tohtoritutkintojen määrät ovat maanmittauksen opintosuunnissa olleet
käytännössä yhtä suuria.
2000-luvulla maanmittaustieteiden laitoksen tutkimus on
levinnyt laajalle, ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö – esim. EUprojektien muodossa – on tullut vahvasti mukaan laitoksen toimintaa. Vuosituhannen taitteen jälkeen keskeisiä tutkimusteemoja ovat
kiinteistöpuolella olleet mm. kiinteistöomaisuuden tuottavuus,
kiinteistöjohtamisen menetelmät, maaseudun kiinteistörakenteen
kehittäminen, toimitilamarkkinoiden dynamiikka sekä kiinteistörekisteritietokantojen kehittäminen. Geomatiikassa huomio on
kiinnittynyt gps- ja satelliittipaikannukseen, laserkeilaukseen sekä
tiedon hallintaan ja tilastollisten analyysimenetelmien käyttöön
liittyvään spatiaaliseen tiedonlouhintaan.

Maanmittauksen tekninen kehitys
1 900-luvulla
Sekä maanmittauksen tutkimus että käytännön työ
muuttuivat suuresti 1900-luvulla. Tämä ei johtunut niinkään
maanmittauksen tehtäväkentän uudelleen määrittelystä, vaan
alan teknisten edellytysten parantumisesta. 2000-luvulla mielikuva luonnossa mittalatan ja teodoliitin kanssa seisovasta maanmittarista vastaakin enää huonosti sitä, mitä alan ammattilaiset
todellisuudessa tekevät.
Viime vuosisadan alussa maanmittareilta edellytettiin hyvää
fyysistä kuntoa. Pitkillä Lapin kartoitusmatkoilla leiriytymisvarusteiden ohessa mukana kulkivat pora, moukari ja rautakanki
merkkisignaalien rakentamista varten. Itse mittauksiin tarvittiin
kiikari, kompassi, ”termometri” ja teräsmittanauha. Varusteisiin
kuului myös jo kulmia mittaava teodoliitti.
Teodoliittia hyödynnettiin muun muassa maanmittauksen
perusmenetelmiin 1900-luvun alussa kuuluneessa kolmiomittauksessa, joka mahdollisti etäisyyksien ja maanpinnan korkeuksien
mittaamisen laajemmalla maantieteellisellä alueella. Suomessa
käynnistettiin laaja kolmiomittausprojekti 1919, jonka tavoitteena oli koko maan kattavan kolmioverkon rakentaminen, joka
toimisi koordinaatiston perustana kartoissa. Tuhansittain ihmisiä
työllistäneen hankkeen mukana Suomeen rakennettiin yhteensä
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Tellurometrimittausta Itä-Suomessa. Apuna
palokunnan tikasauto.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Kalevi Erannin lahjoitus.

Vuosisadan mittarit
Rautavaaran kunnan rajan avaaminen talvella 1935;
linjat suunnattiin teodoliitilla.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Helmer Walleniuksen lahjoitus.

Työskentelyä DI Kalevi Erannin keksimällä ja kehittämällä
jonopeilistereoskoopilla Oy Kunnallistekniikassa.
Tekniikan museon kuva-arkisto, kuvan lahjoittaja Kalevi Eranti.

4 000 kolmiomittaustornia – korkeimmat 50-metrisiä – joihin
maanmittarit kiipesivät teodoliitteineen aina 1980-luvulle asti
suorittamaan mittauksia.
Kolmiomittaukseen verrattuna kaukokartoitusmenetelmien
kehitys nopeutti maanmittausta ja toi mukanaan huomattavia kustannus- ja työvoimasäästöjä. Kaukokartoituksen varhaisia askeleita
otettiin 1900-luvun alussa, kun maata kuvattiin kuumailmapalloista
ja ilmalaivoista käsin. Lentotekniikan kehityksen ja ilmakuvausinnovaatioiden myötä ilmakuvauksesta oli 1950-luvulle tultaessa
tullut tehokkain menetelmä kartan teossa. Ilmasta otettujen
kuvien muuttaminen kartoiksi edellytti kuitenkin vielä runsaasti
käsityötä, jossa hyödynnettiin muun muassa erilaisia stereokatselulaitteita, kuten Kalevi Erannin (1926–2001) suunnittelemaa
jonostereoskooppia.
Kaukokartoituksen seuraava kehitysaskel tapahtui satelliittiteknologian myötä. Vuonna 1972 kiertoradalle ammuttiin ensimmäinen ympäristön tilaa kartoittanut Landsat 1 -satelliitti, ja sen
mukana satelliittikuvien analysointi aloitettiin myös Suomessa.
Kuitenkin vasta kun tänä päivänä laajalle levinnyt GPS-järjestelmä
saatiin myös siviilipuolen käyttöön vuonna 1984, niin satelliitit
todella mullistivat maanmittauksen. GPS:n avulla voitiin pian tehdä
mittauksia ympäri vuoden ja sillä saatiin sekunneissa mittaustuloksia, joiden pelkät valmistelut olisivat kolmiomittaustekniikalle
vieneet viikkoja.

Myös maanpinnalla tehdyissä mittauksissa käytetyt instrumentit kehittyivät 1900-luvulla huomattavasti, ja esimerkiksi
pimeys, sade tai sumu eivät enää estäneet mittauksia. Pian
toisen maailmansodan jälkeen radio- ja valoaalloilla toimineet
sähköiset etäisyysmittarit alkoivat yleistyä kenttämittauksissa.
Suomessa 1950-luvun lopulla käyttöön tulleen tellurometrin
avulla etäisyyksien mittaukset onnistuivat jo elektronisesti, mutta
kulmien mittaus jouduttiin vielä tekemään perinteisellä teodoliitilla. Vuonna 1978 otettiin askel kohti täysautomaatiota. Tuolloin
kenttäkäyttöön otetun elektronisen reduktiotakymetrin avulla
mittatieto (kulmat, etäisyydet ja koordinaatit) voitiin siirtää suoraa
tietokoneelle. 2000-luvun alun tärkeimpiä mittalaiteinnovaatioita
on ollut laserkeilaus. Menetelmässä lasersäteitä
ammutaan tiheänä kimppuna, ja säteiden kimpoamistietojen perusteella voidaan toteuttaa
kolmiulotteisia tietokonemalleja esimerkiksi
luonnon korkeusvaihteluista tai vaikka rakennuksen muodoista.
Digitaalinen kartta
Tietotekniikan tullessa yhä voimakkaammin
mukaan maanmittaukseen 1900-luvun toisella
puoliskolla se vaikutti myös olemassa olevan
maanmittaustiedon käsittelyyn ja saatavuuteen.
Kiinteistötietojen digitaalinen rekisteröinti
aloitettiin Suomessa 1968 ja kahta vuotta myöhemmin peruskarttoja ryhdyttiin muuttamaan
digitaaliseen muotoon. Digitalisoinnin myötä
kartta- ja rekisteritiedot muuttuivat sähköiseksi
paikkatiedoksi, jonka käsittely ja päivittäminen
onnistuivat helposti. Paikkatietokannoista
taas muodostui valtavia maanmittaustiedon
varastoja, joista tarvittavan tiedon etsiminen
onnistui nopeasti.
Sähköinen paikkatieto muutti kartan valmistuksen, niiden
muokkaamisen ja käyttömahdollisuudet. Karttaa voitiin nyt räätälöidä helposti sen mukaan, millaiselle paikkatiedolle oli tarvetta,
mikä johti mitä erilaisimpien teemakarttojen syntyyn. Globaalien
internet-palveluiden yleistyminen vuosituhannen taitteessa
taas aiheutti, että monipuoliset karttapalvelut tulivat laajojen
joukkojen ulottuville. Tänä päivänä tarkistamme entuudestaan
tuntemattoman reitin tietokoneelta, puhelimesta tai GPS-laitteesta.
Kun etsimme ravintolaa, oopperaa, rock-klubia, juna-asemaa
tai lenkkipolkua, niin jälleen saamme tiedon sekunneissa. Yhtä
nopeasti kiinteistötietoja tarvitseva taas löytää voimassa olevan
asemakaavan, kiinteistörajakartat ja rakennuslupakartat www-pohjaisista tietokannoista. Maanmittausalan tietoa onkin tänä päivänä
saatavilla helpommin kuin koskaan aikaisemmin historiassa ja sitä
myös käytetään luultavasti runsaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Tekstin ja kuvien alkuperäinen esityspaikka:

Otaniemen maanmittausnäyttely
Tekstit: Sampsa Kaataja / Teollistumisen historian oppiaine,
Aalto-yliopisto
Kuvat: Tekniikan museo
Aineiston valikointi lehteen: Ari Laitala
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Normaalikäyttö on arvorakennusten 
paras turva.

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi
arvokiinteistöjä
Haastattelu: Pekka Lehtonen

Haastattelupäivänä julkaistiin Helsingin Sanomissa uutinen, jonka mukaan Senaatti-kiinteistöt myy Kaivopuistossa sijaitsevaa Marmoripalatsia, Suomen kalleinta huvilaa, arkkitehtonista
helmeä. Alkuperäisen omistajan,tehtailija August Keirknerin,
leski testamenttasi huipputeoksiakin sisältäneen taidekokoelman
Ateneumille. Eliel Saarisen suunnittelemassa talossa asui mm.
jalkaväen kenraali ja jatkosodan aikainen puolustusministeri Rudolf
Walden ja siellä vieraili usein naapuri Kaivopuistossa – marsalkka
Mannerheim. Valtio vuokrasi palatsin Waldenin kuoltua ja siellä
pidettiin sotaylioikeuden istunnot, joissa tuomittiin korkeita upseereita asekätkennästä. ”Tällaisia kansallisia helmiä on Senaattikiinteistöjen hallinnassa lukuisia”, kertoo toimialajohtaja Olavi
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Hiekka, jonka toimialalle – Ministeriöt ja erityiskiinteistöt – näistä
huolehtiminen kuuluu.
– Kuitenkin Hesarin haastattelussa esiintyi toimialajohtaja
Heikki Laitakari?
”Kun joku kiinteistöistämme menee myyntiin, se siirtyy Kehityskiinteistöt-toimialan hoitoon, jonka johtajana on Heikki Laitakari,
myöskin maanmittari”, Olavi Hiekka selvittää. ”Meillä on runsaasti
maanmittausalan väkeä, mm. Jorma Heinonen Toimisto-toimialan
johtajana. Toimiala palvelee valtionhallinnon virastoja.
Neljäs toimiala on Puolustus ja turvallisuus. Sen asiakkaina ovat
puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja
johtokeskukset.”

Matti Immonen

Olavi Hiekka johtaa
arvokiinteistöjä vaalivaa
toimialaa.

Kolmetoista vuottaa maanmittauslaitosta,
kolmetoista vuotta kiinteistöhallintoa
Olavi Hiekka on pesun-kuin-pesunkestävä turkulainen. Työuransa
alussa vuodesta 1977 hän työskenteli maanmittauslaitoksessa 13
vuotta toimitusinsinöörinä, maanmittauskonttorin tarkastajana
sekä Keskushallinnossa hallinnonkehittämishankkeissa raportoiden silloiselle ylijohtajalle Pekka Raitaselle. Toimitusinsinöörinä
hän ehti työskennellä pääosin Vaasassa ja Turussa, mutta myös
Huittisissa.
”Maanmittauslaitos oli erinomainen työnantaja. Tehtävät olivat
vaativia ja kiinnostavia. Ei ollut siis työntöä vaan halu kokea uudenlaisia tehtäviä”, Olavi kertoo. ”Tämä on luonnekysymys ja haluan
korostaa, että kokovirkaurankin kattava palvelus laitoksessa on
antoisaa, ellei ole muuttolinnun levottomuutta.”
Uusien tehtävien kiinnostaessa hän siirtyi vuonna 1990 Huoneistokeskukseen aluksi kiinteistöarviointitehtäviin, sitten myös
alan konsultointiin. Pankkikriisin aikana yhdistyi kaksi pankkia
SYP ja KOP Meritaksi. Huomattiin, että Meritan omistuksessa oli
kaksi suurta, samalla alalla toimivaa yritystä Huoneistokeskus ja
Huoneistomarkkinointi. Näiden tehtävät selkeytettiin niin, että
ensin mainittu keskittyi asuntojen välitykseen ja jälkimmäinen
toimitiloihin ja kiinteistöarviointiin. Olavi siirtyi jälkimmäiseen.

Vuonna 1997 ruotsalainen Catella osti Huoneistomarkkinoinnin
ja niin Hiekasta tuli konsultti Catellaan. ”Mielenkiintoisia ja isojakin
projekteja kulki käsien läpi kiinteistöhallintoalalla, jälleen 13 vuotta.”
Sitten mieli paloi taas uusiin näkökulmiin. Hiekka siirtyi v. 2004
kotikaupunkinsa Senaatti-kiinteistöjen aluetoimiston palvelukseen
paikallisjohtajaksi, jolloin hän vastasi entisen Turun ja Porin läänin
ja Ahvenanmaan operatiivisesta toiminnasta. Vuonna 2008 aluetta
tuli lisää ja tehtävä muuttui Länsi-Suomen alueen johtajaksi. Hän
korostaa, kuinka hyvän pohjan sai toimitusinsinöörin kokemuksista. ”Se on antanut valtavasti valmiuksia ja kantanut uusissakin
tehtävissä.”
Arkkitehtuurin helmien omistajatehtäviä
Kuluvan vuoden heinäkuussa Hiekka nimitettiin Ministeriöt
ja erityiskiinteistöt -toimialan johtajaksi. ”Toimialan asiakkaina
ovat ministeriöt. Useimmat niistä toimivat Senaatintorin ympäristön arvorakennuksissa esim. Valtioneuvoston linnassa. Toinen
huippukokonaisuus on ulkoministeriön hallitsema Merikasarmi
Katajanokalla. Toisena suurena asiakasryhmänä ovat valtion omistamat sektoritutkimuslaitokset, joista VTT on suurin. Kolmantena
ovat valtion omistamat kulttuurilaitokset, joista mainittakoon
esimerkkinä Kansallisooppera, Kansallismuseo ja Ateneum. Lisäksi
asiakkaina on kansallisarkisto, muutamia valtion kouluja ja muita
erityiskohteita.”
Olavi Hiekan toimiala vastaa suurelta osin kansallisten arkkitehtuurihelmien omistajatehtävistä. Senaatin asiakkaat ovat valtioyhteisöasiakkaita; jossain määrin yksityisiäkin, kun ovat vaikkapa
vuokralaisina valtion omistaman kiinteistön yhteydessä esimerkiksi
Pasilan Virastokeskuksessa. Maanmittauslaitos on Senaatille merkittävä asiakas, joskin Toimistot-toimialalla.
Toimiala vastaa omistajatehtävistä ja asiakkuuksista ja alueet
operatiivisesta toiminnasta.
– Miten Senaatti-kiinteistöt eroaa edeltäjästään Rakennushallituksesta?
Senaatti toimii valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana
ja sen toiminta perustuu asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ilman määräysvaltaa. Toiminta perustuu eri hallinnonalojen
kanssa tehtyihin puitesopimuksiin, normaaleihin vuokrasopimuksiin sekä asiantuntijasopimuksiin. Asiakkailla on myös mahdollisuus
olla käyttämättä Senaatin palveluita.
Tietokannasta selviävät kustannustaso
ja hiilijalanjälki
Senaatti-kiinteistöt on VM:n toimeksiannosta laatinut Hallinnon
Tilanhallintatietokannan (HTH). Se sisältää tiedot kaikista valtionhallinnon toimitiloista riippumatta ovatko ne vuokratut Senaatilta
vai yksityisiltä. Tietokannasta saadaan erilaisia tunnuslukuja, kuten
m2/henkilö, kustannus/henkilö jne. Tämä on toimitilajohtamisen
perusväline.
– Oletteko monopoliasemassa?
”Senaatti-kiinteistöillä ei ole monopoliasemaa vaan jokainen
tilanne neuvotellaan. Asiakkaalla on mahdollista vuokrata tilansa
markkinoiltakin. Pyrimme myös vuokraamaan toimitiloja ja vuokramme edelleen niitä tarvitseville valtion laitoksille.”
– Kun olette liikelaitos, joudutteko tilanteisiin, jossa liikelaitoksen etu joutuisi vastakkain yleisen edun kanssa. Tulevat mieleen
esimerkiksi Järvenpään kiinteistökaupat, jossa myyjän ja ostajan
(kunta) kesken kovasti väännettiin?
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”Toimimme markkinataloudessa ja läpinäkyvästi. Toiminta
perustuu markkinavuokriin ja tunnusluvuilla voidaan päätellä tehokkuutta. Kun kulut saadaan minimoitua, Senaatin ’voitto’ koituu
yhteiskunnan hyväksi. Tehokas tilankäyttö on myös hiilijalanjäljen
kannalta paras. Ei rakenneta eikä käytetä tai lämmitetä turhia tiloja.
Läpinäkyvän markkinalähtöisyyden hyödyt ovat moninkertaiset
verrattuna mahdollisiin ristiriitoihin. Tällä turvataan tilojen tehokas
käyttö ja se on veronmaksajan etu.”
– Senaatilla on paljon arvorakennuksia. Mitkä ovat visiot niiden
ylläpitämisessä taloudellisesti vaikeana aikana? Onko paljon rakennuksia, joille on vaikea löytää tuottavaa käyttöä?
”Ylivertainen keino arvorakennusten ylläpidossa on säilyttää
ne normaalikäytössä; se on niiden paras turva. Tämä on tietysti
usein haasteellista, mutta onhan Senaatintorin ympäristö loistava
esimerkki siitä, miten tässä voi onnistua.”
”Arvorakennuksista iso ongelma ovat kirkot, kuinka ne kyetään
ylläpitämään, mutta ne eivät kuulu Senaatti-kiinteistöille.”
”Museovirastoa ollaan organisoimassa uudelleen kiinteistöomistuksen kannalta ja sieltä tulee paljon mm. pääkaupunkisedun
ulkopuolella olevia rakennuksia, joiden käytön järjestäminen
saattaa olla ongelmallista. Osa näistä voi tulla myös Senaatille.”
– Kuinka te löydätte tiloille käyttäjiä?
”Jos kysymys on valtion hallinnosta, meillä on tieto tarpeista.
Jos taas haetaan ulkopuolista vuokraajaa, käytetään tavanomaisia
markkinointikeinoja. Vaatii ammattitaitoa ja kokemusta, kun kaavaillaan rakennukselle uutta käyttöä.”
– Olemme liikkuneet arkkitehtuurin arvorakennusten maailmassa. Voitko nimetä, jonkin hallinnoimanne rakennuksen, joka olisi
ykkönen, mielirakennuksesi? Miksi uusissa rakennuksissa ei synny
samanlaista esteettistä mielihyvää kuin vanhoissa?
”Arvorakennuksia on paljon: päällimmäisinä voi ehkä mainita
Valtioneuvoston linnan ja Ateneumin.” Erityisesti Hiekka pitää tsaarin aikana rakennettujen rakennusten arkkitehtuurista ja nimeää
mielirakennuksekseen Turun Akatemiatalon, jota alettiin rakentaa
v. 1804 ja joka valmistui 1815, siis vallanvaihdon taitteessa.
”Koko Töölönranta on täynnä upeita uusia rakennuksia, kuten
Finlandia-talo, Oopperatalo ja Musiikkitalo.”
Musiikkitalolla on kolme omistajaa: Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Yleisradio. Senaatti hoiti talon rakennuttamistehtävät. ”Nyt Senaatti omistaa talosta Sibelius-Akatemian käytössä
olevat tilat. Musiikkitalo on erittäin kaunis ja sopii ympäristöönsä.”

”Suuren kiinteistöomaisuuden haltijana meillä korostuvat kustannustehokkuus, energiatehokkuus sekä rakentamisen laatu tai
laaduttomuuden ongelmat. Rakentamisen laatuun liittyvät asiat
korostuvat äärimmäisen voimakkaasti ja siinä on vielä valtavasti
kehittämistä.”
– Varmastikin ongelmia lisää aliurakoinnin suuri määrä? Kuinka
torjutte rakennusalalla yleistä talousrikollisuutta?
”Meillä aliurakointi on rajattu kolmeen eri tasoon ja valvonta
aiheuttaa paljon työtä. Työmailla on myös paljon hyviä ulkomaalaisia työntekijöitä, ilman heitä ei enää pärjätä. Lieveilmiönä siihen
liittyy rikollista toimintaa, jonka torjuminen aiheuttaa paljon työtä
Teemme yhteistyötä viranomaisten ja RAKLI:n (Asunto-, toimitila- ja
rakennuttajaliitto) kanssa ja olemme olleet aloitteellisia. Pyrkimyksenä on saada yhtenäiset pelisäännöt koko rakentamisalalle.
Talousrikollisuuden torjuntaan meillä on tarkat ohjeet ja haluamme
olla siinä edelläkävijöitä. Kilpailutuksessa tämä on avainkysymys
ja asetamme tarkkoja ehtoja. Siinä luodaan tiukat rajat ja loppu
on valvontaa.”
– Mitkä ovat suurimpia projektejanne tällä hetkellä?
”Vaikea mainita yhtä erikseen. Meillä on rakentamishankkeita
n. 250 milj. euroa/vuosi, Painopiste on selkeästi korjausrakentamisessa. Ministeriökampuksella on peruskorjauksia käynnissä ja
lisäksi on mm. seuraavia kohteita: Kuopionlahden virastotalon
peruskorjaus, Mikkelin vankilan peruskorjaus ja Turussa valtion
virastotalon peruskorjaus; myös Kansallisarkiston keskusvarasto
Mikkeliin kuuluvat suuriin hankkeisiin.”
– Olet paljon haltijana, kun ajatellaan toimialaasi, sekä arkkitehtuurin vaalimisessa, kustannuksissa että energiakysymyksissä.
Mitä tästä vielä lopuksi?
”Senaatti haluaa olla toimialan edelläkävijä, luoda uusia käytäntöjä ja olla turvaamassa vastuullisesti turvallisia ja terveellisiä
toimitiloja asiakkailleen. Haluamme yhteiskuntavastuussa olla
edelläkävijä. Siinä on kolme pääelementtiä: talous, ympäristö
ja ihminen. Netistä löytyy yhteiskuntaraporttimme, jossa nämä
näkökulmat tulevat selvästi esille.”
Upea tehtävä ja tyytyväisyys huokuu haastateltavastakin.

Senaatti-kiinteistöt
Avainluvut
• noin 11 000 rakennusta
• noin 6,5 milj. neliömetriä
• kiinteistöomaisuus 4,6 mrd. euroa
• kokonaisliikevaihto 583 milj. euroa, josta
v uokraustoiminnan liikevaihto 512 milj. euroa
• investoinnit 244 milj.euroa
• henkilöstö 251
Neljä toimialaa
• Ministeriöt ja erityiskiinteistöt, Puolustus ja
turvallisuus, Toimistot sekä Kehityskiinteistöt

18 Maankäyttö 3|2012

Alueorganisaatio
• Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja
Pohjois-Suomen alueet
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt
– toimialan keskeiset tunnusluvut 2011
• Vuokrattava pinta-ala 1,0 milj. m 2
• Kiinteistöomaisuus 1 299 M€
• Käyttöaste 97,7 %
• Liikevaihto (vuokraus) 168 M€
• Investoinnit 62 M€

© Antero Aaltonen

Kiasma edustaa u usia
arvorakennuksia,
jotka ovat Senaatin
omistuksessa.

”Senaatti-kiinteistöt h uolehtii valtion
k iinteistövarallisuudesta ja toimii keskitettynä
t oimitilayksikkönä.”
© Antero Aaltonen

Senaatti-kiinteistöt
vastasi uuden
Musiikkitalon
rakennuttamisesta
ja hallinnoi nyt yhtä
kolmasosaa valtioomistajana.
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Pekka Lehtonen

Ilmajohto
goes underground
Saara Jämes

Viime talvien sääolosuhteet ovat
aiheuttaneet mittavia m
 yrskyvahinkoja
puiden kaatuessa ilmajohtojen p äälle.
Voimajohtojen maakaapelointi
vähentäisi myrskyvahinkoja, mutta
hanke on lainsäädännöllisesti haastava
sekä taloudellisesti suuri investointi.
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Viime VUOSIEN sääolosuhteet ovat aiheuttaneet haasteita sähkönjakelulle. Vaikka muutamana menneenä talvena olemmekin tottuneet ennätyspakkasiin, saa ilmastonmuutos kuitenkin
asiantuntijoiden mukaan talvet tulevaisuudessa muuttumaan yhä
leudommiksi, tuulisemmiksi ja sateisemmiksi. Kun sitten pakkanen
ja nollakeli vuorottelevat, pakkautuu puiden oksille painavaa lunta,
joka saa oksat helposti katkeamaan voimalinjojen päälle. Myrskyvaurioiden korjaaminen saattaa kestää jopa päiviä aiheuttaen
merkittäviä vahinkoja ja korvausvelvollisuuksia sähköyhtiöille, sekä
haittaa yksityisille.
Suurin osa voimalinjoista on tällä hetkellä Suomessa ilmajohtoja. Paljon keskustelua on kuitenkin käyty siitä, että vanhat ilmajohdot tulisi maakaapeloida juuri myrskyvahinkojen torjumiseksi.
Nykyään suurin osa uusista voimalinjoista sijoitetaankin maan alle,

mutta vanhojen ilmajohtojen maakaapelointi olisi merkittävän
kallis hanke, minkä vuoksi hankkeen toteuttaminen on viipynyt.
Maakaapelointia suositaan myös sen vuoksi, että maan alle sijoitettuna kaapelit ovat esteettisempiä aiheuttaen vähemmän maisemahaittoja kuin ilmajohdot. Toisaalta maakaapelointi ei ole aina
mahdollista maaperän asettamien haasteiden vuoksi – esimerkiksi
kallioiseen maaperään maakaapeleita on miltei mahdotonta kaivaa.
Puhuttiinpa sitten ilmajohdoista tai maakaapeleista, tarkoittaa
niiden sijoittaminen usein sitä, että maanomistajat joutuvat alistumaan maankäytön rajoituksiin, sillä maanomistajien maille joudutaan usein perustamaan rasitteita johtojen sijoittamiseksi. Joskus
maata joudutaan myös kokonaan lunastamaan maanomistajalta.
Koska maaomaisuus, kuten muukin omaisuus Suomessa, nauttii
perustuslain omaisuudensuojaa, tulee lunastuksen perustua lakiin,
yleisen tarpeen vaatimuksen täyttyä, sekä maanomistajalle aiheut
taa mahdollisimman vähän haittaa, jotta se voidaan toteuttaa.
Lunastuksessa noudatetaan myös täyden korvauksen periaatetta,
eikä lunastusta saa suorittaa, jos yleinen hyöty olisi pienempi kuin
yksityiselle lunastuksesta aiheutuva haitta.
Järjestelmän haasteet
Voimajohtohankkeisiin liittyvä lainsäädäntö ja lupajärjestelmä ovat
kuitenkin Suomessa tällä hetkellä varsin vanhoja ja epäyhtenäisiä,
sillä lunastamista koskevaa sääntelyä löytyy useista eri laeista,
kuten lunastuslaista, maankäyttö- ja rakennuslaista, kiinteistönmuodostamislaista, vesilaista ja sähkölaitospakkolunastuslaista.
Lisäksi sääntelyä löytyy EU-tasolta, ja osaa voimajohtohankkeista
koskee myös ympäristövaikutusten arviointimenettely. Se, mitä
lakeja kussakin hankkeessa sovelletaan, ja mitä lupia vaaditaan,
riippuu muun muassa johdon jännitteestä, eli onko kysymyksessä
suurjänniteverkko, keskijänniteverkko vai pienjänniteverkko.
Hajanaisuutensa lisäksi nykyinen lainsäädäntö ei myöskään
kovin hyvin vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia, sillä osa siitä on
säädetty jopa kymmeniä vuosia sitten. Esimerkiksi maankäyttö- ja
rakennuslain relevantit pykälät on käytännössä kopioitu lain edeltäjästä, rakennuslaista, joka tuli voimaan 1950-luvun lopulla, eikä siinä
ole siten otettu huomioon esimerkiksi uusiutuvia energiamuotoja
Lakien vanhakantaisuuden vuoksi niitä on usein vaikea soveltaa
nykypäivän olosuhteisiin, ja siksi etenkin lunastusprosessi voimajohtohankkeissa muodostuu usein hyvin hitaaksi ja myös liiallinen
byrokratia on omiaan aiheuttamaan haasteita päätöksenteolle.
Prosessi saattaa kestää jopa vuosia aiheuttaen usein haittaa sekä
sähköyhtiölle että maanomistajalle, jonka maita hanke koskee.
Maakaapelointi on useimmiten maanomistajalle vähiten haittaa tuottava vaihtoehto ja siten maakaapelointia tulisikin suosia
tulevissa voimajohtohankkeissa aina, kun se vain on mahdollista.
Sen lisäksi maakaapelointi on varmempi vaihtoehto, kun punnitaan sähköjakelun keskeytymättömyyttä. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen ja päivittäminen taas helpottaisi myös vanhojen
ilmajohtojen maakaapelointia.

Kirjoittaja on juristi, joka työskentelee Aalto-yliopiston
Maankäyttötieteiden laitoksella yliopisto-opettajana.
Juttu perustuu konferenssiartikkeliin: Saara Jämes – Ari
Ekroos – Jaakko Kanerva: Climate Change and Power Grid
Regulation in Finland (vielä julkaisematon).
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TSshield™-hallintajärjestelmä
PowerTrac™-prismanseuranta
Nopea ja tehokas etäisyydenmittaus
LongLink™ häiriötön tiedonsiirto
Tarkka IACD-kulmanlukujärjestelmä
TOPGEO OY

Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. (09) 534 033

www.topgeo.fi

Väitöksen kulisseissa

Väittelijän aamu on kiireinen, sillä vain harvoin päällä pidettävään
frakkiin sonnustautuminen vie oman aikansa. Väitöstilaisuudessa
frakkiin kuuluvat mustat liivit ja mattapintaiset kengät.
Iltatilaisuuteen tulee vaihtaa valkoiset liivit ja kiiltonahkakengät
(paitsi jos aikaa vietetään vain herraseurassa).

Kaikki tietävät, että tohtorin
arvon saavuttaakseen täytyy
väittelijän puolustaa väitös
kirjaansa julkisesti. Muutaman
tunnin hiillostuksen jälkeen
kokelas päästetään piinasta ja sitten juhlitaan, kuka
hillitymmin kuka vauhdikkaammin.
Väittelijän päivä on kuitenkin pitkä ja sisältää mo
nenlaisia vaiheita, akateemisia perinteitä kunnioittaen.
Juhliakin päivän kulkuun mahtuu tavallisesti useita.
Maankäyttö pääsi seuraamaan TkT Juhana Hiirosen
väitöspäivän kulkua – väitöspäivän aamusta aina seu
raavaan aamunkoittoon. Saimme selville, mitä väitös
päivänä oikeasti tapahtuu.
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Väitös: Tilusjärjestelyt ratkaisisivat
Suomen maatalouden ongelmia (14.3.2012)
Suomen maatilojen pellot ovat pirstoutuneet satojen vuosien aikana maareformien, sotien jälkeisten uudelleenasutusten ja perinnönjakojen seurauksena. Maanomistajien tilukset
levittäytyvät hajanaisesti yli kylärajojen ja maanteiden. Tilojen
keskikoko vain kasvaa – ja kannattavuus kärsii. Kannattavuutta taas pyritään pitämään yllä EU:n maataloustuilla. Jossakin
on rakenteellinen ongelma.
Juhana Hiironen esittää tuoreessa väitöstutkimuksessaan Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoululle, että
hajanaisten tilusrakenteiden aiheuttamat ongelmat Suomen
maataloudelle voitaisiin ratkaista tehokkailla tilusjärjestelyillä. Myös maataloustuet saataisiin nykyistä mielekkäämpään
käyttöön ohjaamalla niitä tilusjärjestelyihin.

Mahdollisesti tuntikausia kestävän väittelyn varalle on hyvä tankata. Tapana on, että väittelijä, kustos (väitöstilaisuuden valvoja)
ja vastaväittäjä(t) lounastavat yhdessä ennen koitosta. Kuvassa
väittelijä Juhana Hiironen (oikealla edessä), kustoksena toiminut
professori Arvo Vitikainen (oikealla takana) ja vastaväittäjät TkT
Tuomo Heinonen (vasemmalla edessä) ja TkT Pekka Vilska (vasemmalla takana).

Virallinen valokuva tapahtuman päähenkilöistä otetaan juuri
ennen tilaisuuden alkamista.

Tilusjärjestelyssä maanomistajan pellot kootaan yhtenäisiksi ja
lähemmäs tilan talouskeskusta peltojen lohkokokoa suurentamalla.
Järjestely vähentää maanviljelyn kustannuksia ja maatalousliikennettä sekä säästää viljelijän aikaa. Hiironen osoittaa tutkimuksessaan, että keskimäärin tilusjärjestelyn myötä peltojen lukumäärä
puolittuu ja lohkokoko kaksinkertaistuu. Kustannussäästöt ovat
Hiirosen mukaan huomattavia.
Maanomistajien ja -viljelijöiden tarve tilusjärjestelyille onkin
suuri.
– Kysyntä ylittää tällä hetkellä sen, mitä Maanmittauslaitos
voi toteuttaa. Leikatut määrärahat ovat tällä hetkellä toiminnan
pullonkaula, Maanmittauslaitoksella johtavana asiantuntijana
työskentelevä Hiironen kertoo.
– Mikäli resursseja olisi enemmän, voisimme mainostaa palveluitamme ja lisätä kysyntää uusilla alueilla. Nyt keskitymme
selvittämään ja korjaamaan akuuteimmin apua tarvitsevia alueita.
Enemmän irti tukieurosta
Euroopan unionin maataloustukien tehoton kohdentaminen niin
ikään kaivaa maata taloudellisesti kestävän toiminnan alta. Tukimuotojen tulisi Hiirosen mukaan pikemmin vähentää maatalouden
kustannuksia kuin kasvattaa tilojen tuloja.
– Suora tulotuki ei paranna maataloutemme ongelmia eikä
millään tavoin kannusta kannattavuuden parantamiseen, vaan
ainoastaan lisämaan hankkimiseen. Sitä hankitaan sieltä, mistä
maata on tarjolla eli kylien laitamilta ja entistä kauempaa tilan
keskusta. Näin tilusrakenne hajoaa entisestään, Hiironen kiteyttää.

Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t) saapuvat saliin tässä nimenomaisessa järjestyksessä kello 12:15. Yleisö saapuu saliin kello 12.

Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”...korkeakoulun määräämänä kustoksena julistan
väitöstilaisuuden alkaneeksi.”
Väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää
enintään 20 minuuttia. Lection alussa kuulijoita tervehditään
järjestyksessä: ”Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat”. Lection päätyttyä väittelijä lausuu: ”Pyydän Teitä, arvoisa
professori (tohtori jne.) ... korkeakoulun määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani
antavan aihetta.”
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Väitöstilaisuutta seuraa aina kahvihetki. Kutsun kuohujuoman
höystämille kakkukahveille saavat yleensä kaikki väitöstilaisuutta
seuraamassa olleet, jotka kahvitustilaisuuteen saapuessaan onnittelevat väittelijää. Kuvassa väittelijä toivottaa yleisön tervetulleeksi.

Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen l ausunnon, jossa hän
k oskettelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä t ieteessä
ja muita yleisluonteisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vasta
väittäjä ja väittelijä istuutuvat. Varsinaisen tarkastuksen alku
puolella vastaväittäjä kohdistaa ensin huomion metodisiin ja
yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen
tarkastus. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa e nintään
neljä tuntia, jotta mahdollisille ylimääräisille vastaväittäjille
jäisi riittävästi aikaa.
Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka
kustos ilmoittaa. Väitöstilaisuus saa kestää enintään kuusi tuntia.
Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä seisaalleen nousten
esittää loppulausuntonsa, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan.
Väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle.
Väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu:
”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on
j otakin huomauttamista väitöskirjani johdosta, pyytämään
p uheenvuoron kustokselta.” Kustos johtaa puhetta jakaen
puheenvuorot ja valvoen, että väittelijä saa vastata välittömästi
kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa
siirrytä s yrjään asiasta. Kustos päättää seisaalleen nousten väitös
tilaisuuden lausuen: ”Väitöstilaisuus on päättynyt.”

Väitöspäivän iltana pidetään karonkka, jolla vastaväitellyt tohtori
kiittää vastaväittäjäänsä (opponentti), kustosta ja muita väitöskirjan luomisprosessiin osallistuneita henkilöitä. Karonkkaan
kutsutaan akateemisen piirin lisäksi yleensä ystäviä ja sukulaisia.
Käytännössä karonkka on muodollinen usean ruokalajin illallinen,
jota sävyttävät useat kiitospuheet. Ensimmäisenä kiitospuheen
pitää vastaväitellyt ja tämän jälkeen puheen pitävät ne, joita
vastaväitellyt on puheessaan kiittänyt. Puheet pidetään siinä järjestyksessä, jossa henkilöt on ensimmäisessä puheessa mainittu.

Kustannusten karsimiseen – tilusjärjestelyihin – tarkoitetun
tukieuron vaikutus kestää pidempään kuin ainoastaan viljelijän
vuosittaisia tuloja lisäämään maksetun euron. Tilusjärjestelyt olisivat
siis edullisin vaihtoehto niin viljelijälle kuin tukijärjestelmällekin.
– Tilusjärjestelyt ovat ainoa tukimuoto, joka puuttuu Suomen
maatalouden rakenteellisiin ongelmiin – eikä vain pyri kattamaan
niistä aiheutuvaa vahinkoa, Hiironen toteaa.
Vaikka tilusrakenteiden vaikutuksia maatalouden kannattavuuteen ja peltojen käyttöön on tutkittu runsaasti, juuri tilusjärjestelyiden kannattavuudesta on Hiirosen mukaan julkaistu Suomessa
vain kaksi tutkimusta – vuosina 1948 ja 1913. Vaikutuksia on myös
arvioitu liian hajanaisin menetelmin, jotta tutkimus olisi voinut
ohjata päätöksentekoa.

– Kun tietoa tilusjärjestelyjen kannattavuudesta lisätään, myös
politiikkojen on helpompi arvioida tukitoimien parasta mahdollista
kohdetta.
DI Juhana Hiironen väitteli 16.3.2012 klo 12 Aalto-yliopiston
insinööritieteiden korkeakoulussa, maankäyttötieteiden laitoksella,
aiheesta ”Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta”.
Väitöskirjan nimi on englanniksi ”On the Impacts and Profitability
of Farmland Consolidation”. Väitöksen ala on maanmittaus, kiinteistötekniikka.

24 Maankäyttö 3|2012

Teksti ja kuvat: Maankäytön toimitus

Varsinaisen tohtorinhatun saa
pistää päähänsä vasta promootion yhteydessä (promootio on
akateemisen yhteisön korkeimpana juhlana pidetty tilaisuus, jossa
tutkinnon suorittaneita henkilöitä vihitään juhlallisesti).
Siihen saakka voi käyttää
batman-hattua.

Karonkan virallisen osuuden jälkeen ystävät ja
sukulaiset voivat pitää puheita ja antaa lahjoja.
Kuvassa väittelijä sai lahjaksi tasan kaksikymmentä vuotta aikaisemmin piirtämänsä
maisemamaalauksen.

Karonkan virallisen illallisen
jälkeen on ohjelma vapaamuotoisempaa.

Karonkan virallisen osuuden jälkeen oli juhlatunnelmaa
nostattamassa Polyteknikkojen kuoron kvartetti.

Karonkka ja karonkan jatkot pidettiin Albergan kartanolla. Puolen yön jälkeen juhlat yhdistettiin Sörnäisissä pidettävien Maanmittarikillan vuosijuhlan jatkojen kanssa,
jonne matka taittui kätevästi tilausbussilla.

Juhlat jatkuivat vielä aamulla Maanmittarikillan järjestämällä
Silliksellä. Saamamme aikaraami (24h) täyttyy tässä kohtaa ja
on aika sulkea kamera. Harmillisesti juuri, kun Sillis on ottamassa jonkinlaisen surrealistisen sirkuksen olomuotoa.
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Maapolitiikka rakennushankkeiden
jouduttajana Rovaniemellä
Kaarlo Kantola

Maa- ja tonttipolitiikan ensisijainen tehtävä kunnissa on ollut
perinteisesti riittävän ja kohtuuhintaisen tonttivarannon turvaaminen
rakennushankkeita varten. Rovaniemellä 1990-luvulla maapolitiikkaa
käytettiin ilmeisen onnistuneesti myös eräiden valtion rakennus
hankkeiden käynnistämisen jouduttamiseksi.

Harjoittelukouluhanke toteutettiin
oikealla olevan suuremman rakennuksen
perusk orjauksena ja vasemmalla olevana
uudisrakennuksena.
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Tekun laajennuksesta kaikki alkoi
Rovaniemen teknisen oppilaitoksen laajennushankkeessa 1991–92
yhteistyötä sovellettiin ensimmäisen kerran. Suomen valtiolla oli
vireillä teknisen oppilaitoksen suurehko, nykyarvoltaan 7,7 miljoonan euron suuruinen laajennushanke. Näköpiirissä oli hankkeen
viivästyminen, minkä johdosta Rovaniemen kaupunki ryhtyi
yhteistyöhön valtion kanssa. Osapuolet sopivat, että kaupunki
luovutti valtiolle tarvittavan tontin ja rakensi sille huoneohjelman
mukaisen teknisen oppilaitoksen lisärakennuksen ulkopuolisine
töineen. Vastineena valtio luovutti ydinkeskustasta Rovakadun
varrella olevan liikekerrostalotontin sekä sillä sijaitsevan entisen
kauppaoppilaitosrakennuksen. Lisäksi valtio suoritti kaupungille
nykyarvoltaan 3,7 milj. euron suuruisen välirahan.
Hanke toteutui täsmällisesti suunnitellussa aikataulussa ja pysyi
kustannusraameissaan. Molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä.
Lisäksi kaupunki sai saneeraamastaan kauppaoppilaitoksesta
toimivan yritystalon ydinkeskustaan.
Toisen kerran yhteistyö valtion ja kaupungin kesken tuli
ajankohtaiseksi, kun valtiolla oli vireillä Lapin lääninhallituksen
johtokeskuksen ja hätäkeskuksen rakentaminen. Asialla oli tietysti
kiire, koska silloin käytössä olleet tilat valtion täytyi luovuttaa
puolustuslaitoksen akuutteihin tarpeisiin. Niinpä aikaisemman
yhteishankkeen kokemuksiin nojautuen neuvoteltiin hankkeesta
yhteistyösopimus.
Rovaniemen kaupunki sitoutui v. 1997–98 rakentamaan
tarvittavat maanalaiset suojatilat Lääninhallituksen välittömään
läheisyyteen Valtakadun varrelle. Kaupunki sitoutui siihen, että
rakennuskustannukset olivat enintään nykyarvoltaan 4,2 milj. euron suuruiset. Valtio maksoi rakentamiskustannusten vastineena
puoliksi luovuttamalla kaupungille erilaisia asunto-, liike- ja teollisuustontteja ja puoliksi rahana. Yhdellä kerrostalotontilla sijaitsi
puolustuslaitoksen työsuhdeasuntokerrostalo, minkä kaupunki
myöhemmin luovutti omistamalleen vuokrataloyhtiölle.

Suojatilahankkeeseen tuli kesken rakennustöiden kylkiäisenä myös tielaitoksen
tarvitsemien suojatilojen rakentaminen
samaan yhteyteen. Tielaitokselta oli vapautunut aikaisemmin alle kilometrin päässä
keskustasta sijaitseva tukikohta. Tielaitos luovutti kaupungille suojatilojensa rakentamisen
vastineena mainitun tukikohdan ja vieressä
sijaitsevan kerrostalotontin. Välirahaa nykyarvoltaan 0,8 milj. euron suuruisessa hankkeessa
ei suoritettu.
Harjoittelukoulu suurin
yhteishanke
Seuraavasta suuresta yhteishankkeesta, Lapin
yliopiston harjoittelukoulusta, sovittiin valtion
kanssa epävirallisesti suojatilojen harjannostajaistilaisuudessa. Hankkeesta oli alustavasti
jossakin yhteydessä keskusteltu, joten vein
silloisen valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen, Antero Kiven, tutustumaan paikkaan,
johon harjoittelukoulu oli tarkoitus toteuttaa –
osittain saneeraamalla vanha koulu ja osittain
uudisrakennuksena. Paikalla Antero Kivi kysyi
minulta, sitoutuuko kaupunki toteuttamaan
tämänkin hankkeen yhteishankkeena, mihin vastasin myöntävästi.
Kaupungilta ei vielä ollut mitään päätöksiä asian suhteen, mutta
ehkä kerrottu osoittaa, että virkamies joutuu joskus ylittämään
toimivaltuuksiaan edistääkseen perustellun hankkeen syntymistä.

Myöhemmin kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi tämän
nykyarvoltaan lähes 9 milj. euron yhteishankkeen v. 1998–99 rakennettavaksi. Sopimuksessa kaupunki luovutti valtiolle vanhan koulurakennuksen tontteineen ja sitoutui toteuttamaan vanhan koulun
saneerauksen ja rakentamaan siihen liittyvän uudisrakennuksen
edellä mainitussa rakentamiskustannusraamissa. Vastineena valtio
luovutti kaupungille läheltä keskustaa asemakaavaan sisältyvän
huomattavan maa-alueen entistä rajavartiolaitoksen aluetta,
kymmenien hehtaarien suuruiset raakamaa-alueet Pöykkölän kaupunginosasta sekä puolustuslaitoksen ampumaradan käsittävän
kokonaisen tilan rakennuksineen. Loppuosan rakentamiskustannuksista, nykyarvoltaan n. 1,8 milj. euroa, valtio suoritti rahana.
Neljäntenä hankkeena valtio ja kaupunki toteuttivat v. 1998–99
vielä Lapin yliopiston lisärakennuksen yliopiston yhteyteen. Hanke
oli nykyarvoltaan n. 3,1 milj. euroa ja valtio maksoi kaupungille
rakennuskustannukset kokonaisuudessaan kiinteän omaisuuden
luovutuksina, Kaupunki sai mm. lukuisia teollisuustontteja, joissa
oli jo olemassa valtion ja yritysten väliset vuokrasopimukset.
Niiden siirryttyä kaupungille se sai saamistaan kiinteistöistä heti
huomattavat vuotuiset vuokratulot.
Aikaisemmat sopimukset kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt
yksimielisesti. Sen sijaan viimeksi mainitussa hankkeessa, jossa
kaupungin kassaan ei tullut lainkaan rahaa, aluksi päättäjien taholta
oli lievää nurinaa. Sovimme yliopiston silloisen rehtorin kanssa, että
yliopistolta tulee valtuuston ennakkoinfoon henkilö esittelemään
yliopiston vaikuttavuutta Rovaniemelle ja yleensä koko Lapin läänin
alueelle. Vakuuttavan esityksen jälkeen nurinaa sopimuksesta ei
esiintynyt ja valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti.

Ensimmäinen yhteishanke oli alempana oleva teknisen
o ppilaitoksen laajennusosa kattoikkunoineen.
Onnistuminen hyödytti
molempia
Rovaniemen kaupunki toteutti rakennushankkeet normaalien
urakkakilpailujen kautta. Varsinaiset rakennuttamistehtävät
kaupunki hoidatti Rovaniemen Teollisuuskylä Oy:n omistaman
rakennuttajayhtiön avulla.
Nykyarvoltaan selostetut hankkeet olivat kokonaisuudessaan
lähes 25 milj. euroa. Selvää oli, että Rovaniemen kaupunki otti hankkeiden toteuttamisessa riskin. Sitoutuihan kaupunki sekä tiukkaan
kustannusraamiin että suhteellisen tiukkaan rakentamisaikatauluun. Kuitenkaan lieviinkään sanktioihin ei tarvinnut turvautua.
Valtio hyötyi hankkeissa nähdäkseni kahdellakin tavalla. Valtiolla
oli läänin pääkaupungissa huomattava kiinteä omaisuus ja vaihdoissa luovutettu omaisuus oli ilmeisesti valtiolle epäkuranttia. Sen
sijaan saajalle, kaupungille se oli edelleen jalostettavaksi käypää
tavaraa. Hankkeiden toteuttamistavalla valtio myös nopeutti niiden
käynnistymistä jopa useilla vuosilla.
Saamansa kiinteän omaisuuden kaupunki on hyödyntänyt
edelleen luovutuksilla, kaavamuutoksilla, raakamaan kaavoituksella
ja saamillaan tontinvuokratuloilla. Käsittääkseni omaisuudesta ei
ole jäänyt mitään hyödyntämättä.

Kirjoittaja on entinen
kaupungin teknisen viraston
johtaja, k aupungingeodeetti ja
kaavoituspäällikkö.
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© Jyväskylän kaupunki. Kuva Hanna Korhonen.

Tekla ePalveluilla

Jyväskylän tonttitarjonta sähköiseksi
Teksti: Sari Putkonen

Jyväskylän kaupunki panostaa
sähköisiin palveluihin ja
nykyaikaisiin tietojärjestelmiin.
Vuonna 2011 kaupunki otti
käyttöön Teklan kehittämän
myytävien ja vuokrattavien
tonttien julkaisujärjestelmän, ja
nyt syksystä alkaen tontin
voi myös varata
verkkosivujen kautta.
ILMOITUS

Jyväskylässä maaomaisuutta ylläpidetään Tekla GIS
-paikkatietojärjestelmässä. Tiedot myytävistä tonteista julkaistaan
kaupungin verkkosivuilla Tekla ePalvelut, Tonttitarjonta -sovelluksen avulla, joka on ollut käytössä Jyväskylän kaupungin tonttituotannossa pian kahden vuoden ajan.
”Julkaisussa tarvittavat tiedot myytävistä tonteista haetaan tonttitarjonnassa automaattisesti Tekla GIS -järjestelmän eri rekistereistä. Sovellus helpottaa kaikkien elämää”, toteaa paikkatietopäällikkö
Janne Hartman Jyväskylän kaupungin Paikkatietopalveluista.
”Julkaisu on todella helppoa. Melkein kuin laittaisi rastin ruutuun, että tämä tontti julkaistaan. Lisäksi järjestelmään syötetään
vain muutamia muita tietoja, kuten julkaisun ja julkaisun lopettamisen päivämäärä ja kellonaika”, Hartman kertoo.
Aiemmin työ tehtiin manuaalisesti. Tiedot julkaistavasta tontista
haettiin eri järjestelmistä ja rekistereistä. Tarvittavia tietoja ovat
muun muassa sijainti-, kaava-, ja omistajatiedot, rakennusoikeudet
ja työohjeet sekä kiinteistön hintatiedot. ”Sovelluksen käyttöönoton myötä henkilöstöresursseja on vapautunut muihin tehtäviin,
ja selkeästi tämä on myös nopeuttanut tonttien julkaisua. Ennen
tietojen kasaamiseen eri lähteistä meni ihan merkittävä määrä
aikaa”, Hartman hahmottelee.

ILMOITUS

Manuaalisessa tietojen keräämisessä oli aina myös
inhimillisen virheen mahdollisuus. ”Tätä virhemahdollisuutta ei enää ole, sillä tiedot saadaan automaattisesti suoraan
alkuperäisistä tietokannoista. Hyvällä järjestelmällä tilanne on
hyvässä hallinnassa”, Hartman jatkaa.
Sähköinen tonttitarjonta
on asiakaspalvelua
Myytävien ja vuokrattavien tonttien esittely kaupungin verkkosivuilla palvelee myös kaupungin asiakkaita, tonteista kiinnostuneita
ostajia. Tontit julkaistaan kaupungin verkkosivuilla karttapalvelussa,
joten kartta ja kaikki sen hakutoiminnot ovat käytettävissä. Hakija
näkee saman tien, kuinka lähellä koulut, päiväkodit ja urheilumaastot tai kirjastot ja terveyskeskuspalvelut ovat.
Julkaistun tontin yhteydestä löytyvät myös hinta- ja kaavatiedot,
rakennusoikeudet ja työohjeet, jotka jokainen voi tallentaa tai
tulostaa itselleen. ”Tämä on vähentänyt tarjolla oleviin tontteihin
liittyvien puhelujen määrää asiakaspalvelussa, meidän ei enää
tarvitse kertoa lukemattomia kertoja samoja asioita, kun ne löytyvät
verkosta”, Hartman kertoo.
Tontin voi varata verkossa
Teklan tonttitarjontasovellusta on jatkokehitetty määrätietoisesti.
Keväällä 2012 tonttien sähköinen varausjärjestelmä oli testikäytössä Lahdessa, ja syksyllä sovellus otetaan tuotantokäyttöön sekä
Lahdessa että Jyväskylässä.
Aiemmin tonttia varaava asiakas täytti pdf-muotoisen hakemuksen ja toimitti sen kaupungille. Sähköisessä tonttien varauspalvelussa hakija tekee tonttivarauksen suoraan netissä, samassa paikassa,
missä tontit tietoineen ovat nähtävillä. ”Tämä kuulostaa pieneltä
muutokselta, mutta itse asiassa taustalla on tehty aika isoja muutoksia, jotta sovellus on saatu otettua käyttöön”, Hartman kertoo.
Sähköinen tonttien varausjärjestelmä hakee automaattisesti
hakemuksessa tarvittavia tietoja eri tietokannoista, joten hake-

muksen täyttö helpottuu. Lisäksi palvelu välittää automaattisesti
hakijalle tiedon siitä, onko hän saanut tontin.
Jyväskylän kaupungin strategiassa on linjattu, että kaupunki
haluaa tarjota kaupunkilaisille ja muille asiakkailleen sähköisiä
palveluja ja olla mukana sähköisen kehityksen etulinjassa, sillä
tämän nähdään hyödyttävän kaupunkia. Esimerkiksi tonttien
automaattinen julkaisusovellus ja sähköinen hakumenettely ovat
investointeja, mutta ne myös palvelevat monipuolisesti asiakkaita
ja tuottavat säästöjä tehostaessaan toimintoja.
Hartman huomauttaa vielä lopuksi, että ”Palvelu toimii myös
tonttien sähköisenä markkinointina. Saamme verkkosivuillemme
kattavat tiedot tonteistamme, niitä voi tarkastella esimerkiksi
asuinalueittain ja kaiken näkee yhdellä silmäyksellä. Hyvin esillä
olevan tarjonnan ansiosta asiakas saattaa valita Jyväskylän tontin,
ja onnistunut tonttien myynti tuo tuloja kaupungille.”

Tekla Käyttäjäpäivät 2013
Energianjakelu, julkishallinto, infrarakentaminen ja vesihuolto

24.-25.1.2013, Jyväskylä
< www.tekla.com/TKP13

Lisätietoja: www.tekla.com/tonttitarjonta
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VITAPOLIS –

tuberkuloosisairaala-alueesta
hoivapalveluliikekeskus
Paula Hartman

Vanhan sairaala-alueen
uusi tuleminen on alkanut
Muuramessa Keski-Suomessa.
35 hehtaarin maa-alueelle
Päijänteen rantaan sijoittuu
tulevaisuudessa erilaisia
asumismuotoja ja hyvinvointi
palveluja.
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Vitapolis-alueen ja rakennukset
omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan
Vitapolis, jonka osakkaina ovat
Jykes Kiinteistöt Oy, KeskiSuomen sairaanhoitopiiri ja
Muuramen kunta. Alueen kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä
ja hallinnoinnista vastaa Jykes
Kiinteistöt Oy.

Vanhoja sairaala-alueita on jäämässä tyhjilleen ja
uusien toimintojen miettiminen erityistoimintaan suunniteltuihin
vanhoihin kiinteistömassoihin tulee olemaan haasteellista. Hoivaalan tulevaisuus tulee olemaan kasvusuuntaista väestörakenteen
muutoksen takia. Ikäihmisten asumisesta ja hoivasta käydään jatkuvasti keskustelua. Miten asiat tulevaisuudessa tullaan hoitamaan?
Vitapolis perustettiin kehittämään vanhan tuberkuloosisairaalan aluetta. Kehittämistyössä on edetty ja alueelle on jo tulossa
mm. hoivakotirakentamista. Vanhaan pääsairaalaan on suunniteltu hoiva-asumista, tavalliseen rinnastettavaa asumista sekä
hyvinvointipalveluita. Kokonaiskonseptin luominen ja tuottajien
valintaprosessi on juuri nyt meneillään.
Historiaa 1920-luvulta lähtien
Tämä tarina alkaa 1920-luvulta, jolloin Kinkomaan mäntykankaille suunniteltiin nykyaikaista ja edistyksellistä keuhkoparantolaa. 1900-luvun alkupuolella tuberkuloosi oli vakava sairaus,
ja parantoloita perustettiin 1930-luvulla ympäri Suomea taudin
taltuttamiseksi.

© Keijo Penttinen

Kiinteistö Oy Kinkomaan
Vitapolis – Omistussuhteet
• Jykes Kiinteistöt Oy 40 %
•	Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 40 %
• Muuramen kunta 20 %

Kinkomaan parantolarakennuksesta pyydettiin suunnitelmat
kolmelta merkittävältä arkkitehdilta: Alvar Aallolta, W. G. Palmqvistilta sekä Jussi ja Toivo Paatelalta. Paateloiden ehdotus
valittiin, ja valmis rakennus vihittiin käyttöön 16. syyskuuta 1930.
Vuonna 2010 Kinkomaan sairaalan päärakennus täytti 80 vuotta.
Parantolassa oli alun perin 150 potilaspaikkaa, kolmessa kerroksessa. Vuosina 1937–1938 rakennusta laajennettiin Jussi Paatelan
suunnitelmien mukaan, ja rakennus sai kaksi uutta kerrosta, joista
ylimmässä 6. kerroksessa oli katettu ulkotila, niin sanottu makuuhalli. Se oli tärkeä osa ajan keuhkosairauksien hoitoa.
Alkuperäistä päärakennusta on remontoitu vuosien saatossa
useasti, mutta vanhasta klassismin tyylistä ovat jäljellä muun muassa pääsisäänkäynnin upeat Gunnar Finnen suunnittelemat reliefit.
Päijänteen rantaan mäntykankaalle sijoittunut Keski-Suomen
parantola oli maamme ensimmäinen kuntien omistamaa tuberkuloosiparantola. Se on toiminut monessa eri käytössä. Sota-aikoina
paikalla oli kirurginen sotasairaala ja vuodesta 1971 lähtien KeskiSuomen sairaanhoitopiirin yleissairaala, jossa hoidettiin muun
muassa keuhko- ja ihosairauksia.

Kiinteistökehitysyhtiön taustaa
2000-luvulla sairaala-alueen käyttötarpeet muuttuivat KeskiSuomen sairaanhoitopiirin muutosten myötä ja alueen tulevaa
käyttötarkoitusta mietittiin aktiivisesti mm. sairaanhoitopiirin
organisaatiossa. Pitkän pohdinnan ja hankesuunnittelun tuloksena perustettiin Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis vuonna 2008.
Omistajina yhtiössä ovat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta.
Yhtiön perustamisen yhteydessä sovittiin, että sen toimintaa ja
kehittämistä tulee hoitamaan Jyväskylän seudun kuntien omistama
Jykes Kiinteistöt Oy.
Ensimmäinen merkittävä tapahtuma yhtiön historiassa oli kiinteistökauppa, jolla Vitapolis osti Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä
vanhan sairaala-alueen rakennuksineen. Yhteensä kaupan kohteena oli 35 ha maa-aluetta ja noin 23 500 k-m2 vanhoja rakennuksia,
joista suurin osa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä sijaitsevia suojeltuja rakennuksia. Alueelta löytyvät vanhan
sairaalamiljöön luonteen mukaisesti päärakennuksen lisäksi mm.
lastensairaala, ylilääkärin talo, alilääkärin ja taloudenhoitajan talo,
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Hoiva- ja hyvinvointipalvelut
19 300 kem2
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Kartta on luonnos alueen kehittymisestä.

Vitapolis-alueen visio
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hoitajien asuinrakennus (Impilinna), talousrakennus, lämpökeskus
ja konehenkilökunnan rivitalo.
Tytäryhtiö perustetaan
Yhtiö perusti tytäryhtiön huolehtimaan Vitapolis-alueen yleishyödyllisistä hankkeista. Vitapolis Asunnot Oy huolehtii alueen hoivakotihankkeista. Ensimmäinen 60-paikkainen hoivakoti valmistui
vuoden 2012 alussa ja toista vastaavanlaista rakennetaan parhaillaan. Vanha lastenparantola peruskorjataan hoivakotikäyttöön ja
päärakennukseen suunnitellaan sijoittuvan kahteen kerrokseen
hoivakotitiloja.
Maankäytön suunnittelua
Vuonna 2008 alueella oli voimassaoleva asemakaava, jossa lähes
koko alue oli merkitty kaavamerkinnällä YS (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) ja vanha
päärakennus oli suojeltu merkinnällä sr-1 (rakennustaiteellisesti
arvokas rakennus). Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, on luonto-olosuhteiltaan
arvokas ja kuuluu pohjavesialueeseen. Päijänteen rantaa sillä
on noin 1,5 km. Erityispiirteitä ja monimuotoisuutta alueella on
hyvinkin paljon.
Kaavoitustyö aloitettiin, ja tavoitteena oli saada koko aluetta
kattava suunnitelma, joka mahdollistaa ikääntyvän väestön
kuntouttamiseen, hoitamiseen, palvelemiseen ja asumiseen erikoistuneen laadukkaan hyvinvointi- ja osaamiskeskus Vitapoliksen
rakentamisen.
Kaavatyön edetessä alueesta laadittiin mm. luontoselvitys ja
rakennushistoriallinen selvitys. Ensimmäisessä löytyi mm. harvinaisia kasveja ja liito-oravia sekä muinaisrantaa. Jälkimmäinen taas
toi esiin useita rakennusten suojeluun liittyviä erityispiirteitä, jotka
ovat olleet varsin merkittävässä asemassa jatkossa. Useiden viranomaisneuvottelujen myötä kaavoitustyötä vaikeuttavista asioista
päästiin yksimielisyyteen ja kaava vahvistui 2010 kesällä. Samassa
yhteydessä vahvistettiin maankäyttösopimus, jonka mukaan Vitapolis huolehtii kunnallistekniikan rakentamisesta alueelle. Valmis
kunnallistekniikka luovutetaan Muuramen kunnalle korvauksetta.
Asemakaava mahdollistaa nyt alueelle lisärakentamista noin
100 000 k-m2. Tästä lisärakennusoikeudesta noin kaksi kolmasosaa
on varattu palvelurakennusten korttelialueeksi ja loput asumiseen.

Vitapoliksesta on rakentumassa uudenlainen
h yvinvointialue, joka tarjoaa edistyksellisiä palveluja
ja virikkeellistä elämää ainutlaatuisessa ympäristössä
kaikenikäisille ihmisille.

Aluesuunnittelua ja
kehittämistyötä jatketaan
Kaavoitustyössä palvelurakennusten korttelialueelle varattiin
rakennusoikeutta runsaasti ja tarkemmat suunnitelmat rakennusmassojen sijoittelusta tehtiin vain hyvin karkealla tasolla. Samoin
tarkemmat suunnitelmat mm. lähiympäristösuunnittelusta jätettiin
myöhempään ajankohtaan.
Alue- ja kehittämissuunnittelua jatkettiin syksyllä 2011. Täsmennetyn vision pohjalta laadittiin alueelle maankäytön suunnitelma
ja lähiympäristösuunnitelma. Lisäksi tarkasteltiin sataman kehittämismahdollisuuksia ja ranta-alueen rakentamisesta laadittiin
konseptisuunnitelmatasoinen tarkastelu.
Aluesuunnittelutyön yhteydessä pohdittiin erilaisia asumismuotoja, selvitettiin alueen markkinoita ja visioitiin tulevaisuuden
tarpeita. Suunnitelmien mukaan alueella tulee olemaan eri alueita,
joilla asuu aktiivisia senioreita, yhteisöllisesti asuvia, hoivapalveluja
tarvitsevia sekä tavallisia perheitä.
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Kuva ja kartta: KSSHP sairaalamuseo

aikaisosasto sekä sairaanhoitopiirin kuntoutusyksikkö ja apuvälinekeskus. Lisäksi
rakennukseen sijoittuu pienempiä yrittäjiä sekä mm. parturi ja jalkojenhoitaja.
Päärakennuksen peruskorjaus on
suunniteltu alkavaksi vuonna 2014. Rakennuksen konseptikehitystä viedään
eteenpäin ja suunnitelmat vanhan parantola- ja sairaalarakennuksen tulevasta
käytöstä alkavat hahmottua.
Kohdetta voi kuvata myös monipuoliseksi ja uusimuotoiseksi SOTE-alan
liikekeskukseksi. Se koostuu liiketilojen
lisäksi vanhusten hoivakotiasumisesta
ja tavalliseen rinnastettavasta asumisesta. Kohteen kehittäminen on erittäin
haasteellista ja sen käyttötarkoituksen
muutosta on tutkittu laajasti. Nykyiset
tilat ovat muunnettavissa useisiin erilaisiin pohjaratkaisuihin. Tiloihin voidaan
sijoittaa yleis- ja terveyspalveluita, joiden
käyttäjinä voi olla kuka tahansa, intervallihuoneita kuntoutujille, hoivakotiasumista tai vaikka itsenäistä
senioriasumista.
Päärakennukseen on suunnitteilla 60-paikkainen hoivakoti,
pieniä asumisoikeusasuntoja sekä alimpiin kerroksiin liiketiloja
aluetta palvelevalle pienyritystoiminnalle, esimerkiksi hyvinvointialan yrittäjille. Lisäksi tavoitteena on saada päärakennukseen
pieni kuntoutuskylpylä.

Omakotialue sijoittuu alueen pohjoisosaan ja osa tonteista
rajoittuu rantaan. Tontit myydään osa kerrallaan tarjouskilpailulla
ja alueen rakentuminen on alkanut. Tonttimyynneillä rahoitetaan
alueen kehittämistä ja vanhojen rakennusten korjaustöitä.
Päärakennus – alueen sydän
Alueen ytimenä oleva päärakennus on museoviraston suojelema
noin 16 000 k-m2 käsittävä kuusikerroksinen entinen sairaala.
Nykyisin rakennuksessa toimii mm. Jyväskylän kaupungin pitkä34 Maankäyttö 3|2012

Tulevaisuuden palvelevaa asumista
Vitapoliksesta kehittyy palveleva asuinalue. Vitapoliksen asukkaat ja
omakotirakentajat voivat jo nyt tilata erilaisia arkipalveluja suoraan
Vitapoliksen internet-sivuilta. Palveluja on tarjolla monenlaisiin
tarpeisiin, kuten siivoukseen, ruohonleikkuuseen ja puutarhatöihin.
Rakentajien avuksi palveluvalikoimassa on tarjolla järeämpääkin
kalustoa, kuten jätelavoja, kuorma-autoja ja traktoreita.
Arkipalvelujen kehittäminen hyödyttää myös yrityksiä, sillä
palvelutarve tuottaa Vitapolikseen uusia työpaikkoja. Tulevaisuuden tavoitteena on, että Vitapoliksessa asukkaita palvelee laaja
yritysverkosto kauneuden- ja terveydenhoidon ammattilaisista
siivous- ja kiinteistönhoitoammattilaisiin.
Visioiden mukaan Vitapoliksessa työskentelee tulevaisuudessa
satoja eri alojen ammattilaisia. Arvioiden mukaan alueella on sen
valmistuttua 600 työpaikkaa. Asukkaita tulevaisuuden Vitapoliksessa on arviolta 700 – lapsiperheistä aktiivisiin tai hoivapalveluja
tarvitseviin senioreihin. Tavoitteena on saada alueelle kaikkiaan
400 hoivapaikkaa.
Vitapolis on merkittävä työpaikkakeskittymä ja kehityskohde,
jonka kehittymistä voi seurata internetistä (www.vitapolis.fi) tai käymällä paikanpäällä tutustumassa alueeseen ja sen kehitystyöhön.

Kirjoittaja on DI ja kiinteistöinsinööri Jykes Kiinteistöt Oy:ssä.
Sähköposti paula.hartman jykes.fi.

Uskalla nähdä

ja saavuttaa

Maanmittaritoimisto

Äyräväinen
& Krüger

enemmän

Helsingissä
omakotitonteista
ylitarjontaa
Helsingin Alppikylään on suunniteltu omaleimainen asuinalue. Vain 15 km keskustasta sijaitsevalle seudulle on kaavoitettu kerrostaloja, pientaloja sekä tietenkin viimeisen trendin
mukaisesti toimistotorni ja town houseja. Nätti nimi keksitty
rivitalolle. Kaupunki järjesti mittavan hakuprosessin 61
pientalotontista. Arvontakoneet saivat lepäillä laakereillaan.
Hakemuksia tuli 19 kappaletta. Osan hakemuksista taustalla
oli ryhmä hakijoita, joten ei jäänyt kuin 34 tonttia jakamatta.
Hetkinen. Pääkaupunki laittaa jakoon tontteja, joiden vuosivuokra on parituhatta euroa ja ketään ei kiinnosta? Kuka vain
viitsii kävellä kiinteistövirastoon saa Helsingistä lähes ilmaisen
tontin ja ketään ei kiinnosta.
Äyräväinen & Krüger julistaa omakotiunelman olevan ohi.
Keskitytään Helsingissä jatkossa kerrostalorakentamiseen
ja kutsutaan rivitaloja rivitaloiksi. Siinä rakennusliikkeet
rikastuvat tolkuttomasti ja kansa saa ihan vain pikkuisen
kosteusvaurioista kärsiviä ahtaita asumuksia sopuisaan 6 000
euron neliöhintaan. Muuten olemme sitä mieltä, että toimistotorneissa ei ole järjen hiventä. Että sitten hissillä pitää mennä
tapaamaan työkaveria, joka istui ennen viereisessä huoneessa.

Sähköistä asiakaspalvelusi internetiin

Tekla ePalvelut
Helppokäyttöiset paikkatietopohjaiset web-sovellukset
viranomaisille internetpohjaisen asiakaspalvelun
tarjoamiseen kansalaisille ja eri sidosryhmille
< Käytettävissä 24/7
< Vähentää asiakaspalvelutyötä
< Nopeampi prosessien läpimeno

< www.tekla.com/epalvelut
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JARRUMIES

Pääkonttorissa valta v aihtunut
No niin, nyt on sitten Pääkonttorissa valta
vaihtunut n. 20 vuoden jälkeen. Verettömästi
ja ilman suurempaa dramatiikkaa tuo lienee tapahtunut. Edellinen vallanvaihdos ei
saattanut aivan yhtä helposti käydä. Vanhan
Jarrumiehen on oikein kaiveltava muistiaan
noilta ajoilta. Nimitykseen sisältyi tuolloin
enemmän suuria tunteita ja dramatiikkaa,
varsinkin Pääkonttorin omien poikien taholta.
Ei mennyt niin kuin oli suunniteltu. Tuli varsin
tuntematon mies, jostain muualta. Poliittinen
päätös siis. Tottakai.
Entäs, mitä sitten uusi mies teki. Eivät
olleet Pääkonttorin pojat Machiavelliaan
lukeneet. Tulokas oli. Valtaa ei anneta eikä
anella, se otetaan, perkele.
Ja tulokas otti. Ensin siivottiin omista nurkista ja porstuasta ylimääräiset pois ja sitten
käytiin pihapiirin kimppuun. Organisaatiota
myllättiin perusteellisesti pariinkin otteeseen
ja pihapiirin etumiehiä vaihdettiin taajaan
tahtiin. Valtaa keskitettiin jossain määrin
pihapiiristä pääkonttoriin ja samalla vähän
oiottiin mutkikasta tietä Pääkonttorin käskijään. Väki oli kauttaaltaan suuresti hämillään
ja ymmällään eikä tiennyt miten suhtautua.
Se Machiavellin Ruhtinas kun siis oli edelleen
lukematta.
Ja eikä aikaakaan, kun tulokkaalla oli
kaikki langat käsisään ja langan päässä tottelevaista, mutta ammattitaitoista ja tulokkaan
itsensä valitsemaa porukkaa.
Sitten voitiinkin jo aloittaa työnteko
toimialan kehittämiseksi. Ja ripeästihän se
alkoikin, kun sisäinen kitka oli hävitetty.
Koko toiminnan tavoitteita selkeytettiin joka
tasolla ja tähän liittyen monia merkittäviä
uudistuksia tehtiin. Toimialan ja Pääkonttorin yhteiskunnallista tehtävää ja vaikutuspiiriä lisättiin hankkimalla organisaatiolle
uusia vastuita.
Toimintamalleja kehitettiin, keskityttiin
tärkeimpiin tehtäviin, kuluja tarkkailtiin ja voitettiin erilaisia palkintoja laadusta ja muusta.
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Palkat kohosivat koko toimialalla keskimääräistä paremmin. Näin ainakin lehdistössä
ilmoitettujen palkkataulukoiden mukaan.
Henkilöstön kehittämiseen ja viihtyvyyteen satsattiin. Hommat alkoivat vähitellen
sujua vallan mukavasti. Mahdollisia uhkia arvioitiin, niitä osattiin ennakoida ja huomioida
toiminnassa. Yhteiskuntasuhteita kehitettiin
entistä enemmän niin henkilö- kuin organisaatiotahollakin. Myös kansainvälisyyteen
satsattiin ja monia hienoja hankkeita saatiin
silläkin sektorilla toteutettua. Avattiin muun
muassa uudenlaista yhteistyötä lähialueille
ja kauemmaksikin.
Tulokasta ruvettiin vähitellen arvostamaan ja Pääkonttorin pojat alkoivat olla varsin
tyytyväisiä esimieheensä ja se hienoinen
epävarmuus ja pieni pelkokin alkoi kadota,
kun huomasivat, että kyllä täällä saa ihan vapaasti töitä tehdä. Kunhan vain pysyy omalla
tontilla ja toteuttaa sovittuja asioita. Ja jopa
oma-aloitteisuuskin oli sallittua ellei vallan
suotavaa. Jos ylilyöntejä tuli, ja joskushan niitä
tulikin, niin niihin puututtiin varsin tuimasti
ja nopeasti. Ruotuun oli syytä palata varsin
kiltisti. Näin tapahtui.
Pihapiirissä tilanne kehittyi samoin ja
alkoivat vähitellen puhua meidän johtajastamme, ikään kuin jo vallan kavereita oltaisiin.
Omaa tonttia sai sielläkin hoidella ihan itse,
kunhan vain toimittiin ammattimaisesti ja
tulostavoitteita edes yritettiin saavuttaa.
Asiat kehittyivät kaikilla mittareilla tälläkin
suunnalla hyvin. Meillä on hyvä päällikkö,
joka istuu pääkonttorilla ja kun toimii oikein,
niin siihen voi luottaa, eikä se turhia höpise,
sanoivat Pihapiirin päälliköt.
Valistunut Itsevaltias oli saanut homman
kutakuinkin nopeasti hanskaan ja organisaation toimimaan. Sitten olikin aika ja mahdollisuus pikku hiljaa antaa porukoille takaisin
sitä valtaa, mikä heille kuului.
Itsevaltias oli kadonnut ja tilalle oli tullut
Valistunut määrätietoinen toimialan kehittä-

miseen ja laajentamiseen vahvasti sitoutunut
johtaja.
No, nyt on valta taas vaihtunut. Pienintäkään dramatiikkaa ei tähän valintatilanteeseen sisältynyt. Mitä nyt kansa äänesti vaaleissa väärin ja hallitus muodostui, Pääkonttorin
tilannetta ajatellen, ei ehkä parhaalla tavalla.
Mutta nimityksessä kokemus, osaaminen
ja ammattitaito lopulta voitti.
Nyt ei Pääkonttorissa ollut hämminkiä eikä
epäluuloja uuden päällikön suhteen. Tulevaisuuden suunnitelmia oli jo laadittu. Varmaan
kaikki menee niin kuin on suunniteltu, luulevat. Voipi kuitenkin olla, että kun parit lumet
ovat sulaneet, niin selviää, että Machiavellia
on taas luettu ja alkaa tapahtua. Toivottavasti.
Se on nimittäin niin, että kun organisaatio
pysäytetään nauttimaan olostaan, se alkaa
välittömästi näivettyä. Hyökkäys on kautta
historian ollut paras puolustuskeino. Toivottavasti tämän huomioi myös uusi Pääkonttorin
päällikkö.
Mihin sitten pitää hyökätä? No, se on
Pääkonttorin päällikön itse päätettävä. Pääkonttori kun on Päällikkövetoinen. Se on
sellainen, koska niin on säädetty ja niin se on
ollut viimeiset 20 vuotta. Siihen on totuttu. Ja
se toimii. Vierivä kivi ei sammaloidu.
Näin kirjoitti Jarrumies, joka on riekkunut
vallan liepeillä kauan.

PS. Asiasta toiseen....
Jarrumies haluaa omasta puolestaan
kiittää Jarmo Ratiaa siitä merkittävästä ja
päämäärätietoisesta työstä, jonka hän on
maanmittausalan eteen tehnyt. Leppoisia
eläkepäiviä Sinulle.
Jarrumies haluaa myös onnitella Arvo
Kokkosta uudesta tehtävästä. Toivotan Sinulle kaikkea menestystä tehtävässäsi. Lähtökohtasi on hyvä, ammattitaitosi erinomainen
ja persoonasi loistava.

Jar ru m i e s

M a a n m i t tau s ta
 a l l e n ta m a s s a
t

Stereoskoopit
Ilmakuvausta alettiin hyödyntää kartan
teossa kuten tunnettua viime vuosisadan
alussa. Menetelmä rantautui Suomeen
1920-luvulla, jolloin puolustusvoimien topografikunta alkoi ymmärrettävistä syistä ensimmäisenä käyttää ilmakuvia toiminnassaan.
Myöhemmin 1930-luvulla käynnisti myös
Maanmittauslaitos toimintansa tällä alueella.
Ilmakuviahan hyödynnetään niin, että
kahdesta peräkkäisestä vähän eri kohdasta
samasta kohteesta otettua kuvaa katsellaan
niin, että saadaan aikaiseksi komiulotteinen
kuva, josta tunnettujen pisteiden avulla
voidaan suorittaa mittauksia. Nykyisinhän
menetelmiä ja laitteita on toinen toistaan hienompia, mutta mukana on edelleen ihmisen
kyky kahdella silmällään muodostaa kolmiulotteinen kuva ja asettaa siten mittamerkki
oikeaan paikkaan.
Aikojen kuluessa on käytetty erilaisia
triviaaleja laitteita kuvaparien tutkisteluun,
joista yksinkertaisimpia ovat stereoskoopit.
Aivan ensimmäiseksi on tietysti kokeiltava
stereovaikutelman aikaansaamista ilman
apuvälineitä. Eli pannaan kuvat vierekkäin ja
jokin näköeste kuvien väliin. Sitten yritetään
vääntää silmät yhdensuuntaiseksi, joko omin
voimin tai sitten vaikka kaljan avustamana.
Fokusoinnissa voi olla vähän vaikeuksia,
mutta onhan sitä näinkin saanut kuvan ”kohoamaan”. Itse asiassa helpompaa on katsoa
kuvia ilman näköestettä ristiin, fokusointi
onnistuu helpommin, mutta mihinkä kohoaa,
jää ihmeteltäväksi. No, nämä silmätemput
ovat hankalia ja saa pelätä, että silmät jäävät
vielä vinoon.
Kätevä ja helposti mukana kulkeva väline
on tietysti taskustereoskooppi. Sehän on
vähän kuin silmälasit, jossa sangat pannaan
pöytää vasten ilmakuvan päälle. Linssit ovat
suurennuslasia ja siten tietysti hankalat, että
ne ovat niin lähekkäin, että ilmakuvia saa
väännellä, jotta oikeat kohteet saa hollille. Sopivalla leikkelyllä ja yhdistelemisellä saa kuitenkin varsin käyttökelpoista tutkisteltavaa.
Parempi, mutta jo selvästi isompi laite on
peilistereoskooppi. Siinä on yleensä hyvät
okulaarit, joista näkösäde ohjataan vinossa
oleviin jalkoihin kiinnitettyjen peilien kautta
alas pöydällä oleviin ilmakuviin. Etuna on se,
että ilmakuvat mahtuvat mukavasti rinnak-
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kain. Kun kuvat on orientoitu, voi niistä suorittaa mikrometrin avulla korkeusmittauksia.
Peilistereoskooppi on kuitenkin jo niin iso,
että se kaipaa jonkinlaisen kuljetuslaatikon,
mutta kulkee kyllä sitten kohtuullisesti
mukana.
Seuraavaksi tuleekin vastaan jo vähän
harvinaisempi ja erikoisempi väline, eli jonostereoskooppi. Se on menetelmä ja laite
ilmakuvajonojen keskeytyksettä jatkuvaa
kolmiulotteista tarkastelua varten (kuva). Menetelmän on ideoinut ja kehittänyt toimitusjohtaja Kalevi Eranti, joka sai menetelmälle
patentin 2.8.1971. Erantihan oli aikanaan
Suomen suurimman maanmittausalan yk
sityisen yrityksen Oy Kunnallistekniikka Ab:n
johtaja. Jonostereoskooppi muodostuu kelkasta, jossa on alalevy ja sen varaan vinoon
asetettu paneeli. Alalevyä ja vinoa paneelia
katsellaan erillisen tuen varaan rakennetulla
”aisalla”, jossa on linssit. Toisella linssillä näkee
alapuolella olevat kuvat ja toisella vinossa
paneelissa olevat kuvat. Jonostereoskoopissa
liimataan kuvat kahteen jonoon siten, että
kuvaparit ovat vierekkäisissä jonoissa. Kuvajonot asetetaan sitten niin, että toinen on alla
ja toinen vinossa paneelissa. Kuvia liikutellaan
niin, että kolmiulotteinen kuva muodostuu.
Sitten aletaan huristella pitkin maisemaa
kelkkaa liikuttelemalla. Laitteenhan valmisti
aikanaan WILDin tehdas.
Nämä vanhat vempaimet olivat siitä mukavia, että sähkökatkoja ei tarvinnut pelätä
eikä bitti mennyt poikittain.

Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors luukku.com

UUTISIA
Avoimet maastotiedot
suosittuja
Maanmittauslaitoksen avoimien maastotietojen kysyntä on ollut vilkasta. Ensimmäisen
kolmen kuukauden aikana aineistoja toimitettiin noin 50 kertaa enemmän kuin ennen
avaamista yhden vuoden aikana. Myös
rajapinta-asiakkaiden määrä on kasvanut
huimasti.
Suurin osa aineistoista hankitaan itsepalveluna tiedostolatauspalvelun kautta.
Yksittäisiä aineistojen tilaajia oli syyskuun
alkuun mennessä ollut jo 10 900, tilauksia
oli tehty 37 000 ja tiedostoja ladattu 685 000
kertaa. Kysytyimmät aineistot ovat Peruskartta rasterimuodossa ja korkeusmalli (10
m ruutukoolla).
Suurten aineistojen manuaalitoimituksetkin ovat nekin lisääntyneet. Kyse on
lähinnä koko maan kattavista aineistoista
sekä ortoilmakuvista ja laserkeilausaineistoista. Niiden tiedostokoot ovat sen verran
suuria, että laajempien alueiden lataaminen
latauspalvelun kautta on vaivalloista.

Aineistojen avaaminen on lisännyt myös
rajapintapalveluiden suosiota. WMS-rajapinnan käyttäjäsopimusten määrä on lisääntynyt toukokuun alusta 40 %. Kesäkuun alussa
avattiin maksuttoman WMTS-palvelun
betaversio. Sen käyttömäärät ovat nousseet
vauhdilla. Kesäkuussa palveluun tehtiin
40 000 hakua, elokuussa jo yli 300 000.
Aineistoja voi ladata myös muiden kuin
Maanmittauslaitoksen omien palveluiden
kautta, joten aineistojen käyttäjiä vielä
tätäkin enemmän.
Maanmittauslaitos avasi toukokuussa
kaikki digitaaliset maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja
vapaaseen käyttöön. Avoimien aineistojen
käytöstä ei peritä korvauksia ja niillä on laajat,
ikuiset käyttöoikeudet. Lisätietoja osoitteessa
www.maanmittauslaitos.fi/avoindata.
KKJ-tuki päättyy
maanmittauslaitoksessa
Vanhan kartastokoordinaattijärjestelmän
(KKJ:n) tuki päättyy Maanmittauslaitokses-

sa vuoden 2012 lopussa. Samalla loppuu
digitaalisten tuotteiden KKJ-versioiden
ylläpito.
Maanmittauslaitos siirtyi käyttämään
tuotteissaan ETRS89-koordinaattijärjestelmää vuonna 2010. Uuteen järjestelmään
siirtymiseen liittynyt kahden vuoden siirtymäaika, jolloin tuotteita sai myös KKJ:ssä,
päättyy vuoden vaihteessa.
Uusia tuotteita (mm. uudet maastokartat 1:100 000 ja 1:250 000) tuotetaan vain
ETRS-TM35 koordinaatistossaRasterituotteita (maastorasterit ja ortokuvat) ei tehdä
KKJ:ssä vuoden 2012 jälkeen. Myöskään
vektoriaineistoista ei tehdä vuosi-irrotuksia
eikä ajantasairrotuksia KKJ:ssä vuoden 2012
jälkeen
KTJ-selaintietopalvelun ja Karttapaikan
KKJ-toiminnallisuus poistuu lukuun ottamatta muunnostoimintoa. KKJ poistuu
myös eröajoista ja rajapintapalveluista. Poikkeuksena on kuntatietojen siirtovälineen ja
KTJkii-aineistopalvelun KKJ-tuki, joka jatkuu
vielä vuoden 2013.

UUTISIA

Karttapaikalle uusia taustakarttoja

Karttapaikka-verkkopalveluun on lisätty
uusia karttoja. Perus- ja maastokarttojen
sekä ilmakuvien lisäksi katseltavissa on taustakarttoja, joista näkee myös kadunnimet ja
rakennusten numerot.
Karttapaikalta näkee myös kiinteistöjen
rajat ja kiinteistötunnukset. Kiinteistöjaotuksen voi lisätä näkyville asetuksista.
Taustakartat ovat saatavilla monin
tavoin. Niitä voi katsella Karttapaikka- ja

Paikkatietoikkuna-verkkopalveluissa. Ammattilaiset, kuten sovelluskehittäjät, voivat
käyttää niitä rajapintojen (WMS ja WMTS)
kautta tai ladata itselleen tiedostoina.
Taustakarttasarja koostuu 11 rasterimuotoisesta kartasta mittakaavoissa 1:5 000–
1: 8 000 000. Aineistot ovat olleet saatavilla
rajapintapalvelusta syksystä 2011 alkaen, ja
ne tulivat ladattavaksi Avoimien aineistojen
tiedostopalveluun kesäkuussa 2012.

Ammattilaisen Karttapaikka ja KTJ-selaintietopalvelu yhteen

Ammattilaisen Karttapaikka ja KTJ-selaintietopalvelu yhdistetään alustavan aikataulun
mukaan 4.3.2013. Yhdistyneen palvelun
nimeksi tulee Kiinteistötietopalvelu.
Ammattilaisen Karttapaikan ja KTJ-selaintietopalvelun tiedot ovat jatkossa käytettävissä
Kiinteistötietopalvelussa. Uudistuksen jälkeen yhdellä käyttäjätunnuksella on mah-

dollista saada laajemmat tiedot käyttöön.
Maanmittauslaitos siirtää Ammattilaisen
Karttapaikan ja KTJ-selaintietopalvelun nykyiset käyttäjät automaattisesti Kiinteistötietopalvelun käyttäjiksi. Mikäli yhdistäminen
edellyttää käyttäjiltä toimenpiteitä, heihin
otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

Uusi ohje tuulivoimaloiden
etäisyysvaatimuksista
liikenneväyliin
Liikennevirasto on uusinut ohjeensa tuulivoimaloiden rakentamisesta liikenneväylien
läheisyyteen. Uudessa ohjeessa tuulivoimalan etäisyysvaatimukset maanteihin ja
rautateihin ovat aikaisempaa lyhyemmät.
Ohje on tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tuulivoiman rakentamista. Sitä hyödyntävät myös ne Liikenneviraston ja ELYjen liikennevastuualueiden
henkilöt, jotka antavat tuulivoimaa koskevia
lausuntoja esimerkiksi kaavoista, ympäristövaikutusten arvioinneista ja rakennusluvista.
Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset
tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa
maanteihin ja rautateihin. Siinä annetaan
myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden merkitsemisestä
merialueilla.
Pääteillä suositellaan 300 metrin etäisyyttä maantien keskiviivasta. Riskiarviolla
on mahdollista tulla lähemmäksi, muttei
kuitenkaan lähemmäksi kuin tuulivoimalan
kokonaiskorkeudella lisättynä maantien
suoja-alueen leveydellä. Muilla kuin pääteillä etäisyysvaatimus pysyy samana kuin
ennenkin: yhteen lasketaan tuulivoimalan
kokonaiskorkeus ja maantien suoja-alueen
leveys.
Myös rautateillä etäisyysvaatimus lyheni.
Jatkossa tuulivoimalan vähimmäisetäisyys
rautatiestä on 30 metriä lähimmän raiteen
keskilinjasta lisättynä voimalan kokonaiskorkeudella. Jos suoja-alue on yli 30 metriä, vähimmäisetäisyys on tuulivoimalan
kokonaiskorkeus lisättynä suoja-alueen
leveydellä.

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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UUTISIA
Pekka Lehtonen

Kauppahintatilasto: epävarmuus markkinoilla jatkuu

Maanmittauslaitos julkisti kiinteistöjen
kauppahintatilaston alkuvuodelta 2012.
Tilaston mukaan kiinteistökauppojen
määrä laski tammi-kesäkuussa 5 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Kiinteistökauppaan käytetty
rahamäärä oli 3,7 miljardia euroa, mikä on
8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä

vuonna.Vuonna 2009 nousuun lähtenyt
kaupanteko näyttää jälleen tasaantuneen.
Vuoden 2012 alkupuoliskolla tehtiin 30 800
kiinteistökauppaa.
Pientalotontteja myytiin tammi-kesäkuussa 2012 koko maassa 3 300 kappaletta,
mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin
vuoden 2011 vastaavana aikana. Omako-

titonttien kaupankäynti on vähentynyt nyt
kaksi vuotta peräkkäin.
Loma-asumista palvelevia kiinteistökauppoja tehtiin alkuvuonna 8 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kesämökkien hinnat näyttävät kuitenkin olevan yhä
nousussa. Kalleinta oli Varsinais-Suomessa,
jossa kaava-alueella sijaitsevat rantamökit
maksoivat keskimäärin 194 000 euroa. Hajaalueen rantamökki maksoi Uudellamaalla
198 000 euroa.
Pellon hinta laski koko maassa 4 prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun.
Koko maan keskihinta alkuvuonna oli
7 300 euroa hehtaarilta. Kalleinta pelto oli
Varsinais-Suomen maakunnassa, 11 600
euroa hehtaarilta. Metsämaan keskihinta
alkuvuonna oli koko maassa 2 400 euroa
hehtaarilta. Kalleinta metsämaa oli Uudellamaalla ja halvinta Lapissa. Uudenmaan
maakunnassa hehtaari maksoi 4 800 euroa,
kun taas Lapissa vain 1 000 euroa.

TAPAHTUMIA

NIMITYKSIÄ

Maanmittauslaitos isännöi Euroopan maanmittauslaitosten yhteisjärjestö EuroGeographicsin
vuosikokousta Helsingissä 2.−5.9.2012. Maanmittauslaitos ja sen eurooppalaiset sisarorganisaatiot kokoontuvat EuroGeographicsin
puitteissa kerran vuodessa. Vastaava kokous
on järjestetty Suomessa viimeksi vuonna 1993.
Kokoukseen osallistui yli 140 henkilöä,
pääasiassa maanmittauslaitosten ylintä johtoa.
Edustus on lähes jokaisesta Euroopan maasta.
Suomesta tapaamiseen osallistui Maanmittaus

laitoksen lisäksi myös Geodeettinen laitos.
Eurooppalaisten maanmittauslaitosten
yhteisjärjestö EuroGeographicsin toimintaan
kuuluu vuosikokousten lisäksi työryhmätoiminta ja erilaiset yhteisprojektit, joissa
Suomikin on mukana. Esimerkiksi EuroGlobalMap- ja EuroRegionalMap-hankkeissa kukin
maanmittauslaitos tuottaa omasta maastaan
paikkatietoaineistoja eri mittakaavoissa. Näin
varmistetaan kartta-aineistojen yhteensopivuus eri maiden kesken.

Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka-alan messut
rakentaa toimivaa ympäristöä
Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka-alan ammattitapahtuma järjestetään 9.–12.10.2012
Helsingin Messukeskuksessa nyt jo seitsemättä kertaa. Tapahtuma koostuu tänä vuonna
kolmesta näyttelykokonaisuudesta, jotka ovat
Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri sekä
Jäte ja Kierrätys. Ympäristö-, yhdyskunta- ja
jätetekniikoiden ja palveluiden hankinnoista
ja vesihuollosta vastaaville tarjotaan uusinta
tietoa näyttelyissä ja ammattilaisille järjestään
kahdeksan velotuksetonta seminaaria sekä
useita tietoiskuja.

Samanaikaisesti Messukeskuksessa järjestetään 26. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät ja
Ympäristöyritysen liiton Ygoforum-seminaari
maarakentamisen materiaalitehokkuudesta.
Ympäristö- ja yhdyskunta-alan messutapahtuman lisäksi kävijät voivat vierailla samanaikaisesti järjestettävillä FinnBuild rakennus- ja
talotekniikkamessuilla, liikuntapaikkarakentamisen Arena-messuilla ja uudessa InfraExpossa.
Tapahtumat ovat avoinna ti 9.10. klo 9–17, ke
10.10. klo 9–18 ja to–pe 11.–12.10. klo 9–17.

EnergiaForum 12 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 22.–25.10.2012 –
Toteutuneita tuulivoimahankkeita Energiakongressissa
Tuulivoiman uusimmat tuulet puhaltavat
EnergiaForum 12 -tapahtumassa Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Suomen Tuulivoimayhdistys tuottaa kokonaisen aamupäi-

väsession verran ohjelmaa Energiakongressiin
24.10. Lisäksi Energiamessujen kolmesta
tietoiskulavasta yksi on kokonaan tuulivoimaasialle pyhitetty.

Arvo
Kokkonen
aloitti
Maanmittaus
laitoksen
pääjohtajana
Ar vo Kok konen
aloitti Maanmittaus
laitoksen uutena pääjohtajana 1.9.2012,
kun pääjohtaja Jarmo Ratia jäi eläkkeelle.
Valtioneuvosto nimitti Kokkosen maa- ja
metsätalousministeriön ehdotuksesta.
Pääjohtajan kausi on seitsemänvuotinen.
Arvo Kokkonen toimi elokuun 2012
loppuun saakka Maanmittauslaitoksen
ylijohtajana eli pääjohtajan ensimmäisenä
sijaisena. Kokkonen on ollut Maanmittauslaitoksessa lähes koko työuransa.
Kokkonen on 56-vuotias maanmittausalan diplomi-insinööri Vihdistä. Hän on naimisissa, ja hänellä on kolme aikuista lasta.

© Antero Aaltonen

Euroopan maanmittauslaitosten johtajat koolla Helsingissä

Maan
omistajien
Arviointi
keskus Oy
TkK Matti Äijälä
on nimitetty Maanomistajien Arvioin
tikeskus Oy:n Helsingin toimiston
arviointiasiantuntijaksi 28.5.2012 alkaen.
Äijälä on aikaisemmin työskennellyt
Aalto-yliopistossa Maankäyttötieteiden
laitoksella kurssiassistenttina.

MAA P UN TARI
Omakotitalon hinta Oulussa

euroa

Omakotitalon hinta Oulussa

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1984

1986 1988

1990

1992 1994

1996

1998 2000

2002

2004 2006

2008

2010 2012

Tiedot perustuvat M aanm ittauslaitoksen ylläpitämään Kiinteistöjen kauppahintar ekisteriin.
Tiedot on koonnut erikoistutkija Juhani Väänänen.

Kun tarvitaan faktaa kiinteistökaupoista...
Hanki kauppahintatiedot Karttapaikalta www.karttapaikka.fi tai lähimmästä maanmittaustoimistosta.
MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA

JULKAISUJA

Yksityistien kunnossa
pito -opas ilmestynyt
Suomen Tieyhdistys on julkaissut
kunnossapidon opaskirjan Yksityistien kunnossapito.
Uusi teos vastaa siihen, kuinka
yksityistie – useimmiten sorapintainen – voidaan kunnossapitää
mahdollisimman taloudellisesti ja
mielekkäästi. Tielaitos teki 1990-luvun lopulla erinomaisen ohjeen
yksityisten teiden kunnossapidosta,
mutta sitä ei ole ollut saatavilla enää
vuosiin. Niinpä Tieyhdistys ja liikenneviranomaisena Keski-Suomen
ELY-keskus sopivat, että on tarpeen
tehdä uusi ja nykyajan olosuhteisiin
sopiva kunnossapito-opas.
Kirjassa työt on ryhmitelty
uudenlaisesti vuosikellon mu-

kaan keväälle, kesälle, syksylle ja
talvelle. Huomiota ovat saaneet
myös sillat ja raskaan liikenteen
erityistarpeet. Läpi kirjan korostuu turvallisuus kunnossapidon
töissä ja liikenteessä. Liitteinä on
useita asiakirjamalleja mm. töiden teettämiseen, talousarvion
laadintaan ja kunnon arviointiin
sekä opetuspaketti, jonka avulla
voidaan keskustella kunnossapidon tarpeista ja tavoitteista esimerkiksi tiekunnan kokouksissa.
Opetuskalvot on tulostettavissa
Tieyhdistyksen kotisivulta.
Kirjoittaja, diplomi-insinööri
Esko Hämäläinen on tunnettu
yksityistieasioiden asiantuntija. Kirjan toimittajana on ollut
diplomi-insinööri Jaakko Rahja.
Kuvituksen ja taiton on tehnyt
Tuija Eskolin. Toteutuksen tukena on ollut erityisasiantuntijoita
mm. Liikennevirastosta, ELYkeskuksista, urakoitsijataholta,
kunnista sekä yksityisteiden
tieisännöitsijöitä. Keski-Suomen
ELY-keskus on taloudellisesti
tukenut kirjahanketta.

Kirjan ilmestymisaikoihin Suomen Tieyhdistykselle kertyi ikää
95 vuotta, joten uusi teos on myös
Tieyhdistyksen kunnianosoitus
menneiden sukupolvien uraauurtaville tienpitäjille.
Tutustu uusiin fillari
oppaisiin!
Kesäkuun alussa ilmestyi kaksi uutta
fillariopasta, jotka sisältävät testatun
ja monipuolisen valikoiman eteläisen Suomen pyöräilyreittejä. Toinen
opas keskittyy reitteihin Helsingistä
itään ja toinen Helsingistä länteen.
Kummassakin oppaassa on kak
si pääreittiä, joiden lisäksi esitellään
erimittaisia paikallisia reittejä ja
kierroksia. Itäisen Suomen pääreitit
polveilevat Itäisen Kuninkaantien
rannikkomaisemien kautta Lappeenrantaan ja Päijät-Hämeen
järviseutujen läpi Jyväskylään.
Läntisen oppaan pääreitit kulkevat Helsingistä Hämeeseen sekä
Läntisen Kuninkaantien rannikkokaupunkeihin.
Reitit on rakennettu siten,
että niiden lähituntumasta löytyy

kiinnostavia luonto- ja kulttuurikohteita ja mahdollisimman paljon
maaseudun majoituskohteita.
Oppaissa on myös monipuolinen
kartta sekä vinkkejä melonta- tai
vaellusretkien yhdistämiseksi pyörämatkan oheen.
Oppaiden tueksi Lahden ammattikorkeakoulun ja Pyöräilykuntien verkosto ry:n verkkosivuilta
löytyy paljon matkantekovinkkejä,
majoituspaikkoja, retkeilykohteita
sekä ohjelmaehdotuksia eripituisille reiteille. Lahden ammattikorkeakoulun Outdoors Finland Etelä
-hanke on koonnut oppaat yhteistyössä Karttakeskuksen kanssa.
Lisätietoja: www.pyoraillensuomessa.fi

6. – 7.11.2012
Helsingin Messukeskuksen
kongressisiivessä

Ilmoittaudu osoitteessa www.paikkatietomarkkinat.fi.
NÄYTTEILLEASETTAJAT
3D-system Oy | Apps4Finland | Autodesk | Basepoint Oy | Bitcomp Oy | Blom Kartta Oy | Citynomadi Oy | Dimenteq Oy | Esri Finland Oy | FlexiTon Kft |
FM-International Oy | Fonecta Oy | Geodeettinen laitos | Geologian tutkimuskeskus/ GTK | Geometrix Oy |Geotrim Oy | Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kunta-yhtymä HSY | Hand Held Systems Oy | HHCS Handheld Finland Oy | Indagon Oy | Inspire-sihteeristö | IT-Pie Oy | Karttakeskus Oy | Karttatiimi Oy | Kaukomarkkinat Oy | Keypro Oy | Leica Geosystems Oy | Liikennevirasto/Digiroad | Logica Oy | Maanmittauslaitos | Maanmittauspäivät 2013,
Kuopio | Mapita Oy | Nosto Consulting Oy | Novatron Oy | Océ-Finland Oy | Paikkatietokonsultit Oy | Pitney Bowes Software/MapInfo | Planix | Positio-lehti |
Sito Yhtiöt | Spatialworld Oy | Spatineo Oy | SPECIM, Spectral Imaging, Ltd. | Tekla Oyj | Terrasolid Oy | Tilastokeskus | T-Kartor | Topgeo Oy | Tracker Software Oy | Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka | Vianova Systems Finland Oy | Ympäristöministeriö |
järjESTäjä: MAANMITTAuSLAITOS

YRITYSUUTISIA
Alstom Finland Oy
Alstom toimittaa 21 MW tuulivoimaA
tuulipuistoon Lappeenrantaan
Alstom on varmistanut ensimmäisen pohjoismaisen tuuliturbiinitoimituksensa allekirjoittamalla TuuliMuukko Oy:n kanssa sopimuksen
Muukon tuulipuiston tuulivoimaloiden toimituksesta Lappeenrantaan. Sopimus sisältää seitsemän
3.0 MW:n ECO110-tuuliturbiinin
toimituksen, kuljetukset ja asennuksen sekä 12 vuoden käyttö- ja
kunnossapitotyöt.
Turbiinien asennustyöt alkavat
tammikuussa 2013 ja ne luovutetaan asiakkaalle kesäkuussa 2013.
Muukon tuulipuiston turbiinit
rakennetaan Alstomin tuuliturbii-

nien valmistustehtailla Espanjassa.
ECO110-turbiinien roottorin halkaisija on 110 metriä ja tornien kor
keus 90 metriä. Turbiinit soveltuvat
hyvin alhaisille ja keskinopeille
tuuliolosuhteille. Tuuliturbiinit
varustetaan ns. talvipaketilla, jotta
ne soveltuvat suomalaisiin talviolosuhteisiin. Muukon tuulipuiston
kokonaistuotantoteho on 21 MW
– tämä on yli 10 % nykyisestä Suomeen asennetusta tuulivoimasta.

Lisätietoja: www.alstom.com/wind,
www.alstom.fi , www.tuulisaimaa.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG:n kotimaan liike
toiminta siirtyy tytär
yhtiöihin
FCG kehittää toimintaansa ja perusti tytäryhtiöt, jotka vastaavat
1.7.2012 lähtien FCG:n kotimaan
liiketoiminnasta. Yhtiöittäminen
toteutetaan nykyisen liiketoimintajaottelun mukaisesti ja tytäryhtiöt
toimivat emoyhtiön, FCG Finnish
Consulting Group Oy:n, alaisuudessa. Tytäryhtiöt 1.7.2012 alkaen: FCG
International Oy, FCG Koulutus ja
konsultointi Oy, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, FCG Tietojohtaminen,
ja lisäksi yhtiö tarjoaa toimialariippumattomia ICT-hankintakonsultaatiopalveluita.
FCG avasi koulutus
vientim arkkinat
Saudi-Arabiaan
FCG on avannut koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan pro-

jektilla, jossa hyödynnetään suomalaisen koulumallin parhaita
käytäntöjä. FCG toimittaa Riadiin
yksityisen kansainvälisen koulun,
joka kattaa esikoulun, peruskoulun
ja lukion. Pääyhteistyökumppani
projektissa on Helsingin yliopisto.
Koulurakennuksen on suunnitellut
FCG:n yhteistyökumppani Arkkitehtitoimisto K2S Oy. Seuraavassa
vaiheessa luodaan toteutussuunnitelma muun muassa opetusohjelmalle, johtamisjärjestelmälle,
oppimateriaalille, henkilöstön
rekrytoinnille ja koulutukselle
sekä ICT-strategialle. Suomalaisten
partnerien lisäksi työhön tulee
osallistumaan myös paikallisia
kumppaneita. Pian käynnistyy
myös itse rakentamiseen liittyvä
tekninen suunnittelu ja valvonta,
jossa FCG on vahvasti mukana.
Lisätietoja: www.fcg.fi

ECOMP
Dubain kaupunki siistii katukuvaansa
ECOMPin laitteilla
Dubain kaupunki on tehnyt päätöksen siirtyä käyttämään maanalaisia
jätepuristimia varsinkin ahtaissa
kaupunginosissa. Kesäkuun lopussa
Deiran alueella järjestettiin Dubain
kaupunginjohtajan Hussain Nasser
Lootahin johdolla tilaisuus, jossa
Ecompin toimittamat ensimmäiset
järjestelmät otettiin käyttöön.
SIRLIFT-järjestelmä varastoi
jätepuristimet maanalle viileään
tilaan ja eläimiltä ulottumattomiin,
samalla maanpinnalta vapautuu
tila muuhun käyttöön. Yksi järjestelmä vastaa noin kahtasataa
perinteistä n. 600 litran säiliötä.

Dubain Deiran kaupunginosassa
jäteastioita tyhjennettiin jopa
useita kertoja päivässä pelkästään
hajuhaittojen takia, mutta nyt
tyhjennykset suoritetaan SIRLIFTjärjestelmässä olevan täyttymistä
seuraavan gsm-hälytyksen jälkeen,
1–2 kertaa viikossa.
Parhaillaan käynnissä olevassa
projektissa asennetaan 9 järjestelmää ja urakan arvo yhteensä noin
2,2 Milj. euroa. Seuraavaan etappiin
tulevana syksynä ja keväällä 2013
on kaavailtu noin 50 järjestelmää.
Lisätietoja: www.ecomp.fi

Geodeettinen laitos
Geodeettinen laitos
rakentaa uuden GNSSsatelliittien tukiasemaverkon
Geodeettinen laitos rakentaa Suomeen kahdeksantoista asemaa
sisältävän tukiasemaverkon, jonka
avulla voidaan hyödyntää kaikkia
nykyisiä ja tulevia paikannussatelliitteja. Tulevaisuuden paikannus-,
mittaus- ja tutkimustarpeet täyttävä
verkko valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2013 loppuun mennessä ja kattaa nykyisten GPS- ja
Glonass-satelliittien lisäksi Euroopan Galileo- ja Kiinan Compassjärjestelmät kaikilla taajuuksilla.
Geodeettinen laitos ja Navdata Oy allekirjoittivat tukiasemavastaanottimien toimittamista
koskevan hank intasopimuksen Kirkkonummen Masalassa
7.6.2012. Toimitukseen sisältyy
Javad Delta GNSS-vastaanottimia

sekä Dorne-Margolin Choke Ring
-antenneja.
Geodeettinen laitos on seurannut GPS-satelliitteja kolmetoista
asemaa käsittävällä FinnRef®verkolla 1990-luvulta lähtien.
FinnRef®-verkko on perusta EUREFFIN-koordinaatistolle, joka toimii
karttojen ja paikkatiedon pohjana.
Toistuvilla havainnoilla tutkitaan
koordinaatiston ja paikannuksen tarkkuutta. Jatkuvasti seurataan myös maankuoren liikkeitä
(esimerkiksi jääkaudenjälkeinen
maankohoaminen), jotka vaikuttavat koordinaatiston tarkkuuteen.
Uudella, korvaavalla GNSS-tukiasemaverkolla voidaan varmistaa,
tutkia ja kehittää uusien ja olemassaolevien GNSS-järjestelmien
luotettavuutta ja yhteensopivuutta
Suomen olosuhteissa.
Lisätietoja: www.fgi.fi

Tutustu tekniikan museoon – ja sen maanmittausosastoon
Viikintie 1, 00560 Helsinki

Aukioloajat: ti–pe klo 9–17, la–su 11–17
Toimisto: (09) 7288 440
info tekniikanmuseo.fi
Pääsymaksut:
Aikuiset 6 €, lapset 1 €, opiskelijat 2 €, eläkeläiset 5 €
Tekniikan museoon pääsee busseilla 68 ja 71
Rautatientorilta sekä bussilla 74 Hakaniemestä.
Lisätietoja: www.tekniikanmuseo.fi
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YRITYSUUTISIA
GEOTRIM
Trimble laajensi UAV-teknologiaan:
Gatewing X100 ortokuvien ja digitaalisten p intamallien nopeaan tuotantoon

Trimblen miehittämätön kartoituslennokkijärjestelmä Gatewing X100
on innovatiivinen alusta fotogrammetrisiin sovelluksiin. Se tuottaa
nopeasti ortokuvia ja digitaalisia
pintamalleja vaikeapääsyisistä
kohteista, joiden ilmakuvaus oli
ennen pitkä ja kallis prosessi. UAV
soveltuu mm. avolouhoksille,
massojen inventointiin, rakennusalueiden suunnitteluun ja metsien
inventointiin. Liikuteltavuuden,
helppokäyttöisyyden ja Trimbleyhteensopivuuden ansiosta se
sopii myös tavallisten mittausryhmien käyttöön.

X100 UAV -lennokkijärjestelmä
sisältää lennokin lisäksi Stretchoutohjelmiston ja pilvipalvelun. X100
painaa vain 2 kg ja sisältää GPS:n,
inertiaalijärjestelmän, radion, 10
megapikselin kameran ja akun.
Lentosuunnitelma luodaan Trimble
PC-tabletilla ja itse lento hoituu
isoillakin alueilla täysin automaattisesti muutamissa minuuteissa.
UAV tuottaa kattavan koordinaateilla varustetun digitaalisen kuvaaineiston turvallisesti ja erittäin
nopeasti: georeferoidut kuvat
ovat käytettävissä jo muutamassa
tunnissa.

X100 UAV-kartoitus soveltuu
Trimble IS -yhteiskäyttöön: referenssipisteet mitataan ensin
Trimble PC-tabletilla ja GNSS/VRSvastaanottimella, Trimble PC-tabletilla ohjataan lentoa maastosta, ja
tietojen hallintaan on käytettävissä

Trimblen pilvipalvelu. X100 -järjestelmää maahantuo ja myy Geotrim.

Lisätietoja: www.gatewing.com

UUTUUS:
Täysin uusi Faro laserkeilain

Faro Laser Scanner Focus 3D
• Pieni ja kevyt mittausratkaisu 3D-mittauksiin
• Vaihe-eromittaukseen perustuva mittaus,
säästää mittausaikaa 50%
• Tarkkuus parempi kuin 2 mm
• Mittausnopeus 976 000 pistettä/s
• Sisäänintegroitu kamera
• Eräaikainen jälkikäsittely

Kysy lisää Geostarista!
p. 09-2532 5000
Geostar Oy
Tulppatie 16–18 B | 00881 Helsinki | Puh. 09–2532 5000 | www.geostar.fi

YRITYSUUTISIA
KEYPRO
Kaivulupa.fi-palvelun käyttö laajentuu Keski-Suomessa
Keypro Oy:n kehittämä internetissä
toimiva kaapelitietoa jakava palvelu
sai kesän aikana kaksi merkittävää
asiakasta, kun sekä PPO-Yhtiöt Oy
että KAISAnet Oy ohjaavat jatkossa
kaapelikyselynsä www.kaivulupa.

fi-sivuille. Palvelusta kaivajat saavat
johtoselvityskartan kaivupaikan
alueelta sekä voivat tilata tarvittaessa kaapelinäyttöjä sivuston kautta.
Palvelun tukena toimii joensuulaisista asiantuntijoista koostuva tukitiimi

ilmaisnumerossa 0800-133544.
Kaivulupa.fi-palvelusta löytyy
jo noin 500 johtoyhtiön tietoja ja
palvelu on auki 24/7-periaatteella.
Palvelu on kyselijöille ilmainen, eikä
1.9.2012 alkaen enää edellytä rekis-

teröitymistä, joskin sitä edelleen
suositellaan palvelua toistuvasti
käyttäville asiakkaille.
Lisätietoja: www.keypro.fi tai
www.kaivulupa.fi

PITNEY BOWES software
Uusia KMS-käyttäjiä
Vuosi sitten Suomen markkinoille
tuotu ratkaisu ammattimaisten
web-karttasovellusten julkaisemiseen suoraan MapInfosta on saanut
hyvän vastaanoton. Tänä keväänä
julkaistu täysin suomenkielinen
KMS-2012-versio on saavuttanut
suosiota erityisesti julkishallinnon
MapInfo-käyttäjien keskuudessa.
KMS on helppokäyttöinen ja mahdollistaa MapInfo Professionalilla
tehtyjen karttojen (WOR-työtila)
julkaisemisen interaktiivisessa
karttakäyttöliittymässä ja kartan
upottamisen käytännössä mihin
tahansa web-ympäristöön. Julkaisuohjelmiston käyttäminen ei
vaadi ohjelmointia ja se soveltuu
kaikille MapInfo Professional -käyt-

täjille. KMS-käyttäjiä ovat mm. Digita, HSY, Helsinki, Kokkola jaVantaa.
Uusi MapInfo
Professional v11.5
Pitney Bowes Software on julkaissut MapInfo Professionalista uuden
englanninkelisen version version.
Suomenkielinen ohjelmisto tulee
markkinoille syksyn aikana.
Uuden version pääpaino on
käytettävyydessä. Taulukkoikkunaa
(Browser) on kehitetty edelleen
ja nyt mm. aineiston lajittelut ja
suodatukset onnistuvat suoraan
taulukkoikkunasta käsin. Uutena
ominaisuutena on nk. Legend
Designer, joka helpottaa monimutkaisten karttaselitteiden luomista
ja asemointia. Ikkunan avulla saa

helposti luotua näyttäviä selitteitä
useita tasoja sisältäviin karttoihin.
Muita uusia tai kehittyneitä ominaisuuksia ovat mm. uusi Universal
Translator, uudet täyttökuviot ja
symbolit sekä parantunut kahden
näytön tuki. 30 päivän kokeiluversio on ladattavissa osoitteesta
http://www.pb.com/mapinfo/.

Kkj:n ja EUREF-FIN:n väliseen
datumin muunnokseen on valittavissa joko 7-parametrinen yhdenmuotoisuusmuunnos, maanmittauslaitoksen käyttämä affiininen
muunnos kolmioittain tai muunnos
asiakkaan omasta paikallisverkosta
lasketuilla affiini- tai Helmert-muun
noskertoimilla.

KOORDINAATISTOJEN
KONVERSIO-OHJELMA
MAPINFO PROFESSIONALIIN
MapInfo Professional -alustalle on
tehty MapBasic-sovellus, jota käytetään muuntamaan vektorimuotoisia aineistoja (tab-tiedostoja)
kkj-pohjaisista koordinaatistoista
EUREF-FIN:ssä oleviin ETRS-tasokoordinaatistoihin.

Lisätietoja:
suomenkarttamuunnosoy
pp.inet.fi,
pbsoftware.finland pb.com ja
www.pb.fi\software

TEKLA
Tekla Solutions
-ohjelmistoratkaisut
infra- ja energia
toimialoille
Tekla uudistaa Infra & Energy -liiketoiminta-alueensa ohjelmistojen
kaupallisen rakenteen, nimeämisen
ja markkinaviestin. Tekla Solutions
-ohjelmistoratkaisut kuvastavat
aiempaa tuoterakennetta paremmin ohjelmistojen asiakaslähtöisyyttä ja modulaarisuutta sekä
ohjelmistopohjan yhtenäisyyttä.
Uudistus on osa ohjelmistotarjonnan kehittämistä energianjakelun,
julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille.
Uudistettu tarjonta tukee asiakasryhmäkohtaisten ratkaisujen
myyntiä, kehittämistä ja toimittamista, ja edistää tavoitetta hankkia
uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä.
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Teknisesti uudistus liittyy ohjelmistojen luotettavuuden, yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden
kehittämiseen sekä asiakkaiden toiminnan ja prosessien tukemiseen.
Lisätietoja:
www.tekla.com/solutions-infraja-energia-aloille
Teklan käyttäjäpäivillä
lähes 600 osallistujaa
Tammikuinen huipputapahtuma,
Tekla Infra & Energyn käyttäjäpäivät,
on yksi Suomen suurimmista ja
merkittävimmistä energiayhtiöiden, kuntien, vesihuoltoyhtiöiden
ja infrasuunnittelijoiden ja -rakentajien asiantuntijaseminaareista.
Vuoden 2012 seminaari pidettiin
Oulussa 26.1.–27.1.2012.
Asiakasisäntinä toimivat Oulun
Energia, Oulun kaupunki, Plaana

Oy ja Oulun Vesi. Seminaariin
osallistui lähes 600 Infra & Energy
-liiketoiminta-alueen asiakasta,
teklalaista ja muuta kutsuvierasta.
Tapahtuman teema, ”Helppo
valinta”, kuvastaa Tekla Solutions
-ohjelmistoratkaisujen valinnan
helppoutta asiakkaan näkökulmasta: asiakaslähtöisyys, modulaarisuus
ja yhteentoimivuus vahvistavat
Teklan ratkaisujen soveltuvuutta
verkkojen ja muiden infrastruktuurien mallintamiseen ja hallintaan.
Teklan ratkaisut helpottavat myös
infra- ja energiatoimialojen loppuasiakkaiden tekemiä valintoja, sillä
sähköiset asiointipalvelut toimivat
ympäri vuorokauden viikonpäivästä
riippumatta. Liiketoiminta-alueen
johtaja Kai Lehtinen korosti esityksessään läheisen asiakasyhteistyön
tärkeyttä edelläkävijäratkaisujen

kehittämisen perustana.
Lisätietoja: www.tekla.com/TKP12
Teklan ohjelmisto
ratkaisu Vantaan
Energian kaukolämpöverkkojen hallintaan
Vantaan Energia Oy on valinnut
Tekla Solution kaukolämpöyhtiöille
-ohjelmistoratkaisun kaukolämpöverkkojen hallintaan. Ohjelmistoratkaisu toimitetaan ja otetaan
käyttöön vuoden 2012 aikana, ja
se sisältää sovellukset kaukolämpöverkkojen dokumentointiin,
kunnossapitoon ja analysointiin.
Kaukolämpöverkon kokonaispituus Vantaan kaupungin alueella
on noin 500 kilometriä, ja 80 prosenttia vantaalaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Jatkossa
tätä kaukolämpöverkkoa hallitaan

YRITYSUUTISIA
TEKLA ( jatkoa)
Tekla NIS -verkkotietojärjestelmällä, jonka avulla Vantaan Energia
hallitsee myös sähkönjakeluverkkoja. Ohjelmiston yhteiskäytöllä
energiayhtiö voi saavuttaa hyötyjä
esimerkiksi tietojenhallinnan keskittämisen sekä yhteisen järjestelmä- ja laitteistoympäristön myötä.

Viimeisen puolentoista vuoden
aikana myös Seinäjoen Energia,
Mäntsälän Sähkö, Outokummun
Energia, Turku Energia sekä Rauman Energia ovat valinneet Tekla
Solution kaukolämpöyhtiöille
-ratkaisun. Vantaan Energian asiakkuus vahvistaa Teklan asemaa

kaukolämpöohjelmistomarkkinoilla edelleen.
Teklan energianjakelusektorille suunnattujen ratkaisujen
vahvuuksia ovat verkkojen koko
elinkaaren hallinta ja ohjelmistojen
yhteentoimivuus myös muiden ohjelmistojen kanssa. Infra- ja ener-

gia-toimialojen kasvava kiinnostus
Teklan ratkaisuja kohtaan ja laaja
asiakaskunta tekevät ohjelmistojen
aktiivisen kehittämisen mahdolliseksi myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: www.tekla.com

TOPGEO
Topconilta uutuuksia sekä
satelliittivastaanotin- että takymetripuolelle
HiPer SR -satelliittivastaanotin
Topcon yhdistää uutta teknologiaa kompaktiin ja kestävään
muotoiluun. Langaton ja helppokäyttöinen HiPer SR on pienikokoinen ammattikäyttöön
tarkoitettu tukiasema ja rover
RTK- yhdistelmä. Kestävä ja täysin
integroitu muotoilu mahdollistaa
työskentelyn uuden häiriöttömän
LongLink™-teknologian avulla.
Topconin Vanguard GNSS siru on
HiPer SR:n sydän. Mikä tahansa
Universal Tracking -kanava voi

seurata mitä tahansa käytettävissä
olevaa signaalia.
Topconin uusi HiPer SR kestää
sauvan nokassa kaatumisen betoniin 2 metristä. Magnesiummetallia
oleva kuori on kestävä ja kevyt (0,8
kg). Se on pienikokoinen GNSSvastaanotin, joka sisältää antennin, virtalähteen muistiyksikön
ja tiedonsiirtotekniikan – kaikki
lujassa, säänkestävässä kotelossa.
HiPer SR on täysin langaton vastaanotin, jossa ei ole ulkopuolisia

antenneja ja myös mini-USB-portti
on täysin vesitiivis.
Tämän lisäksi HiPer SR voi ottaa
korjausta myös verkosta, jolloin
RTK-mittaukseen riittää pelkkä
rover-yksikkö.

jonka avulla koje voidaan paikallistaa, katoamistapauksissa lukita ja
jonka kautta ohjelmien päivitykset
ovat mahdollisia.
Voit työskennellä suoraan kirkkaalla värillisellä kosketusnäytöllä
tai alfanumeerisella näppäimistöllä saavuttaaksesi parhaimman
tuottavuuden MAGNET™ Field
-ohjelmistolla.
Uusi RC-5-pikalukitusjärjestelmä nopeuttaa prisman haku-

ja lukitusominaisuuksia. Tarkka
IACS-kulmanmittausjärjestelmä
ja entistä tarkempi etäisyysmittausyksikkö tekevät PS-takymetrisarjasta tehokkaan työkalun
mittaustyömaille.

uusilla ominaisuuksilla. Kaikki
pienessä kevyessä paketissa, joka
helpottaa mittaajan työskentelyä
työmaalla ja parantaa mittaustyön
tuottavuutta. IP 66 -säänkestävyys
ja 36 tunnin akunkesto tekevät siitä
todellisen työkalun mille tahansa
rakennustyömaalle.
OS- ja ES-takymetrien pitkän
kantaman langaton LongLink™tekniikka antaa mahdollisuuden
suorittaa kerättävän mittaustiedon
koodaus tai maastoonmerkinnän

laskenta siellä, missä se on järkevintä tehdä, eli prismapäässä.
OS- ja ES-takymetrit on myös
varustettu uudella TSshield™-hal
lintajärjestelmällä.

PS-robottitakymetrisarja
Topconin PS-robottitakymetrin
uusia ominaisuuksia ovat mm.
TSshield™-järjestelmä, Power
Trac™-seurantateknologia, IP65säänkestävyys ja täysin häiriötön
langaton LongLink™ -yhteys. Lisäksi
erittäin nopeat servomoottorit ja
tehokas ja nopea etäisyydenmittaus tekevät mittaamisesta entistä
tuottavampaa.
TSshield™ on pilvipalvelupohjainen tiedon hallintajärjestelmä,
OS- ja ES-sarjan takymetrit
Topconin OS-takymetrisarja on
myös varustettu IACS-kulmanmittausjärjestelmällä ja pitkän matkan prismattomalla mittauksella.
OS-takymetrit kestävät kovissakin
sääolosuhteissa (IP65) ja niissä
on pitkä, 18 tunnin akunkesto!
Isokokoinen ja kirkas Windowskosketusnäyttö tekee mittaamisesta helppoa.
Topconin prismattoman mittauksen ES-takymetrisarja täyttää
kaikki rakentamisen laatukriteerit

Lisätietoja: www.topgeo.fi
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ää sarvista

Jokamiehenoikeudet – arvokas luonnonvaramme
Meidän perheessä on taas poimittu runsaasti mustikoita ja metsävadelmia säilöön.
Tätä kirjoittaessani elokuun puolen välin
jälkeen puolukat saavat vielä kypsyä rauhassa.
Myös puutarhan tuotteita on pakastettu.
Olen hyödyntänyt jokamiehenoikeuksiani
marjastamalla niin kuin olen tehnyt lapsuudesta lähtien. Voisin toki ostaa tarvitsemani
marjat marjakauppiailta, kiitos ulkomaisten
marjanpoimijoiden, mutta minulle marjastus
on valtavan hienoa hyötyliikuntaa upeassa
luonnossa. Kirjailija Riikka Ala-Harja on
innokas uimari. Hän sanoo kolumnissaan Helsingin Sanomissa 26.8.2012, että kun kroppa
liikahtaa, liikahtaa myös aivoissa. Tähän on
helppo yhtyä.
Jokamiehenoikeudet ovat eräin paikoin
aiheuttaneet harmia ja riitoja viime vuosina. Kysymys on lähinnä ollut tuhansien
ulkomaisten marjanpoimijoiden tuomisesta
Suomen metsiin. Media on nostanut ongelmia esiin erityisesti viime aikoina. Netissä
on asioista käyty vilkasta keskustelua. On
kauhisteltu, että thaimaalaiset haravoivat
marjat varpuineen ja pilaavat marjamaat.
Heitä ei ihastella niin kuin teddykarhujen
huviretkeä lastenlaulussa, jota siteerasin
ingressiin. Olen itsekin leikkiin yhtyen kehua
retostellut, että vedän poimurilla marjat
niin roheesti, että saan talven polttopuut
samalla.
Asia on katsottu sen arvoiseksi, että sitä
on myös tutkittu varsin perusteellisesti.
Samuli Lehtonen, Timo Heikkinen ja
Jukka Hirvonen tekivät v. 2006 Teknillisen
korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tutkimuksen
Jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita
luontoliikunnan ja matkailun kannalta. Se on
julkaistu Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuna 1/2007.
Tutkimuksen mukaan jokamiehenoikeuksien taustalla on aikoinaan ollut kyse
elämästä ja kuolemasta. Tämä oikeus antoi
isojakojen jälkeen maattomillekin ihmisille
oikeuden saada luonnosta ravintoa elääkseen. Nykyisin elämä ei enää tällä tavoin riipu
luonnontuotteista, mutta niiden keräilyllä on
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edelleen suuri merkitys ravinnon hankinnassa
ja luonnosta nauttimiselle.
Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuus - ja mediakatsaus sekä selvitettiin haastattelujen ja
nettikyselyn avulla laajasti eri intressipiirien
edustajien mielipiteitä jokamiehenoikeuksista. Laajemman yritystoiminnan ja suurten
ryhmien organisoidun toiminnan ei katsottu
samalla lailla itsestään selvästi kuuluvan jokamiehenoikeuksien piiriin kuin yksittäisten
ihmisten satunnaisen toiminnan. Kuitenkin
myös paikallisten olosuhteiden ja toiminnan
mittasuhteiden katsottiin vaikuttavan.
Tutkijat kiteyttävät yleisen mielipiteen
siten, että perinteiset jokamiehenoikeudet
ovat hyvä ja tärkeä asia, mutta siten, että
muistetaan myös käyttäjän velvollisuudet ja
se, että haittaa ei saa aiheutua. Kentällä ollaan
yleensä tyytyväisempiä kuin mitä mediassa
esiintyneet kärjistyneet tapaukset antaisivat
ymmärtää.
Ihmiset eivät tunne jokamiehenoikeuksien sisältöä kovinkaan hyvin. Käytännössä
tästä ei kuitenkaan koidu mainittavia haittoja, kun toimitaan perinteisen käytännön
mukaan. Joissakin tapauksissa jokamies voi
ylittää oikeuksiensa rajat esim. tekemällä
ilman lupaa nuotion toisen maalle. Toisaalta
tietämättömyys voi johtaa omista oikeuksista
tinkimiseen, kun uskotaan laittomien kieltotaulujen pätevyyteen.
Ympäristöministeriö julkistaa 5.9.2012 ohjekirjansa Jokamiehenoikeudet ja toimiminen
toisen alueella. Sen alaotsikkona on ”Lainsäädäntö ja hyviä käytäntöjä”. Ympäristöneuvos
Pekka Tuunaselta saamani tiedon mukaan

Jos metsään haluat mennä nyt,
sä takuulla yllätyt.
Jos metsään haluat mennä nyt,
näät sammaleet myllätyt…
– Vai näätkö?

oppaalla ei pyritä muuttamaan jokamiehenoikeuksien tulkintaa eikä niistä ole tulossa
uutta lainsäädäntöä.
Marjastaessani olen saanut rauhassa
liikkua luonnossa. Yleensä en tapaa siellä
ketään, vaikka lähistöllä on joskus runsaasti
asutusta. Usein ihmetyttää, ettei kukaan ole
ennen minua tullut poimimaan marjoja pois.
Ulkomaalaisten poimijoiden ohella
marjakauppiaille tuovat marjojaan myös
jotkut suomalaiset. He ovat yleensä hyvin
iäkkäitä, monet 75–80-vuotiaita. Kun heistä
aika jättää, heidän tilalleen ei tule uutta
marjastajapolvea. Nykynuoret eivät marjaan
lähde. Koulujen kesäloman aikana nuorilla
olisi hyvää aikaa poimia marjoja sekä metsistä että marjaviljelmiltä. Näin he voisivat
hankkia mukavasti rahaa ja kuntokin nousisi
puhumattakaan luontosuhteen kehittymisestä. Viihde-elektroniikan kanssa näpräily
kuitenkin vie mielenkiinnon ja ajan.
Jo vuosikymmeniä sitten metsämarjojen
poiminnasta saatavat myyntitulot säädettiin
verottomiksi. Tällä pyrittiin innostamaan
ihmisiä hankkimaan marjanjalostajille raakaainetta. Tällä hetkellä tämä veroetu ei houkuttele suomalaisia metsiin. Onneksi monet
poimivat vielä marjoja omaan käyttöönsä,
sillä tutkimukset antavat yhä uusia tietoja
metsämarjojemme erinomaisista terveysvaikutuksista, joissa ne lyövät kirkkaasti laudalta
kaikki tuontituotteet.
Ulkomaiset marjanpoimijat ovat tulleet
tänne tosi tarpeeseen. On valitettavaa, että
suomalaisille eivät enää kelpaa kaikki työt niin
kuin ennen. Mutta minkäs teet? Tämä näkyy
muuallakin kuin marjastuksessa. Samaan
aikaan työttömyys ja nuorten syrjäytyminen
sen kuin pahenevat.
Jokamiehenoikeudet ovat ikiaikaista kansanperinnettä. Myöhemmin niiden sisältöön
on vaikutettu lainsäädännöllä. Tärkeimmät
periaatteet löytyvät rikoslain (39/1889) 28.
luvusta. Sen 11 § (24.8.1990/769) sanoo mm.,
että joka laittomasti käyttää toisen pihamaata
kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa
maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen
kaltaisella tavalla tai ottaa haltuunsa toisen

Pykälän 2 momentti sanoo mm., että ”joka
tahallaan tai huolimattomuudesta liikkuu
tai oleskelee asiattomasti ratapiha-alueella,
ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä, on
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatielainsäädännön rikkomisesta
sakkoon. Hallituksen esityksen (262/2010)
mukaan tällä pyritään erityisesti varmistamaan rautatieliikenteen turvallisuus.
Minua kiinnosti selvittää, mitä tuo asiaton liikkuminen tai oleskelu konkreettisesti
tarkoittaa ja milloin rangaistuskynnys käytännössä ylitetään. Niinpä soitin liikenne - ja
viestintäministeriöön hallitusneuvos Hannu
Pennaselle ja tein hänelle tällaisen kysymyksen: Jos minä marjareissullani saavun
rautatien varteen ja haluaisin ylittää sen
päästäkseni marjastamaan radan toiselle
puolelle, niin saanko minä marjasankoineni
ylittää rautatien sellaisesta kohdasta, jossa
ei ole lähettyvillä virallista yli- tai alikäytävää.
Pennanen vastasi, että sitähän tapahtuu
käytännössä. Sanoin tietäväni sen ja kysyin,
onko se lain rikkomista. Pennanen vastasi
sen olevan.
Tämä rautatielain kohta ja aikaisemmin
mainitsemani rikoslain pykälät ovat nähdäkseni hyvin samanhenkisiä. Luultavasti
rautatielain valmistelijat ovat tekstiä laatiessaan ottaneet huomioon rikoslain 28. luvun
säännökset. Pidän Pennasen tulkintaa lain
tarkoituksen vastaisena ja yrityksenä kaventaa jokamiehenoikeuksia.
Jokamiehenoikeuksilla on juurensa
kaukaisessa menneisyydessä. Niillä ei liene
yhteyttä Raamattuun, mutta etsimättä tulivat
mieleeni Johannes Kastajan sanat kansalle
(Luukas 3:11): ”Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on
ruokaa, tehköön samoin.”
Jostakin syystä ajatukseni ajautuivat
marjastuksesta muuhunkin elämääni lapsena
ja nuorena. Kävin koulua Karkkilassa, jossa
elämä hyvin suurelta osin pyöri Högforsin
tehtaan varassa. Tehdas kuului suureen Kymiyhtymään ja siellä toimi pohjoismaitten

suurin valimo. Sieltä meidänkin perheemme
elanto lähti. Elämä oli niukkaa, mutta tehdas
halusi huolehtia väestään ja samalla omasta
tulevaisuudestaan. Lääkäri, sauna, urheilukenttä ym. olivat tehtaan kustantamia ja
tehtaan asuntojen vuokrat olivat alhaiset.
Voimassa oli myös eräänlainen ”jokamiehenoikeus”: omakotitalon tontin sai tehtaan
maalta markalla eli käytännössä ilmaiseksi.
Ihokkaana toimi ahokas.
Olympialaiset on taas kisailtu Lontoossa.
Mieleeni on päällimmäiseksi jäänyt naisten
moukarinheitto. Saksan Betty Haidlerin
pitkälle viidennelle heitolle ei saatu mittaa,
koska toimitsijat tyrivät hienon mittaustekniikan kanssa. Haidlerin annettiin uusia
heittonsa, mutta kuten saattoi arvata, sehän
meni täysin pieleen. Kilpailuvire oli mennyttä.
Protestoinnin jälkeen tuomarit saivat kuin
saivatkin hylätylle heitolle pituuden. Videolta
näkyi moukarin putoamispaikka ja moukarin
tekemä kuoppakin varmasti löytyi. Kun vielä
haettiin avuksi mittanauha, saatiin heitolle
pituus. Lieneekö tekniikan museo ollut lähellä? Oli taas vanhassa vara parempi. Joka
tapauksessa kaikki päättyi hyvin ja Haidler
sai ansaitsemansa pronssin.

Raimo Koivistoinen
raimo.koivistoinen kolumbus.fi

hallussa olevaa maata taikka rakennuksen
tai sen osan, on tuomittava, jollei teosta ole
muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, hallinnan loukkauksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä
tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.
28. luvun 14 § (24.8.1990/769) sanoo
jokamiehenoikeuksista: Tämän luvun säännökset eivät koske maassa olevien kuivien
risujen, maahan pudonneiden käpyjen tai
pähkinöiden taikka luonnonvaraisten marjojen, sienten, kukkien tai, jäkälää ja sammalta lukuun ottamatta, muiden sellaisten
luonnontuotteiden keräämistä toisen maalta.
Ympäristöministeriön tähänastisen tulkinnan mukaan jokamiehenoikeus käsittää mm.
oikeuden liikkumiseen jalan, polkupyörällä tai
hiihtäen, kunhan ei aiheuteta haittaa tai vahinkoa. Tämän kolumnin tullessa julkisuuteen
meillä on jo käytössä ympäristöministeriön
opas, josta olen edellä maininnut.
Edellä mainitussa tutkimuksessa on haastateltu mm. Suomen luonnonsuojeluliiton
luonnonsuojelupäällikköä Ilpo Kurosta,
johon jokamiehet ottavat usein yhteyttä
ongelmatapauksissaan. Kuronen sanoo, että
yksityisteillä liikkumisesta on harvoin tullut
yhteydenottoja. Hänen mukaansa yleinen
oikeustaju on sellainen, että jalkaisin ja pyörällä saa liikkua, jos tietä ei ole puomitettu.
Tietä käyttävien kiinteistöjen omistajat
voivat kieltää moottoriajoneuvoilla tiellä
liikkumisen, jos tienpitoa ei avusteta kunnan
tai valtion varoin. Mielestäni liikkumista jalan,
polkupyörällä tai hiihtäen ei kuitenkaan voi
kieltää, koska niitä ei voi pitää tuomittavana
toisen hallinnan loukkauksena. Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja hiihtäjien ei siis tule
välittää liikennettä kieltävistä puomeista
yksityisteillä.
Maankäytön numerossa 1/2012 kirjoitin
ratalain 17 §:n ihmeellisestä ajatusmaailmasta
ja siihen liittyneistä lainsäädäntötyön omituisuuksista. Jokamiehenoikeuksia pohdittaessa
tulee ottaa huomioon myös rautatielain
(304/2011) 85 §:n rangaistussäännökset.
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IN MEMORIAM
P itkäaikainen työtoverimme
maanmittausinsinööri, DI Antti
Juhani Mattila menehtyi sairauskohtaukseen kävelylenkillä
Oulussa 19.5.2012. Antti syntyi
Helsingissä ja asui lapsuus- ja
nuoruusvuosiensa ajan Herttoniemessä, jossa hänet tunnettiin
etevänä HerU:n pesäpalloilijana.
Lapsuus- ja nuoruusaikana hyvin
tärkeä paikka Antille oli myös isän
kotikylä Ylivieskan Tuomiperällä,
jossa hän vietti monet kesä- ja
lomakaudet.
Antti aloitti koulunkäynnin
6-vuotiaana ja valmistui ylioppilaaksi vuonna 1964 ja siirtyi saman
vuoden syksyllä opiskelemaan
Teknilliseen korkeakouluun Otaniemeen kurssinsa nuorimpana.
Kesäharjoittelun hän teki Oulun
maanmittaustoimiston palveluksessa eri puolilla Oulun lääniä. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi ja
suoritettuaan varusmiespalvelun
Antti siirtyi tuoreen aviovaimonsa
Oilin kanssa Ouluun ja aloitti vuonna 1971 auskultointinsa Oulun
maanmittaustoimistossa.
Auskultointi loppui vapun 1972
organisaatiouudistukseen ja Antti
jäi kenttämaanmittausinsinööriksi
Oulun maanmittaustoimistoon.
Antti teki pitkän uran Maanmit
tauslaitoksen työntekijänä ja siirtyi
1970–1980-lukujen vaihteessa yhtä
enemmän atk-painotteisiin tehtäviin ja niistä muodostui 1980-luvun
lopulta lähtien hänen päätoimensa.
Antti oli yksi Maanmittauslaitoksen atk-kehityksen pioneereista
vaikuttaen voimakkaasti laitoksen
järjestelmiin eri kehitysvaiheissa.
Antti jäi toimestaan ennenaikaisesti eläkkeelle vuonna 2009.
Antti Mattila oli jo kenttämaanmittarina toimiessaan monessa
suhteessa edellä aikaansa toimitusmenettelyjen käytännön uudistajana. Hän otti käyttöön uusia tapoja

Antti Mattila
24.2.1946–19.5.2012

laatia toimituskartta, pöytäkirja ja
liiteasiakirjat. Muun muassa yleistietoimitusten ”repalekartta” oli
innovaatio, joka helpotti toimituskartan laatimista ja arkistointia. Tällaista uusinnovatiivista toimintaa
esimiehet eivät aina ymmärtäneet.
Antti saikin usein osakseen ottaa
vastaan esimiesten moitteet, vaikka uudistukset todettiin erinomaisiksi. Uudet menetelmät otettiin
nopeasti käyttöön muissa Oulun
läänin maanmittaustoimistoissa ja
näin ne saivat yleisen hyväksynnän.
Antin siirryttyä pysyvästi atktehtäviin hänen suurisydäminen
kykynsä korostui. Laitostasoiset
ohjelmat eivät kyenneet tyydyttämään kenttämaanmittareiden
tarpeita. Antti kehitti uusia atksovelluksia tietoimitus- ja lunastuskorvausasiakirjojen laatimiseen.
Kuusamon koskisodan aikaisten tuhansien koskiosuuskauppakirjojen
läpikäyminen ja kohdentaminen

tehtyihin korvausvaatimuksiin
Antin kehittämällä atk-avusteista
sovelluksella lyhensi ja helpotti
korvauspäätösten tekoa.
Pysyvämpi siirto atk-tehtäviin
muutti myös Antin työnkuvaa.
Maanmittauslaitos sijoitti 1980-luvun alkupuolella HP3000-minitietokoneita Helsinkiin, Turkuun,
Mikkeliin, Vaasaan ja Ouluun. Antti
otti tässä vaiheessa vastuulleen
Oulun maanmittauskonttoriin sijoitetun konekeskuksen esimiehen
tehtävät. Maanmittauslaitoksessa
elettiin tässä vaiheessa voimakasta perusrekisterien tallennuksen
aikaa. Kiinteistörekisterin tallennus
oli aloitettu 1970-luvun loppupuolella ja työtä tehtiin 1980-luvun
alkupuolella kiivaasti eri puolilla
Suomea. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen numeerisen karttatuotannon apuvälineiksi konekeskuksiin tulivat Digital Vax -merkkiset
minitietokoneet ja samalla niiden

paikkakuntien määrä, joissa minikoneita sijaitsi laajeni. Antti vaikutti
tässä vaiheessa Pohjois-Suomen
alueelle sijoitettujen koneiden
tuotannollisen käytön suunnittelun ja operatiivisen toiminnan
organisoijana.
Vuonna 1994 Antti Mattila
siirtyi organisaatiojärjestelyjen seurauksena työskentelemään Maanmittauslaitoksen Atk-keskukseen,
jossa hän työskenteli eläkkeelle
siirtymiseensä asti. Antin työskentelyaikaan Maanmittauslaitoksen
Atk-keskuksen suurina hankkeina olivat mm. Jako-järjestelmän
käyttöönotto (1997) ja UKTJKiijärjestelmän käyttöönotto (2005).
Antti oli työssään voimakas
kannanottaja ja visionääri. Hänen
kaltaisiaan työelämässä tarvitaan,
mutta heidän sopeutumisensa
työn rutiineihin ei ole ongelmatonta. Antti sai tämän edelläkävijän
vaikean roolin kokea monta kertaa
työuransa aikana.
Perhe oli Antille kaikki kaikessa.
Lasten tukeminen urheiluharjoituksissa ja lukuisilla kilpailumatkoilla oli hänelle tunnusomaista. Antti
oli tuttu näky niin laskettelurinteillä
kuin urheilukentän laidallakin.
Taivalkosken Koitijärveltä hankittu
lomapaikka muodostui erittäin
tärkeäksi paikaksi koko perheelle.
Antin aivan liian aikaista poismenoa jäivät suremaan lähiperheen, Oili-vaimon, lasten ja lastenlasten ohella monet sukulaiset
ja ystävät.

Juha Pernu ja Heikki Seppänen
Antti Mattilan työtovereita

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.
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Translation by Maiju Seppälä

RÉSUMÉ
Ari Laitala:
Last of Their Kind (editorial)
At the technical schools of
Aalto University work has been
put into the preparations for
a bachelor’s degree reform.
The students who have begun
their studies this autumn will
still receive an education in its
current form. The education reform appears to change tuition
to a more generic direction,
which means a reduction in
the teaching of trade-specific
subjects. The reform has probable and far-reaching effects on
the land use field as a whole.
One of the predicted changes
is the increased responsibility
of employers to provide supplementary training. In the
long run needs for change may
also appear in the studies at
universities of applied sciences.

The Surveyors of a Century –
The Science and Technology
of Surveying in Society
Last winter the history of industrialization research group
at Aalto University formed
an exhibition displaying the
history of surveying in the
Otaniemi library. One of the
sources of inspiration for the
display was the renovation of
the HUT main building, in the
event of which much of interesting material came forth from
the stores and archives of the
department of surveying. The
exhibition ended on the 31st
of March 2012, but Maankäyttö

magazine had the opportunity
to partially replicate the exhibit.
The display was set up by Ph.D.
Sampsa Kaataja, architect
Anne Vähäsalo and professor
Panu Nykänen.

Olavi Hiekka interviewed
by Pekka Lehtonen:
Senaatti Properties Manages
Value Real Estate
Olavi Hiekka, who at one
time worked at the National
Land Survey for 13 years, is
now leading the ministries
and special premises branch at
Senate Properties. The branch
of business has a large group
of Finland’s value properties
and architectonic jewels to
manage. “Senate properties is
taking care of the state’s real
assets and acts as a centralized
business unit.” The operation
has three main elements:
economy, environment and
people.

Behind the Scenes of
a Public Examination
We all know that in order to
earn the title of doctor the
doctoral candidate has to defend their dissertation publicly.
After a few hours of grilling, the
candidate is let of the hook and
it’s time for a party, in either
a subtle or upbeat manner.
Nonetheless, the candidate’s
day is long and eventful, in its
traditional way. There are also
multiple functions during the
course of the day. Maankäyttö

magazine had the opportunity
to follow Ph.D. Juhana Hiironen
on the day of his public examination – from morning until the
break of dawn. We found out
what really happens on the day
of public examination.

Saara Jämes:
Aerial Lines Go Underground
The land cabling of power
lines has been a current topic
of discussion in the media and
amongst decision makers. The
last few winters’ weather conditions have caused measurable
storm damages with trees falling onto aerial lines. There have
especially been problems in
areas of dispersed settlement,
where households have been
left without electricity even for
days. The land cabling of power
lines would reduce the amount
of storm damages, but the
project is judicially challenging and economically a large
investment.

Paula Hartman:
Vitapolis – From a Tuber
culosis Hospital Area to a
Business Center for Care
Services

Muurame, on the coast of Päijänne lake. The naturally beautiful region is being utilized
diversely. In future visions there
will be hundreds of professionals of different fields working
in Vitapolis and the residents
will be able to enjoy the ease
of serviced living.

Kaarlo Kantola:
Land Policy Speeding up
Construction Projects in
Rovaniemi
In order to speed up some of
its construction projects in the
1990’s the Finnish state made
deeds of cooperation with the
city of Rovaniemi. According to
the deeds the city built the necessary buildings and the state
compensated the construction
work partly as the donation
of real property and partly as
monetary compensation. Thus
the initiation of the projects
was sped up by several years.
Simultaneously the state had
an opportunity to dispose of
real property, which no longer
had any use and the city in turn
could utilize the real property
in land use planning and the
city’s plot policy.

Vitapolis is building up as a
new kind of area of wellbeing,
which provides advanced services and stimulating living in a
unique environment for people
of all ages. At the core of the
area, there is the culturohistorically valued Kinkomaa hospital
area, located in the county of

Tiesithän
– että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa artik
kelikohtaiset PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen
ilmestyneistä jutuista?
– että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain
sanan ja vapaan sanahaun perusteella?
Käy tutustumassa:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
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PALVELUHAKEMISTO
ATK- ja mittauslaitteet ja -välineet

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

• VRS-palvelu VRSnet.fi
• Takymetrit, GNSS-, GIS /DGPS/DGNSSlaitteet ja sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät,
UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

ATK- ja mittauslaitteet ja -välineet

N A V D A T A
• 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

NORDIC
GEOCENTER
•
•
•
•
•

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

GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit,
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet,
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneenohjausjärjestelmät ym.
Myynti ja huolto
Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. (09) 534 033, faksi (09) 537 006
topgeo topgeo.fi, www.topgeo.fi

ILMAKUVAPALVELUT

• Digitaaliset ilmakuvaukset ja ortokuvat
• Laserkeilaukset
• Digitaaliset kartoitukset ja
paikkatietotuotteet

• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset
kuvatuotteet
• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat    
ja maastomallit, GIS-konsultointi
• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEXkuvapalvelinratkaisu
• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com

Jonne Davidsson
Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Puh. (09) 2522 1700  faksi (09) 2522 1717
S-posti:  etunimi.sukunimi finnmap.com
www.finnmap.com

KIINTEISTÖPALVELUT

Datscha tarjoaa internetin välityksellä kiinteistö- ja markkinainformaatiota. Palvelussa
olevien tietojen pohjalta käyttäjällä on
mahdollisuus mm. hakea kiinteistön omistajia, vuokratasoja ja tehdä tuottoarvoanalyysejä haluamistaan kiinteistöistä.
P.O. Box 52, FI-00101 Helsinki
Puh. 207 420 300
www.datscha.com

• Fotogrammetrisesti lasketut ortokuvat
• Ortokuva-aikasarjat konkretisoivat
ympäristön muutoksia
• Joustava ilmakuvatuotantomme helpottaa kaavoituksen ja suunnittelun tarpeita
Taitajankuja 2 a, 33960 Pirkkala
Puh. (03) 260 7621, gsm 0500 237 207
toimisto lentokuva.fi  www.lentokuva.fi
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

•
•
•
•
•

Kiinteistöarvioinnit
Kiinteistöstrategian suunnittelut
Kiinteistökehittäminen
Maapolitiikan konsultointi
Maankäyttösopimukset

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

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

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

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

• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset
kuvatuotteet
• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat    
ja maastomallit, GIS-konsultointi
• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEXkuvapalvelinratkaisu
• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• 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
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•
•
•
•
•

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

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja
työasemaympäristöihin
•  Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

Verkkotieto- ja karttajärjestelmät,
sovelluskehitys-, kartoitus-,
tallennus- ja konversiopalvelut.
KEYPRO OY
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
Kirmo Uusitalo
GSM +358 500 439125
kirmo.uusitalo keypro.fi, www.keypro.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

• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut
kunnille
• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin
Puh. 010 302 010
Sähköposti: etunimi.sukunimi logica.com
Internet: www.logica.fi

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• 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

• Paikkatietojärjestelmät, dokumentinhallinta sekä vaativat teknisen tiedon
hallintaan liittyvät sovellukset
Planix Oy
Vitikka 2, 02630 Espoo
Puh. 0207 890 701, faksi 0207 890 710
gsm  040 9000 560
Sähköposti: harri.laitinen planix.fi
Internet: www.planix.fi

Paikkatietopalvelut, karttatuotanto…

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut:
Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kartantuotanto, 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

• Räätälöidyt järjestelmätoteutukset
• Louhi – Kokoavat tietopalveluratkaisut
• Aino- Aineiston hallintapalvelut
• eCity sähköisen asioinnin ratkaisut
• CityGis paikkatieto- ja perusrekisterijärjestelmä
• CityCad infrasuunnittelujärjestelmä
• GeoMedia valmisohjelmistot
SITO, Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
Puh. 020 747 6000, faksi 020 747 6111
etunimi.sukunimi sito.fi, www.sito.fi

• 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

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

Perinteiset ja digitaaliset ilmakuvaukset
Laserkeilaukset
Digitaaliset ortokuvat (true orto)
Digitaaliset kartoitukset ja paikkatietotuotteet

Paikkatietopalvelut, karttatuotanto ja -aineisto

• VRS-palvelu
• Access-tiedonhallintapalvelu
Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi

•
•
•
•

Opas- ja osoitekartat
Internetkarttapalvelut
Kaavayhdistelmät
Koordinaatistomuunnokset ja muut
aineistokäsittelyt

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

• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna
Puh. 010 302 010
Sähköposti: etunimi.sukunimi logica.com
Internet: www.logica.fi
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PALVELUHAKEMISTO
Paikkatietopalvelut, karttatuotanto ja -aineisto

MAANMITTAUSLAITOS
• Kiinteistötoimitukset, kiinteistötieto
järjestelmä (KTJ) ja kiinteistötiedot
• Digitaaliset aineistot ja rajapintapalvelut
• Ilmakuvat, laserkeilausaineistot
• Karttapaikka: www.karttapaikka.fi
Lisätietoja: Tietopalvelukeskus sekä maanmittaustoimistot kautta maan
Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki
Sähköposti: myynti maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

•
•
•
•

Paikkatietokonsultointi
Paikkatietokonsultointi
Numeeriset
kartoitukset ja maastomallit
Numeeriset
kartoitukset ja maastomallit
Laserkeilaus
ja 3D-mallinnus
Laserkeilaus
Kaukokartoitus
ja ympäristön tilan
Satelliittikuvat ja kaukokartoitus
seuranta
Pöyry Finland
Oy
Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu
2, 01621
Vantaa
PL 50, Jaakonkatu
3, 01621
Vantaa
Puh. 010 3311,
faksi
010
33 26761
Puh. 010
3311,
Faksi:
010 3326600
Sähköposti:
etunimi.sukunimi poyry.com
www.environment.poyry.fi
Internet: www.poyry.fi

Paikkatietopalvelut, karttatuotanto ja -aineisto

• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola kartoitus-skm.fi
Internet: www.skmgisair.fi

•
•
•
•
•

Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset
Digitaaliset ortokuvat
Selvitykset, konsultointi ja koulutus
Kartta- ja paikkatietoaineistojen hallinta
ja ylläpito
• Paikkatietoratkaisut käyttöpalveluna
SITO, Tietäjäntie 14, 02130 Espoo
Puh. 020 747 6000, faksi 020 747 6111
etunimi.sukunimi sito.fi, www.sito.fi
MUUT

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

•
•
•
•

Julkishallinnon e-Arkistointi
Vaativat dokumenttienhallintaratkaisut
Sosiaalinen sisällönhallinta
Ylläpitopalvelut ja lisenssit

Elinar Oy, Isolinnankatu 28, 28100 Pori
Puh. 02 634 2200, 040 524 4483
contact elinar.fi

MUUT

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

Maankäytön artikkelitietokanta on osoitteessa
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
Päätoimittaja
Ari Laitala, Rintinpolku 3 C 13, 00940 Helsinki,
puh. 050 512 2745,
ari.laitala maankaytto.fi tai
paatoimittaja maankaytto.fi.

HALLITUS
Ilkka Aaltonen (MIL) pj., Mikko Hovi (MIL), Maria Hakala (SKY),
Kirsikka Niukkanen (MIL), Liisa Rouhiainen (MAKLI), Ritva
Ruokanen (MAKLI) ja Vesa Virtanen (MAKLI). Hallitukselle voi
lähettää sähköpostia osoitteella toimisto maankaytto.fi.

Toimitus
Maankäyttö ry, c/o Makli ry, Kulmakatu 8 A, 00170
Helsinki, puh. 09-135 1851 tai tai 045 277 0347,
paatoimittaja maankaytto.fi.

Talous ja hallinto
Toimistosihteeri Raija Valonen
MAKLI ry, Kulmakatu 8 A, 00170 Helsinki
puh. 09-135 1851 tai 045 277 0347
toimisto maankaytto.fi
Osoitteenmuutosilmoitukset ensisijaisesti omaan järjestöön,
josta ne siirtyvät lehden tietoon.
Taloudenhoitaja Katri Nuuja, puh. 0400 455 499,
katri.nuuja iki.fi.

uutistoimittaja
Hanna Lauhkonen, puh. 050 5678 554 (koti)
hanna.lauhkonen gmail.com.
Kustantaja
Maankäyttö ry. Lehti edustaa Suomen Maanmittaus
insinöörien Liittoa (MIL), Maanmittausalan ammatti
korkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI a ja
Suomen Kartoittajayhdistys SKY:tä.

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO ry
Toimisto: PPL 14, 00521 Helsinki,
toimisto milry.fi, http://www.milry.fi
MAKLI ry
Toimisto: Kulmakatu 8 A, 00170 Helsinki,
puh. 09-135 1851,
makli welho.com, http://www.makli.fi.
SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry
Toimisto: Poronperä 8, 96910 Rovaniemi.

Ilmoitusmyynti
Pekka Lehtonen, Kyröläntie 2 A, 04420 Järvenpää,
puh. (09) 2715 651 tai 040 546 3806,
plehtonen1 elisanet.fi.
Ilmoitushinnat 1.1.2012
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Tilaushinnat
Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa.
Tilaushinnat ovat 50 €/vsk kotimaahan, 60 €/vsk
Pohjoismaihin ja Eurooppaan ja 65 €/vsk muihin
maihin. Irtonumerot 12 € + postikulut.
Toteutus
Lagarto / Arto Tenkanen ja Jaana Jäntti
Vuorenpeikontie 5 A 112, 00820 Helsinki
puh. ja faksi 09-759 40 400
lagarto lagarto.fi.
Painopaikka
Kirjapaino Uusimaa, PL 15, 06151 Porvoo
yht.hlö Tapani Halme, puh. 040 543 7310,
tapani.halme lehtiyhtyma.fi,
www.kirjapainouusimaa.fi.
Painos 2 700 kpl.
Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen.
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NYT VOIT SAADA TÄYDELLISEN
NÄKYMÄN MISTÄ VAIN

Trimble VISION
Trimble Vision™ on suunniteltu tehostamaan maanmittausta
missä tahansa työskenteletkin. Ratkaisuvalikoimamme
tarjoaa ihanteellisen työkalusarjan, jonka avulla
saat työsi tehtyä oikein ensimmäisellä kerralla.

Valitse Visionisi:
www.trimble.com/trimblevision
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