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IN MEMORIAM

PAAVO MUSTONEN 
1929–2015

PAAVO MUSTONEN NÄKI 
MAASEUDUN JA KAUPUNGIN 
KEHITTÄMISTARPEET
Yli-insinööri Paavo Mustonen oli 
syntynyt 17.1.1929 Helsingissä ja 
hän kuoli 30.7.2015. Mustosella oli 
koko työuran kantava ote maaseu-
dun kehittämiseen toimeenpanija-
na konkreettisissa tilusjärjestelyissä 
mutta myös luottamushenkilönä 
kahden kaupungin Raahen ja Ke-
ravan kaavoituksen ja maanhan-
kinnan saralla ja valtuustoissakin.

Helsinkiläistaustainen Musto-
nen oli valmistunut Teknillisen kor-
keakoulun Maanmittausosastolta 
1951 ja auskultoi Kymen läänissä 
1953–55. Nuori insinööri aloitti 
Pohjanmaan uusjaoissa vuonna 
1958. Näistä mainittakoon esimerk-
kinä Pyhäjoen uusjako, jossa hän oli 
johtava toimitusinsinööri vuodesta 
1958 alkaen. Uusjaossa käsiteltiin 
lähes 30 000 hehtaaria ja osakkaita 
oli yli 700.

Paavo Mustonen siirtyi Maan-
mittaushallitukseen yli-insinööriksi 
vuonna 1972 ja sai vastuulleen 
maan tilusjärjestelytoiminnan, 
jota työkenttää hän luonteensa 
mukaisesti aktiivisesti kehitti. Hän 
kirjoitti ja julkaisi tilusjärjestelyjä 
esitteleviä artikkeleita ja ideoi uusia 
toimintatapoja. Hän käynnisti vuo-
sittaiset tilusjärjestelypäivät, joihin 
kenttäväen ohella kutsuttiin laitok-
sen johdon ja isäntäministe riön 
edustajat sekä usein myös ulko-
puolisia yhteistyökumppaneita ja 
asiantuntijoita. Kauaskantoisimpia 
seurauksia sai peruskartta-analyysi. 
Sen pohjalta syntyi vähitellen uusia 
toimintatapoja, joiden myötä tilus-
järjestelytoiminta ei vain säilynyt, 
vaan tilusjärjestelystä kehittyi 
suosittu työkalu maaseudun ja 

myös muun yhteiskunnan eteen 
tulleiden rajujen rakennemuutos-
ten hallitsemisessa ja hoitamisessa. 

Mustonen oli mukana myös 
Pohjois-Pohjanmaan Maakunta-
liiton aluesuunnittelujaostossa 
vuosina 1966–68, sisäasiainmi-
nisteriön haja-asutusalueiden 
suunnittelutyöryhmässä sekä Kiin-
teistönmuodostamiskomiteassa ja 
VTT:n maankäytön laboratorion 
neuvottelukunnassa.

Virkatehtävänä hoitamansa 
maaseudun kehittämisen lisäksi 
Mustosella oli mittava ura myös 
kunnallisissa luottamustehtävissä. 
Kotikaupungissaan Keravalla hän 
toimi kaavoitus- ja kiinteistölauta-
kunnassa 1974–76 ja sen puheen-
johtajana 1977–80 sekä useissa 
työryhmissä. Hänellä oli moderni 
näkemys kunnan kehittämisestä. 
Hän oli asiantunteva maapolitiikas-
sa ja ymmärsi kaupungin tarvitse-
van vahvan otteen kaavoituksessa 
ja maanhankinnassa. 

Jo ennen Keravalle tuloaan 
Paavo Mustonen vaikutti silloisessa 
kotikaupungissaan Raahessa kun-
nanhallituksen jäsenenä sekä kau-
punginvaltuutettuna. Mustonen 
osallistui myös useiden kunnallis-
ten lautakuntien toimintaan kuten 
esimerkiksi asutuslautakunnan pj 
1963–68 ja asemakaavalautakun-
nan pj 1969–1972.

Henkilökunnan näkökulmasta 
Paavo Mustonen oli innostava ja 
rohkaiseva työtoveri ja esimies, 
joka myös taisteli henkilökuntansa 
etujen puolesta. Ei ole ihme, että 
hän sai osakseen laajaa luotta-
musta päätoimessaan ja sen lisäksi 
paikallishallinnossa alueilla, joihin 
työura oli hänet johtanut.

Yhteiskunnallisten asioiden 
lisäksi harrastuksiin kuuluivat koko 
iän kestänyt aktiivinen liikuntahar-
rastus sekä perusteellinen urheilun 
seuraaminen. Lions-ja reserviläis-
toiminta sisältyivät myös vuosi-
kymmeniä aktiivisiin harrastuksiin.

Väinö Ylikangas 
Pekka Lehtonen

YRIT YSUUTISIA
TRIMBLE

t i e s i t hän
• että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa 

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

• että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsi-
kon, avain sanan ja vapaan sanahaun perusteella?

• että sivustossa on myös lisäaineistoa, joka on 
ainoastaan sähköisessä muodossa?

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

TRIMBLE TEHOSTAA 
PALAUTE PROSESSIN TYÖN-
KULKUA MAASTOSSA JA 
TOIMISTOSSA
Paikkatietopohjaisen Trimble Feed-
back -palautesovelluksen ja maas-
tokäyttöön tarkoitetun tiedon-
keruuohjelma Trimble TerraFlexin 
integraatio tehostaa palautepro-
sessin työnkulun hallintaa. 

Kun Trimble Feedbackillä to-
teutetussa palautepalvelussa ker-
rotaan ympäristöön liittyvästä 
havainnosta, paikantaa TerraFlexiä 
käyttävä maastotyöntekijä koh-
teen. Ohjelma toimii myös offline-
tilassa, ja tieto tehdyksi kuitatusta 
työstä välittyy toimistolle, kun laite 
taas kytkeytyy verkkoon. Integraa-
tion ansiosta tiedon suoritetusta 
toimeksiannosta voi lähettää myös 
suoraan palautepalveluun, jossa 
palautteenantaja pääsee seuraa-
maan työnkulun etenemistä. Terra-
Flex toimii älypuhelimella, tabletilla 
tai Trimblen GNSS-laitteella.

TRIMBLE FEEDBACKILLA 
HALLITAAN PALAUTTEITA 
LOUISIANASSA
St. Charles Parish, yli 50 000 asuk-
kaan piirikunta Yhdysvaltojen 
Louisianan osavaltiossa, on valin-
nut Trimble Feedbackin palautteen-
hallinnan välineekseen. Trimble 
Feedback on paikkatietopohjainen 
web-sovellus palautetiedon anta-
miseen, käsittelyyn ja julkaisuun. 
St. Charles Parish ottaa samas-
sa yhteydessä käyttöön Trimble 
Terra Flex -tiedonkeruuohjelman, 
jolla tehostetaan palauteprosessin 
työnkulkua maastossa.

RAKENNUSVALVONNAN 
LUPAKATSELMOINNIT 
 SUORAAN KENTÄLTÄ 
 TRIMBLE LOCUKSEEN
Trimble Locus -paikkatietojärjes-
telmä on kytketty tehokkaasti 
rakennuslupien valvontaproses-
siin. Näin rakennusvalvontaviran-
omaisen kohteessa suorittaman 
lupakatselmoinnin tulos välittyy 
järjestelmään heti, ja kaikki raken-
tamishankkeen osapuolet ja viran-
omaiset voivat seurata hankkeen 
ja lupakatselmointien etenemistä 
Trimble Locuksen sähköisen asioin-
tipalvelun kautta ilman viivettä.

TRIMBLE  ESERVICES, 
VARAUS PALVELU 
- SOVELLUKSELLA 
 HALLITAAN VUOKRATTAVIA 
KOHTEITA
Trimble eServices, Varauspalvelu 
-sovellus on tehty helpottamaan 
venepaikkoja, viljelyspalstoja ja 
pysäköinti- sekä toripaikkoja vuok-
raavien kuntien työtä. Sovelluksen 
avulla kohteita on helppo vuokrata, 
luovuttaa ja laskuttaa. Varaus-
palvelu-sovellus tarjoaa välineet 
kohteiden tietojen ylläpitoon, jul-
kaisuun ja varausten hallinnointiin. 
Kuntalaiset voivat tehdä varauksia 
24/7-periaatteella ja hoitaa maksun 
suoraan palvelussa.

Lisätietoja: 
www.trimble.com


