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P Ä Ä K I R J O I T U S

SÄHKÖÄ TULEE pistorasiasta ja lämpöä piisaa kun vaan 
muistaa vääntää termostaatin riittävän isolle.

Niinpä. Suomessa on läpi vuosikymmenten ollut erittäin 
toimiva energiainfra. Esimerkiksi sähkönjakelun toimintavar-
muus on huippuluokkaa, vaikka myrskyt hetkittäin maaseu-
dun sähkönjakelua koettelevatkin. Tämä kaikki kertoo myös 
perusteellisesta systeemiosaamisesta sekä toimintaympäris-
tön vakaudesta ja ennakoitavuudesta.

Samalla hiukan erikoistakin on se, että energian hinta on 
ollut ja on vieläkin poikkeuksellisen halpaa. Kun katsotaan 
mielekkäästi vertautuvia eurooppalaisia tilastoja, energian 
nimellishinta on meillä karkeasti ottaen Länsi-Euroopan 
halvin. Kun vertaamme nimellishintaa ostovoimaan tai esim. 
BKT:een, kiilaamme edullisuudessa koko Euroopan kärki-
kahinoihin. Toimintavarma järjestelmä on lähtökohtaisesti 
kustannustehokas, mutta kyllä investointejakin on tarvittu.

Rakennettujen kiinteistöjen omistamisen, käyttämisen 
ja varsinkin sijoittamisen näkökulmasta tämä kaikki on ollut 
kovin mieluisaa, mutkatonta ja edullista. Energia-asiat eivät 
ole vaatineet sen kummempaa huomiota, managerointia tai 
kompetenssien kehittelyä.

Pian kaikki on kuitenkin toisin. Käynnissä oleva energia-
murros hajauttaa niin energian tuotantopuolta kuin sen 
jakeluakin. Toki keskitetty infra on vielä pitkään kaiken sel-
kärankana ja sähkön ja kaukolämmön saa halutessaan yhtä 
helposti kuin ennenkin. Tämä alkaa kuitenkin kysyä kukkaroa, 
sillä rinnalle on tulossa hintakilpailukykyisiä vaihtoehtoja. 
Aurinkoenergia-asiantuntija Markku Tahkokorpi vihjaa 
toisaalta tässä lehdessä, että päättymässä oleva vuosi 2019 
näyttää olevan se, jolloin myös Suomessa aurinkosähkön 
hinta alittaa ns. pistorasiasähkön hinnan. Toki tilanne on 
Suomessa tämä vain seitsemänä valoisimpana kuukautena 
vuodessa. 

Erilaisten selvitysten ja skenaarioiden valossa sähkön ko-
konaishinta tulee nousemaan rajusti 2020-luvulla. Kysymys on 
mm. valtavasta sähkönjakeluinfran maakaapelointiurakasta. 
Sen hintalappu on alkanut hirvittää jo nykyistä hallitustakin, 
mutta muut keinot kuin osittainen peruminen tuntuvat 
olevan vähissä. Lisäksi tiedossa on se, että siirtyminen kauko-
lämmön tuotannossa uusiutuvaan energiaan tietää lisälaskua. 
Erittäin halvan venäläisen kivihiilen polttamiselle ei ole tarjolla 
yhtä edullisia vaihtoehtoja. Jossain määrin tuntuu olevan epä-

ENERGIAMURROS ETENEE –  
KIINTEISTÖNOMISTA JAT NY T TARKKANA

A R I  L A I T A L A  
ari.laitala maankaytto.fi

selvää myös se, mitä nuo korvaavat ratkaisut ylipäänsä ovat.
Energiakustannukset ovat kiinteistösijoittajien kassavirta-

laskelmissa koko lailla marginaalissa. Mutta merkitystä ei ole 
vain nousevalla hinnalla. Uudentyyppisiä energiainvestointe-
jakin tarvitaan. Kiinteistösijoitusten tuoton optimointi tulee 
ennen pitkää kysymään myös perusteellista energiaosaa-
mista. Näin varsinkin silloin, jos aihepiiriin liittyviä mahdol-
lisuuksia halutaan aktiivisesti tunnistaa, luoda ja hyödyntää.

Eteen tulevien pohdintojen lista on pitkä. Missä määrin 
lämmityksen/viilennyksen tulisi nojata lämpöpumppuihin? 
Missä määrin tulisi asentaa aurinkosähkö- ja/tai aurinkoläm-
pökapasiteettia. Miten sähköä tulisi ostaa? Mikä taloudellinen 
merkitys on rakennusten kyvyllä osallistua sekä lämmön että 
sähkön kysyntäjoustoihin? Millaista yhteistoimintaa läheisesti 
sijoittuvien rakennusten välillä pitäisi järjestää? Onko siinä 
mitään järkeä, että kaikki samassa korttelissa miettivät ja 
toteuttavat omat ratkaisunsa? Millainen lisähyöty saadaan 
esim. yhteisinvestoinneista ja millaiseen lähi- ja pieninfraan 
energiakysymysten osalta tulisi pyrkiä? Miten kiinteistöjen 
osallistuminen liikenneinfran valtavaan sähköistysurakkaan 
(latausurakkaan) pitäisi järjestää: hiukan pidemmässä juok-
sussa kymmeniä tuhansia kiinteistöjä tarvitaan sähköener-
gian jakelijoiksi, ehkä myös kerääjiksi ja varastoijiksi. Ja jonkun 
pitäisi ottaa myös operatiivinen toiminta hoitaakseen. 

Nämä eivät ole hypoteettisia tulevaisuuden pohdintoja. 
Kiinteistöjen omistamisen ja sijoittamisen toimialalle on 
ilmestynyt startup-yrityksiä, joista osa on jo saanut mukavasti 
ilmaa siipiensä alle. Ei ihme. Tarjolla on suuri määrä tuottavaa 
liiketoimintaa. Yksi parhaista lienee lämmön talteenottorat-
kaisut rakennusten poistoilmasta, jolla tiettävästi päästään 
kaksinumeroisiin prosenttituottoihin.

Tarjolla on monenlaisia liiketoimintamalleja investointi-
kulun ja kertyvän hyödyn jakamiseksi. Kiinteistösijoittajan 
kannattaa nyt tietää, mitä tehdä ja pistää paukkuja myös 
tulevaisuuspohdintoihin.

Tällä tietoa näyttää siltä, että lämmön sekä sähköenergian 
hinta nousee roimasti seuraavan vuosikymmenen aikana. On 
syytä miettiä – ehkä kaksikin kertaa – missä määrin omistajan 
tulisi itse investoida energiaa säästäviin ja tuottaviin ratkaisui-
hin. Toiset ratkaisut sopivat toisille ja toisentyyppiset muille. 
Sitten pitäisikin enää tietää, millaiset ratkaisut ovat omaan 
strategiaan sopivimpia.



4 MAANKÄYTTÖ 3|2019

KUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSMAAT 
hyötykäyttöön

Kimmo Sulonen ja 
Kalle Konttinen

Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein 
voimakas tarve asemakaavoitettujen 

keskusta-alueiden ja niiden  läheisyydessä 
olevien potentiaalisten maiden 

 kehittämiselle. 

KUNTIEN MAAVARANNON TILANNE  kuitenkin 
vaihtelee ja monilla saattaa olla maavarantoa alueilla, 
joiden kehittäminen edellä mainittuihin tarpeisiin ei ole 
mahdollista. Tällaisia maita on saattanut tulla kunnalle 
historiallisesti erilaisista syistä, kuten vaihdolla, lahjoi-
tuksella tai suoralla ostolla. Näitä maita saatetaan käyttää 
mm. vaihtomaina sellaisille kohteille, jotka paremmin 
soveltuvat kunnan käyttöön. Muuten maat ovat usein 
vähäisellä käytöllä tai ne on vuokrattu esimerkiksi maa-
talouskäyttöön. 
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TILUSJÄRJESTELY TYÖKALUNA KUNNAN 
MAAOMAISUUDEN JÄRJESTELYSSÄ
Jos maa-alue sellaisenaan on hankalasti hyödynnettävissä, eräs 
käyttökelpoinen työkalu on tilusjärjestely, jolla kunta voi yhdessä 
muiden alueen maanomistajien kanssa suunnitella ja järjestellä 
hajanaiset maa-alueet tehokkaampaan käyttöön ja samalla auttaa 
paikallista elinkeinonharjoittamista. Tilusjärjestelyn yhteydessä 
kunta voi luopua vajaakäyttöisestä maastaan alueen maan-
omistajien hyödyksi, tarjoamalla mm. viljelijöille vaihtomaata tai 
järjestelemällä omaa maaomaisuuttaan muuten sopivammaksi. 
Kunnan maa helpottaa tilusjärjestelyn suunnittelua ja edesauttaa 
tehokkaan ja ympäristöystävällisen tilusjärjestelysuunnitelman 
valmistumista. Koska viljelijät ovat usein kiinnostuneet lisämaan 
hankkimisesta, silloin saatavilla oleva lisämaa helpottaa tilusjär-
jestelyssä käytäviä järjestelymahdollisuuksia ja antaa neuvotte-
luvaraa erilaisille tarpeille ja ratkaisuille.

Kunta saa maista tilusjärjestelyssä täyden korvauksen, mutta 
on syytä huomioida, että hyöty alueelle on merkittävästi suurem-
pi kuin vain peltolohkojen arvo. Useat, usein kymmenet, viljelijät 
hyötyvät vaihtomaista, koska hyvä tilusjärjestelysuunnitelma 
hyödyttää kaikkia järjestelyalueen viljelijöitä. Tuore Luonnonva-
rakeskuksen tutkimus (ks. myös Ovaska, S ja Rikkonen, P. 2019) 
tilusjärjestelyiden yhteiskunnallisista vaikutuksista nostaa tilus-
järjestelyiden vaikutuksista esille taloudellisen toimeliaisuuden 
lisääntymisen, investointien lisääntymisen ja pellon raivaustar-
peen vähenemisen.

Maanmittausteknisesti voidaan kunnan maiden hyödyn-
täminen tilusjärjestelyssä jakaa kolmeen eri toimintamalliin 
seuraavasti:
1. Kunnan maiden järjestely tilusjärjestelys-

sä. Esimerkiksi vaihdot pelto – rakennus-
maa tai pelto – metsämaa.

 Vaihtoehto sopii tilanteeseen, jossa kunta 
ei halua luopua maistaan tai haluaa ke-
hittää maanomistustaan alueella.

2) Kunta luopuu maistaan tilusjärjestelyssä 
tilikorvausta vastaan,

 Vaihtoehto on hyvä, silloin kun maa-
omaisuus alueella on kunnalle vaikeasti 
hyödynnettävää tai maanmyyntiä on 
ohjelmoitu.

3) Kunta luopuu maistaan kaupalla, jossa 
maat myydään Suomen valtiolle edel-
leen hyödynnettäväksi tilusjärjestelyssä

 Vaihtoehto realisoituu edelliseen nähden 
lisäksi silloin kun varsinaisia suoria ostajia 

ei ole, kuin valtio. Vaihtoehto on yleensä hiukan nopeampi, 
kuin vaihtoehto 2. ja soveltuu paremmin isommille aloille. 
Kaikilla edellä mainituilla tavoilla voidaan saada aikaan 

tilanteita, joissa kunnan maat hyödyttävät kuntalaisia laajem-
min, verraten siihen kuin mitä yksittäisen peltolohkon myynti 
olisi kunnalle pääsääntöisesti tuonut. Yleisesti ottaen kunnan 
osallistuminen alueen tilusjärjestelyyn voidaan ajatella osana 
laajempaa asiakaslähtöistä toimintatavan muutosta, jossa kuntien 
prosessien hyötyjä kuntalaisille ja muille sidosryhmille tarkastel-
laan suurempien kokonaisuuksien kautta.

HÄMEENLINNA – PELTOTILUSJÄRJESTELY
Konkreettisena esimerkkinä voidaan tuoda kokemuksia Hämeen-
linnasta. Hämeenlinnan Tuuloksessa on parhaillaan menossa 
viljelijöiden hakema tilusjärjestely. Tilusjärjestelyn selvitysvai-
heessa selvisi, että Hämeenlinnan kaupungilla on omistukses-
saan peltomaita järjestelyalueen lähistöllä. Kaupungin kanssa 
keskusteltiin näiden maiden hyödyntämismahdollisuuksista, 
jossa kaupunki viranomaispäätöksellä päätti luopua kyseisistä 
maista alueen toiminnallisuuden hyväksi sekä täyttääkseen osan 
maan myyntitavoitteistaan.

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen ELY-keskus sopivat 
tämän perusteella n. yhdeksän hehtaarin suuruisen alueen 
myymisestä Suomen valtiolle edelleen hyödynnettäväksi tilusjär-
jestelyssä. Peltokappaleet sijaitsevat rikkonaisella peltoalueella, 
jolloin tämän alueen peltojen järjestelyn suunnittelu on tullut 
huomattavasti helpommaksi, kuin ilman vaihtomaita. Edelleen 
myös järjestely tarjosi kaupungille tilaisuuden luovuttaa maa-
omaisuutta tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. Esimerkiksi 
kaupunki on vuokrannut osan peltomaistaan, kunnes maille on 
saatu muuta käyttöä. 

METSÄTKIN HYÖDYNNETTÄVISSÄ
Metsien hyödyntämisessä yhteismetsien merkitys ja kysyntä on 
kasvanut selvästi, nykytarpeiden korostaessa suurempia metsäti-
loja kuin Suomessa keskimäärin on tarjolla. Tämä johtuu mm. siitä, 
että Suomen metsätalouden kustannustehokkuuden pullonkaula 
on ollut pitkään pieni tilakoko, joka on peräisin valtion vuosikym-
meniä jatkuneesta politiikasta perustaa pieniä maatiloja. Näillä 
kullakin on ollut oma pieni metsälönsä. Menettely on vaikuttanut 

Hämeenlinnan kaupungin Suomen 
valtiolle tilusjärjestelyyn myymät 
peltolohkot korostettuna Tuuloksessa. 
Pirstaleisen peltoalueen järjestely hel-
pottuu, kun alueella on suunnittelun 
käytössä vaihtomaita
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Suomen metsätilarakenteen muuttumiseksi rikkonaisemmaksi, 
verraten esimerkiksi Ruotsiin. Naapurimaassa metsätilojen keski-
määräinen pinta-ala on 50 hehtaaria, kun se Suomessa on noin 30 
hehtaaria. Metsäkoon kasvattaminen edellyttää muutostarpeita, 
joihin on esitetty ratkaisevia toimenpiteitä mm. kansallisessa 
metsästrategiassa 2025. Eräs keino metsätilojen pirstoutumisen 
ehkäisyssä on yhteismetsän muodostaminen, joka voidaan to-
teuttaa mm. metsätilusjärjestelyllä. Yhteismetsien perustaminen 
on koettu viimevuosina käyttökelpoiseksi menettelyksi, sillä 
kokonaisuudessaan yhteismetsien hehtaarimäärä kasvaa noin 
20 000 hehtaarin vuosivauhtia sekä metsien lukumäärän, että 
keskimääräisen koon kasvaessa.

Kunnilla on ollut kiinnostusta viimevuosina yhteismetsien 
mahdollisuuksiin. Toistakymmentä kuntaa on lähtenyt perus-
tamaan alueelleen yhteismetsää. Näistä ensimmäisenä Kauha-
van kaupunki oli keskeinen toimija perustettaessa Kauhavan 
yhteismetsää vuonna 2011. Kauhavan omistamia metsiä tuli 
muodostettuun yhteismetsään 700 hehtaaria ja yksityisten metsiä 
hiukan reilu 700 hehtaaria. Vastineeksi Kauhava sai yhteismet-
säosuuksia ja Kauhavan kaupunki onkin yhteismetsän suurin 
osakas. Yhteismetsän muodostamisen kautta kaupunki halusi olla 
tukemassa alueensa aktiivista metsätaloutta. Kaupungin mukana 
olo lisäsi luottamusta uuden yhteismetsän toimintaan ja alensi 
kynnystä yksityisten metsäomistajien liittymiseen. Nyt Kauhavan 
yhteismetsä onkin jo kasvanut lähes 1 800 hehtaarin kokoon. 

Kuntien osallistumista yhteismetsiin rajoittaa se, että saadakseen 
kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvia tukia, tulee 
yhteismetsän osakkaista yli puolet olla yksityismetsänomistajia. 
Koska Kauhavan yhteismetsässä yksityisten osakkaiden osuus 
on lisääntynyt, kaupungilla on edelleen suunnitelmissa uusien 
metsätilojensa liittämistä yhteismetsään. 

Mielenkiintoisia tilusjärjestelykohteita ja maaomaisuuden 
kehittämiskohteita on parhaillaan suunnitteilla edellä mainit-
tujen lisäksi muun muassa Laitilassa, Loviisassa, Sastamalassa, 
ja Ulvilassa.

KIMMO SULONEN toimii Hämeenlinnan 
kaupungilla tonttipäällikkönä, ja on 
 aiemmin toiminut  Tampereen kaupungilla 
 kiinteistö insinöörinä. Sähköposti:  
kimmo.sulonen hameenlinna.fi.

• Ilmakuvaukset
• Laserkeilaukset
• Digitaalinen ortokuvatuotanto• Fotogrammetrinen kartoitus• Maasto- ja virtuaalimallit

SKM-Gisair Oy on täyden palvelun suomalainenkartoitusyritys, joka pärjää myös vientimarkkinoilla.

Suomalaista osaamista, laatua ja palvelua!

Tekniikantie 12

02150 Espoo

Puh. 044 304 8175

www.skmgisair.fi

Udon Thani, Thaimaa
17° N, 102° E

KALLE KONTTINEN toimii 
 Maanmittauslaitoksen tilusjärjestely
päällikkönä EteläSuomessa.  
Sähköposti:  
kalle.konttinen maanmittauslaitos.fi.
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Maarit Nordm
ark

Hoivakiinteistöt –  
hyvä sijoitus, mutta kenelle?

JULKISEN KIINTEISTÖNOMISTUKSEN 
ULKOISTAMINEN on päivän sana sekä 
Ruotsissa että Suomessa. Julkisten palvelujen 
ulkoistamisessa Ruotsissa on edetty sosiaali- 
ja koulupalvelujen kautta ja Suomessa ter-
veydenhuollon kautta kattamaan vanhusten 
palvelut, ryhmäasunnot ja muut sosiaaliset 
palvelut. Seuraavana vaiheena ovat palvelu-
asunnot, päiväkodit, koulut, terveyskeskuk-
set ja muut julkisen sektorin rakennukset. 
Kiinteistösijoittajille pitkät julkisen hallinnon 
vuokrasopimukset ovat mannaa, ja kunnille 
ja valtiolle sopimukset antavat helpotusta 
huolto- ja kunnossapitokustannuksiin sekä 
muuhun omaisuuden hoitoon liittyvään 
kustannusmassaan sekä likviditeettipuolella 
että balanssissa. Tähän asti kaikki on hienosti 
– pitkistä sopimuksista hyötyvät kaikki. Juuri 
nyt, kun päätöksiä ollaan tekemässä.

Entä tulevaisuudessa? Demografia on päi-
vän sana, mutta kun lisätään robotisoitumi-
nen ja AI samaan lauseeseen, voikin olla niin, 
että tämän päivän pitkät vuokrasopimukset 
eivät tulevaisuudessa hyödytä muita kuin 
kiinteistöyrityksiä.

Suurten ikäluokkien palvelujen tarve on 
suuri, ja nyt ollaan mitoittamassa julkisen 
hallinnon – veronmaksajien, sinun ja minun 
– vuokraamaa sosiaalista kiinteistömassaa 
muun muassa suurten ikäluokkien tarpeisiin 
rakentamalla uutta ja luomalla pitkiä 20–30 
vuoden vuokrasopimuksia. Mitä tapahtuu, jos 

näitä tiloja ei tarvitakaan 10–15 vuoden pääs-
tä? Ikäluokat pienenevät, ja ainakin tähän asti 
me olemme tulleet aina vain terveemmiksi. 
Joudummeko tulevaisuudessa käyttämään 
pieneneviä verovarojamme vajaakäyttöisten 
tilojen vuokrien maksuun?

Entä robotisoituminen? Verorahoilla 
maksetut kustannukset pienenevät, kun 
palvelujen käyttäjät asuvat omissa asunnois-
saan mahdollisimman pitkään. Hoitovuo-
rokausikustannus on aina korkeampi kuin 
kotisairaanhoito, ja tulevaisuuden eläkeläis-
sukupolvet tulevat olemaan digitalisoitu-
neempia kuin nykyiset. Erilaisten mittausten 
tekeminen ja niiden tulosten lähettäminen 
etäpalveluina, jopa automaattisesti, tulee 
olemaan helppoa kuin entisajan heinänteko. 
Palvelurobotit ovat tulossa ja vaikka niitä ei 
löytyisikään joka kodista, ne tulevat olemaan 
yleisiä. Kun muutama vuosikymmen sitten 
kodeissa kävi kunnallinen kodinhoitaja, voi 
siellä tulevaisuudessa käydä vaikka robotti-
siivooja. Ruohonleikkurit ja pölynimurit ovat 
kotirobottejamme jo nyt, ja Siri pitää seuraa.

AI lisää palveluja tietokoneillemme, 
pädeille ja puhelimiin. Mittaussormukset ja 
-rannekkeet tutkivat ja analysoivat terveyt-
tämme ja hyvinvointiamme tulevaisuudessa 
entistä enemmän, ja kaikki tämä johtaa siihen, 
ettei huomisen palveluasumista ja julkista 
terveydenhoitoa tarvita samalla tavalla kuin 
eilen. Terveyskeskukset digitalisoituvat, ja 

nettipalvelujen käyttäjällä on mahdollisuus 
tavata lääkäri poistumatta kotoa. Lääkkeet 
lähetetään kotiin suoraan apteekista. 

Verovaroilla vuokria maksavat vuokralai-
set tekevät tuleville sukupolville karhunpal-
veluksen luomalla pitkiä vuokrasopimuksia. 
Sen sijaan kannattaa miettiä, mitä palveluja 
tulevaisuudessa tarvitaan, kuinka paljon ja 
miten ne tulevaisuudessa tuotetaan. Uuden 
palvelutalon rakentaminen monikymmen-
vuotisella vuokrasopimuksella hyödyttää sa-
tavarmasti vain yhtä tahoa – talon omistajaa.

Maarit Nordmark on Head of Asset Management 

Hestia AB:ssä, Realian ruotsalaisessa tytäryhtiös

sä. Maaritin liiketoimialaan kuuluu muun muassa 

kolmen kiinteistöalan pörssiyrityksen hallinta. 

Vapaaajallaan Maarit on maantiepyöräilijä ja Dan

derydin rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja.
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AURINKOENERGIAN hyödyntämisen
reunaehtojaMarkku Tahkokorpi

Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt 
 maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut 
ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason  laskusta, 

jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin 
halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät 

huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinko-
sähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. 

Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, 
sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeam-

man lähtötason takia. Kustannusten lasku on  kuitenkin 
havaittavissa myös aurinkolämpöratkaisuissa. 

Ilmaston muutoksen hillintä on lisännyt motivaatiota 
myös aurinkolämmön kasvavalle hyödyntämiselle.

AURINKOENERGIAA voidaan hyödyntää eri tavoin. Passiivista 
aurinkolämmön hyödyntämistä on harrastettu jo todistettavasti 
tuhansia vuosia, ja harrastetaan edelleen. Tämähän tapahtuu esi-
merkiksi suunnittelemalla rakennuksiin suuremmat ikkunapinnat 
etelän puolelle ja pienemmät pohjoiseen.

Aktiivinen aurinkolämmön hyödyntäminen alkoi 1700-lu-
vulla ja 1800-luvun lopulla esimerkiksi Kaliforniassa lämpimän 
käyttöveden tuottaminen aurinkolämmöllä oli hyvin yleistä, 
mutta sitten Kaliforniasta löydettiin öljyä. Nykyisin aurinkolämpöä 
hyödynnetään laajalti Kiinassa ja esimerkiksi Välimeren maissa.

YLEISTÄ AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMISESTÄ
Aktiivinen aurinkolämpöjärjestelmä koostuu keräimistä, läm-
mönsiirtojärjestelmästä ja varaajasta, josta lämpöenergia otetaan 
hyötykäyttöön. Koska varaajaan mahtuu päivän-parin lämpimän 
käyttöveden kulutusta vastaava energiamäärä, voidaan aurin-
kolämpöjärjestelmä yleensä mitoittaa kesän aikaisen lämpimän 
käyttöveden kulutuksen mukaisesti.

Aurinkosähköjärjestelmä puolestaan koostuu aurinkopa-
neelistosta ja kaapeloinnista sekä invertteristä, joka muuttaa 

Aurinkolämmön 
 suurkeräinkenttä.
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aurinkopaneeleilta tulevan tasavirran verkkoon sopivaksi vaih-
tovirraksi. Aurinkosähköjärjestelmä pyritään yleensä Suomessa 
mitoittamaan siten, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta 
sähköstä kuluisi omaan käyttöön. Esimerkiksi kauppakeskuksissa 
tämä onnistuu yleensä sataprosenttisesti, sillä niissä on paljon 
kulutusta päiväsaikaan myös kesällä, jolloin aurinkosähköä 
tulee hyvin. Siitä huolimatta aurinkosähkön osuus jää yleensä 
10–20 % kohteen vuotuisesta sähkön kulutuksesta. Omakoti-
talossa tilanne on huomattavasti haastavampi, sillä harvassa 
omakotitalossa on merkittävää sähkön kulutusta kesäpäivinä. 
Mitoitusperiaate johtuu siitä, että korvattaessa ostosähköä itse 
tuotetulla aurinkosähköllä, on ostosähkön hinnassa mukana 
energian hinta, siirto ja verot, kun taas verkkoon myytäessä 
aurinkosähköstä saadaan vain energian hinta, joka on vain noin 
kolmasosa kokonaishinnasta.

Viime aikoina on myös verkkoon kytkettyihin aurinkosähköjär-
jestelmiin liitetty akkuja. Niiden avulla aurinkosähköjärjestelmä 
voidaan rakentaa suuremmaksi, ja suurempi osa, ellei kaikki, 
tuotettu aurinkosähkö saadaan omaan käyttöön. Joissakin pai-
koissa akustolla on myös mahdollista pienentää kohteen huip-
pukulutusta, mikä alentaa ostoenergian kustannuksia. Akut ovat 
vielä suhteellisen kalliita, mutta niidenkin hinta laskee nopeasti.

Yhteistä sekä aurinkosähkön, että aurinkolämmön tuo-
tantojärjestelmälle on se, että sekä paneelisto, että keräimet 
tarvitsevat mahdollisimman varjottoman paikan, jotta pääosa 
auringon säteilystä osuu keräimille/paneeleille. Pieni ero on siinä, 
että aurinkopaneelit pitävät viileästä, joten niiden ympäristössä 
olisi hyvä olla hyvä ilmavirtaus, kun taas aurinkolämpökeräimet 
toimivat tehokkaammin tuulensuojaisessa paikassa.

Yleinen aurinkoenergiaa koskeva ongelma täällä Suomessa on 
se, että aurinkoenergiaa saadaan melko epätasaisesti eri vuoden-
aikoina. Tunnetusti pohjoisimmassa Suomessa on kaamosaika 
useita kuukausia, ja eteläisimmässäkin Suomessa aurinko nousee 
joulun aikoihin vain noin 7 asteen korkeudelle horisontista. Kesäl-
lä sen sijaa aurinkoenergiaa on saatavilla yllin kyllin. Vuositasolla 
Suomessa saadaan kuitenkin auringon säteilyä likimain sama 
määrä kuin Pohjois-Saksassa, eli suuruusluokkana noin 1 000 
kWh/m2 optimiasennossa olevaa keräin- tai paneelipinta-alaa 
kohti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomalaisen omakoti-
talon katolle tulee vuositasolla huomattavasti enemmän energiaa 
kuin talo kuluttaa vuoden aikana, ellei se ole varjoisassa paikassa.

AURINKOENERGIAN KAUSIVARASTOINNISTA
Koska aurinkoenergiaa saadaan sekä vuosi- että vuorokausi-
tasolla melko epätasaisesti, olisi suotavaa voida varastoida sitä 
myöhempää käyttöä varten. Aurinkosähkön osalta vuorokautisen 
vaihtelun tasaus onnistuu tarvittaessa akkujen avulla, ja aurinko-
lämpöjärjestelmissä varaaja hoitaa tämän tehtävän.

Sähkölle ei ole vielä kehitetty teknistaloudellisesti kannattavaa 
kausivarastointiin soveltuvaa tapaa, ellei ns. PtF (Power to Fuel) 
-järjestelmä osoittaudu riittävän edulliseksi. 

Aurinkolämpöä sen sijaan on mahdollista varastoida useiden 
kuukausien aikajänteellä kohtuullisilla kustannuksilla. Edellytyk-
senä kuitenkin on, että varasto on riittävän suuri, jotta häviöt 
suhteessa tallennettuun energiaan ovat riittävän pienet.

Aurinkolämpöä on varastoitu maaperään porakaivokenttien 
muodossa, kallioon louhittuihin ”tekojärviin” ja erityisesti Tans-
kassa kaivantovarastoihin, jotka eristetään pinnalta. Tanskan 
hiekkainen maaperä helpottaa tuollaisen lammen kaivamista. 
Siellä on useisiin aurinkokaukolämpöjärjestelmiin rakennettu 
tällaisia satojentuhansien kuutiometrien kaivantovarastoja. 
Niillä on päästy joissakin järjestelmissä yli 50 % aurinkolämmön 
osuuteen vuotuisesta lämmön kulutuksesta. Periaatteessa 100 % 
olisi mahdollista, mutta toistaiseksi on ollut edullisempaa käyttää 
huippukulutuksen aikana hakevoimalaa.

Suomessa on hyödynnetty maalämpöjärjestelmien maapiiriä 
kesän aikaisen ylijäämälämmön tallettamiseksi maaperään. Tästä 
saadaan aurinkolämmön yhteydessä se hyöty, että aurinko-
lämpöjärjestelmä voidaan mitoittaa suuremmaksi ja edullisen 
aurinkolämmön osuus kokonaiskulutuksesta suuremmaksi. Myös 
maalämpöjärjestelmä hyötyy siitä, että maasta otetaan nettona 
vähemmän energiaa vuodessa.

Myös kokonaan aurinkolämmitteinen järjestelmä on raken-
teilla Turussa. Siellä torin alle rakennettava toriparkki lämmite-
tään kesällä torin pinnasta kerättävällä aurinkolämmöllä, joka 
talletetaan torin alla olevaan savipatjaan ns. energiapaalujen 
avulla. Energiapaalu on tavanomainen paalutustuote, johon on 
lisätty lämmönsiirtoputket lämmön lataamiseksi ja purkamiseksi 
maaperään/-perästä. Järjestelmällä myös sulatetaan torin pinta 
talvisaikaan.

AURINKOVOIMALOIDEN MAANKÄYTTÖVAIKUTUKSIA
Toistaiseksi Suomessa on rakennettu aurinkovoimaloita pääasi-
assa katoille, ja jossakin määrin seinille. Muutamissa tapauksissa 
voimaloita on rakennettu myös laitostyyliin, eli maa-asennuksena. 
Tärkeimpänä esimerkkinä toistaiseksi Suomen suurin aurin-
kovoimala Nurmossa, joka on pääasiassa rakennettu entiselle 
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kompostointikentälle, ja osittain katoille. Myös joillakin maatiloilla 
voimalat on asennettu maa-asennuksena.

Suuret voimalat maailmalla ovat maa-asennuksia, ja ne pyri-
tään rakentamaan alueille, joilla muuten on vähän käyttöä. Tämä 
johtuu siitä, että maa-asennuksen tyyppikustannus on edullisin 
suuressa mittakaavassa. Tyypillisiä asennuspaikkoja ovat aavikot 
ja puoliaavikot, tai muuten pilatut maaperät (esimerkiksi entiset 
kivihiilikaivokset). Esimerkkinä voisi mainita Kiinassa Gobin au-
tiomaassa rakenteilla olevan, valmiina maailma suurimman 5,5 
GWp:n voimalan. 

Suomessa ei tällaisia pilattuja tai aavikkoalueita ole juu-
rikaan, mutta Suomessa on metsien lisäksi paljon soita ja 
vesistöjä. Kelluvia voimaloita rakennetaan yhä enemmän 
ympäri maailmaa, mutta Suomeen sellaisia ei tiettävästi ole 
vielä suunnitteilla. Vesialueita tässä 100 000 järven maassa 
luulisi ainakin löytyvän. Suovoimalat taas ovat uudempi idea, 
ja vaativat jossakin määrin uusia rakennusratkaisuja, Ne voisivat 
kuitenkin olla yksi tapa hyödyntää erityisesti turvetuotannosta 
pois jääviä alueita.

Kuten edellä on mainittu, aurinkovoimalat tarvitsevat varjotto-
mia alueita, ja passiivinenkin aurinkoenergian hyödyntäminenkin 
edellyttää, että aurinko pääsee paistamaan kohteeseen. Tämä on 
usein ongelma suomalaisilla asuinalueilla, sillä naapuritontilla voi 
olla varjostavaa puustoa, josta ei noin vain pääse eroon.

Toinen kaava-alueisiin liittyvä ongelma on tiukat kaavamää-
räykset, jotka saattavat määrätä rakennuksen harjan suunnan 
siten, että katolle on vaikea laittaa järkevästi toimivaa voima-
laitosta. Näinä ilmastonmuutoksen aikoina tuollaisista esteistä 
tulisi päästä eroon.

Voimalat itsessään eivät aseta erityisiä vaatimuksia maa-
alueelle. Paneelisto tai keräinkenttä voidaan asentaa tasaiselle 
alueelle tai enemmän tai vähemmän etelään viettävälle rinteelle. 
Pohjoisrinteet eivät Suomen oloissa ole kovin mielekkäitä varjos-
tuksen takia. Maa-alue saisi mielellään olla sellainen, jossa ei kasva 
mitään, sillä kasvillisuuden poisto varjostamasta on ylimääräinen 
kustannus. Voimalan alla kasvaa useissa tapauksissa nurmi, jota 
lampaat tai vuohet pitävät laiduntamalla kurissa.

Voimalaitoksia on mahdollista rakentaa myös kaksoiskäyt-
töperiaatteella, eli siten että voimala rakennetaan sen verran 
korkeammalle, että sen alla voi lisäksi kasvattaa hyötykasveja. 
Italiassa esimerkiksi viinitarhojen yläpuolelle on rakennettu 
aurinkovoimaloita. Tällaisilla yhteiskäyttövoimaloilla voidaan 
mahdollistaa sellaisten kasvien viljely, jotka eivät pärjää suorassa 
paahteessa, erityisesti kuumimmilla alueilla. Ranskassa taas au-
rinkolämpövoimala on rakennettu varjostamaan parkkipaikkaa.

Edellä mainitut lämmön kausivarastot voivat myös aiheuttaa 
jonkin verran maankäyttövaikutuksia. Kaivantovarastot vievät 
oma tilansa, sillä niiden päälle ei voi rakentaa. Energiapaaluihin 
perustuvat varastot jäävät useimmiten rakennusten alle, joten 
ne eivät juurikaan vaikuta maankäyttöön. Myös porakaivokentät 
voidaan rakentaa siten, että niiden päälle voidaan rakentaa esi-
merkiksi parkkipaikka tai puisto, jolloin maankäyttö on vähäistä. 
Suomessa on jo monissa S-ryhmän marketeissa parkkipaikan alla 
tällainen lämpövarasto.

YHTEENVETO
Aurinkoenergian hyödyntäminen erityisesti aurinkosähkönä on 
voimakkaassa kasvussa myös Suomessa. Suomessa ei toistaiseksi 

© Antero Aaltonen
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ole rakennettu ns. laitosmittakaavan 
voimaloita, jotka eivät siis ole minkään 
kulutuspisteen yhteydessä. Kun tällaisia 
aletaan rakentamaan, tarvitaan pinta-
alaa, joka mielellään ei saisi olla pois jos-
takin hyödyllisemmästä käytöstä kuten 
viljelysmaa, metsä tai lähivirkistysalue.

Potentiaalisia alueita suurille voima-
loille Suomessa ovat erityisesti turvetuo-
tannosta poistuvat suot ja mahdollisesti 
vesistöt. Lisäksi Suomessakin voisi toden-
näköisesti rakentaa voimaloita erilaisilla 
kaksoiskäyttöperiaatteilla.

Kausivarastointia varten rakennetta-
vat lämpövarastot vaativat joissakin tapa-
uksissa omat varauksensa maankäyttöön 
(erityisesti kaivantovarastot). Toisaalta 
esimerkiksi miljoonan kuutiometrin 
kaivantovarasto tarvitsee pinta-alaa vain 
suuruusluokkaa 2 ha.

Auringon lämpöä keräävä 
järjestelmä.

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö   
Suomen Kuntaliitossa 
matti.holopainen kuntaliitto.fi

MATTI HOLOPAINEN

KUNTIEN K AAVAMONOPOLI JA TOIMIVA 
 KUNTAKAAVOITUS TÄSTÄ ETEENPÄIN

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 
uudistuksen yhteydessä tavoitellaan muun 
muassa kaavajärjestelmän yksinkertaista-
mista. Tavoite on kannatettava. Mutta se 
tehtäisiin siten, että lopputulos aidosti tuo 
tehokkuutta kaavoitukseen, kaavan toteutta-
miseen ja lopputuloksen kanssa toimimiseen 
kuntalaisten arjessa?

Kuntien kaavamonopoli on yleisesti tun-
nistettu lähtökohta uudistustyötä tehtäessä. 
Kaaavamonopoli tarkoittaa kunnan pää-
täntävaltaa mutta myös vastuuta kaavojen 
valmistelusta, päättämisestä, toteuttamisesta 
ja kunnossapidosta.

YKSINKERTAISTUISIKO KAAVOITUS 
YHDELLÄ KUNTAKAAVALLA?
Valmistelussa on tarkastelussa ns. yhden 
kuntakaavan malli keinona yksinkertais-
taa kaavoitusta. Kuulostaa periaatteessa 
yksinkertaisemmalta, jos kahden kaavan 
asemasta olisi vain yksi kaava. Ratkaistavana 
on kuitenkin monia haasteita. Voi olla, että 
yksinkertaiselta kuulostava yksi kuntakaava 
toisi moninkertaisen hallinnon sekä kaavan 
toteuttamista ja lopputuloksen käyttöä 
ohjaavan mekanismin. Tämä on selvitettävä 
huolellisesti, ennekuin asiassa voidaan edetä. 
On varmistettava, että lainsäädännön muu-
tokset myös toimivat kuntalaisten ja kunnan 
hallinnon arjessa.

INVESTOINTIEN JA KUNTATALOUDEN 
NÄKÖKULMA
Yleiskaavoituksen rooli on keskeinen kunnan 
maankäytön ja palveluvastuiden kokonais-
valtaista suunnittelua ja toteuttamista. Yleis-
kaavoitus ja asemakaavoituksen ohjelmointi 
ohjaavat kuntien palvelujen investointeja. 
Tämä on keskeinen osa kuntien talouden 
hallintaa. Sen merkitys tulee korostumaan 
entisestään sote-ratkaisujen kaventaessa 
kunnan taloudellista liikkumavaraa.

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN 
KAAVOITUKSESTA 
RAKENNUSVALVONNAN SUUNTAAN?
Asemakaavoitus, poikkeamispäätöksen, 
tonttijaot, kiinteistönmuodostus ja rakennus-
valvonta tarkentavat maankäytön ohjausta ja 
rakentamista koskevat ratkaisut. Voidaanko 
näissä tehtävissä liikkua suuntaan, jossa viime 
kädessä rakennusvalvonnan yhteydessä pää-
tetään lopputuloksesta nykyistä enemmän?

MAANKÄYTÖN OIKEUKSIEN 
JA VELVOLLISUUKSIEN SEKÄ 
HALLINNOLLISTEN VASTUIDEN 
KOHDENTAMINEN?
Asemakaavaan on ripustettu kaavan toteut-
tamista koskevat vastuut ja oikeudet. Jos 
asemakaavakäsitettä ei nykymuodossa olisi, 
mihin oikeudet ja vastuut kytkettäisiin?

Mikä määrittelee kiinteistönmuodostuksen 
vastuualueet kunnan alueella? Miten määritel-
lään kadunpitovastuut, valtion tietovastuut ja 
yksityistievastuut?

Entä yksityisen vastuu osallistua kaavan 
toteuttamisen kustannuksiin yksityistä maata 
kaavoitettaessa? Nyt vastuut on sidottu ase-
makaavakäsitteeseen.

ENNAKOITAVUUS JA TASAPUOLINEN 
KOHTELU
Keskeinen esille tullut haaste yhteen yhtä 
kuntakaavaa pohdittaessa on ennakoitavuus 
ja kansalaisten tasapuolisen kohtelun varmis-
taminen. Voitaisiinko naapuritonteilla päätyä 
merkittävästi erilaisiin kaavaratkaisuihin, jos 
yksi kuntakaava antaisi yksittäiselle hankkeelle 
nykyistä oleellisesti enemmän liikkumavaraa 
yksittäisiä rakentamispäätöksiä luottamuseli-
missä tehtäessä? Paine luottamusmiehiin kas-
vaisi merkittävästi. Toteutuisiko ennakoitavuus 
ja tasapuolinen kohtelu? Ihmiset ovat inhimilli-
siä ja paine kova. Olisiko Suomi tämän jälkeen 
enää maailman vähiten korruptoitunut maa? 

MARKKU 
 TAHKOKORPI 
 työskentelee  
Utuapu Oy:ssä ja on 
mm. toimittanut 
kirjan Aurinkoenergia 
Suomessa.
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Miten edistää omaisuudensuojaa
AKTIIVISTA MAAPOLITIIKKAA  
HARJOITETTAESSA Teksti ja kuvat: Eero Valtonen

Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta 
hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa 
alueen, rakentaa tontteja palvelevan 
infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit 
kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, 
on varsin vahva kannatus Suomessa. 
Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille 
suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan 
aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun 
muassa kunnan omistaman maan kaa-
voituksen joutuisuuden, maanomistajien 
tasapuolisen kohtelun, arvonleikkauksen, 
yhdyskuntarakentamisen kustannusten 
kattamisen ja kaavojen toteuttamisen 
näkökulmista.

AKTIIVISTA MAAPOLITIIKKAA harjoitetaan kuitenkin globaa-
lissa mittakaavassa kehittyneissä markkinatalousjärjestelmissä 
varsin vähän. Siksi koin, että on tarpeen tutkia menetelmää 
empiirisesti, jotta esimerkiksi yllä mainittujen perusteluiden 
pätevyyttä voidaan arvioida paremmin. Tänä keväänä aktiivisen 
maapolitiikan tehokkuutta käsittelevä väitöskirjani hyväksyt-
tiin Aalto-yliopistossa ja tässä kirjoituksessa käsittelen lyhyesti 
tutkimukseni keskeisiä empiirisiä tuloksia mutta ennen kaikkea 
suomalaiseen järjestelmään kohdistamiani kehitysehdotuksia.

AKTIIVISEN MAAPOLITIIKAN PERUSTELUT
Väitöskirjani on empiirisiltä menetelmiltään pääosin laadullista 
tutkimusta. Analysoituun aineistoon kuuluu kuusi aluekehitys-
hanketta kaiken kaikkiaan kolmesta maasta, Suomesta, Ruot-
sista ja Alankomaista. Näille maille on yhteistä varsin mittava 
aktiivisen maapolitiikan käyttö verrattuna muihin kehittyneisiin 
markkinatalouksiin. Tapaustutkimusten lisäksi keräsin alueke-
hityshankkeiden toteutuskokemuksia Suomessa toteutetulla 
kyselyllä, jonka aineistoa pystyin tutkimaan määrällisin mene-
telmin. Koska tutkimukseni käsitti kaiken kaikkiaan kolme eri 
maata erilaisine järjestelmineen, minun oli mahdollista tehdä 
havaintoja aktiiviseen maapolitiikkaan liittyvien tehokkuusetujen 
ja -haittojen yleistettävyydestä sekä niiden yhteydestä erilaisiin 
institutionaalisiin yksityiskohtiin.

Englannissa aluekehitys on useimmiten 
yksityisvetoista: Kuvassa pilvenpiirtäjätyömaa 
Deansgatessa, Manchesterissa.
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Tekemäni tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että ak-
tiivinen maapolitiikka on ennen kaikkea perusteltavissa arvon-
leikkauksen ja kehityksen laadun kontrolloinnin tehokkuudella. 
Kuitenkin molemmat tavoitteet olisivat edistettävissä myös 
kaavoitusta koskevan lainsäädännön kautta. Arvonleikkausta 
voitaisiin edistää myös arvonnousua leikkaavalla verotuksella. 
Tutkimustulokseni kyseenalaistavat yhdyskuntarakentamisen 
kustannusten kattamiseen ja kaavojen toteuttamisen koordinoin-
tiin liittyvät tehokkuusedut. Taloudellisessa laskusuhdanteessa 
aktiiviseen maapolitiikkaan liittyvät taloudelliset riskit realisoi-
tuvat eikä menetelmä tällöin juurikaan edistä usein etupainot-
teisesti syntyneiden yhdyskuntarakentamisen kustannusten 
kattamista. Taloudellinen laskusuhdanne näyttää viivästyttävän 
myös kaavoitettujen tonttien kehittämistä riippumatta siitä onko 
aktiivinen maapolitiikka käytössä vai ei. On kuitenkin totta, että 
aktiivisella maapolitiikalla voidaan tontinluovutussopimuksissa 
sopia tietystä rakentamisaikataulusta eli menetelmä vaikuttaa 
varsin tehokkaalta kaavojen toteuttamisen edistäjältä, kunhan 
tontit ensin saadaan kaupaksi. Toisaalta tonttikohtaiset rakenta-
misaikataulut voidaan ainakin teoriassa kirjata myös maankäyttö-
sopimuksiin aivan yhtä sitovasti kuin tontinluovutussopimuksiin.

Kaikkein hankalin perustelu aktiiviselle maapolitiikalle on 
ehdottomasti maanomistajien tasapuolisen kohtelun edistä-
minen. Ensiksikin se riippuu täysin siitä, miten kunnan asema 
maanomistajana mielletään. Mikäli kuntaa ei mielletä normaa-
lina maamarkkinoilla kilpailevana maanomistajana, aktiivinen 
maapolitiikka edistää maanomistajien tasapuolista kohtelua, jos 
sitä käytetään pakkolunastuksen tukemana johdonmukaisesti ja 
pitkäjänteisesti. Tällöin maanomistajia kohdellaan tasapuolisen 
ikävästi. Mikäli kunta mielletään normaaliksi maamarkkinoil-
la toimivaksi maanomistajaksi muiden joukossa, aktiivinen 
maa politiikka ei edistä maanomistajien tasapuolista kohtelua 
lainkaan, koska se suosii räikeästi yhtä maanomistajaa (kuntaa) 
muiden kustannuksella.

KUNNAN ROOLISTA 
MAAMARKKINOILLA JA 
INFRASTRUKTUURIN TARJOAJANA
Suomalainen järjestelmä kallistuu ensim-
mäiseen sosialistisempaa oikeuskäsitystä 
painottavaan tulkintaan jälkimmäisen 
libertaristisempaa oikeuskäsitystä pai-
nottavan tulkinnan sijaan. Tämä käy jo 
selväksi tarkastelemalla kuntien oikeutta 
käyttää pakkolunastusta. Tätä oikeuttahan 
ei ole rajattu vain tilanteisiin, jossa nykyinen 
maanomistaja ei olisi halukas kehittämään 
maataan kunnan haluamalla tavalla. Näin 
laajoista oikeuksista seuraa väistämättä 
myös varsin kovat vaatimukset jo aiemmin 
mainitulle johdonmukaiselle ja pitäjäntei-
selle aktiiviselle maapolitiikalle, jota Kun-
taliittokin ansiokkaasti Maapolitiikan op-
paassaan painottaa. Kuitenkin länsimaisessa 
demokratiassa, jossa valtuustokausi on neljä 
vuotta ja edellinen valtuusto ei voi sitoa seu-
raavan valtuuston käsiä, on johdonmukaista 
ja pitkäjänteistä aktiivista maa politiikkaa 

vaikea turvata. Tutkimustulokseni vahvistavat tätä olettamusta. 
Esiin tuli tapaus, jossa vuosia aiemmin oli tehty maankäyttösopi-
mus, jossa maanomistaja sitoutui luovuttamaan kunnalle puolet 
rakennusoikeudesta sekä yleiset alueet maankäyttömaksuna eli 
toisin sanoen sai pitää puolet kaavoitetusta rakennusoikeudesta. 
Myöhemmin maapoliittisten linjausten tarkastuksen jälkeen 
toisen maanomistajan maa-alue saman osayleiskaavan alueella 
hankittiin pakkolunastusta käyttäen raakamaan hinnalla ennen 
asemakaavoitusta. Voi hyvinkin olla, että tämä maanomistaja ei 
koe aktiivisen maapolitiikan edistävän maanomistajien tasapuo-
lista kohtelua varsinkin, kun huomioidaan, että maanomistajalla 
oli ehdollinen sopimus maan myynnistä kiinteistökehittäjälle, 
mikäli kunta suostuisi laatimaan alueelle asemakaavan.

Väitöskirjatutkimukseeni perustuen aktiivisen maapolitiikan 
ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun välistä problematiikkaa 
voitaisiin mielestäni vähentää suomalaisessa järjestelmässä otta-

”Länsimaisessa demokratiassa, 
jossa valtuustokausi on neljä 

vuotta ja edellinen valtuusto ei 
voi sitoa seuraavan  valtuuston 

käsiä, on johdonmukaista 
ja pitkäjänteistä aktiivista 

 maapolitiikkaa vaikea turvata.”

Tukholmassakin aktiivinen maapolitiikka on vahvasti käytössä; 
kuvassa Hammarby Sjöstadia.
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malla oppia tietyistä osista Ruotsin ja Alankomaiden säädöksiä. 
Ensiksi olisi syytä pohtia aktiiviselle maapolitiikalle vaihtoehtoisen 
yksityisomisteisen maan kehittämistä ja erityisesti siihen liittyvää 
sääntelyä maanomistajan velvollisuuksista osallistua yhdyskun-
tarakentamisen kustannuksiin. Siinä missä Ruotsissa kunta ja 
maanomistaja eivät voi poiketa Suomen kehittämiskorvauksen 
kaltaista maksua koskevista rajoituksista, Suomessa on erikseen 
tahdottu tällainen poikkeama sallia. Ruotsissa lähtökohtainen 
ajatus on, että maanomistaja vastaa katujen ja muiden yleisten 
alueiden toteutuskustannuksista kunnan vastatessa julkisten 
palvelujen tuottamiseen tarvittavien rakennusten toteutuskus-
tannuksista.

Maanomistajien velvollisuuksien selkeä määrittäminen 
ilman tapauskohtaista neuvottelua, joka helposti tunkeutuu 
värittämään myös itse kaavoitusprosessia, todennäköisesti vir-
taviivaistaisi yksityisen maan kehittämistä ja vähentäisi kynnystä 
kaavoittaa tällaista maata. Tämä tarjoaisi niille kunnille, jotka eivät 
halua aktiivista maapolitiikkaa harjoittaa, paremmat edellytykset 
harjoittaa kyseistä politiikkaa. Nythän maankäyttösopimusneu-
votteluihin liittyvä epävarmuus on omiaan kannustamaan aktii-
visen maapolitiikan käyttöön, vaikka vaihtoehtoiset menetelmät 
muutoin olisivatkin enemmän kunnan arvomaailman mukaisia. 
Se halutaanko maanomistajan kontolle laittaa myös Ruotsista poi-
keten julkisten palveluiden rakennusten toteutuskustannukset, 
on oma poliittinen keskustelunsa. Samoin on myös mahdollista 
määrittää jokin kiinteä kunnalle maksettava prosenttiosuus uu-
den rakennusoikeuden arvosta vähennettynä maanomistajan 
kattamilla kustannuksilla. Tämä olisi eräänlainen kaavoitusvero, 
jonka ainoa tarkoitus olisi leikata ”ansiotonta” arvonnousua. 
Luonnollisesti prosentti voisi olla eri suuruinen erilaisissa en-
nakkoon määritellyissä tilanteissa, esimerkiksi pienempi asunto-
osakeyhtiön tontilla tapahtuvassa täydennysrakentamisessa.

LUNASTUSOIKEUDEN KAVENTAMINEN?
Toinen uudistus, joka taklaisi ennen kaikkea maapoliittisten 
linjausten äkillisiin vaihteluihin liittyvää ongelmaa, olisi lunas-

tusoikeuden kaventaminen riippumaan maanomistajan kyvyk-
kyydestä kehittää maataan. Kuten yllä jo totesin, maapoliittisen 
linjan vaihteluihin liittyvästä ongelmasta on vaikea päästä eroon 
edustuksellisessa demokratiassa, jossa valtuustokaudet ovat 
verrattain lyhyitä esimerkiksi kokonaista kaupunginosaa kä-
sittävän osayleiskaavan toteutumisen aikajänteeseen nähden. 
Mikäli maanomistajalta ei kuitenkaan voitaisi lunastaa maata 
asemakaavoitustarkoituksiin, jos maanomistaja pystyisi toden-
tamaan olevansa kyvykäs toteuttamaan omistamansa alueen 
kehityksen, pahimmat maapoliittisen linjan vaihteluun liittyvät 
sudenkuopat poistuisivat. Tällainen rajoitus lunastusoikeuden 
käyttöön on olemassa Alankomaissa, jossa aktiivinen maapoli-
tiikka on myös laajasti käytössä. Mikäli pelätään rakennusmaan 
liiallista keskittymistä, voitaisiin tällaisten tilanteiden torjuntaan 
kehittää omat säädöksensä, jotka kohtelisivat omaisuudensuojaa 
lunastusta hellemmin.

Maanomistajan kyvykkyyteen perustuva lunastusoikeu-
den rajoittaminen ei vaarantaisi asemakaavojen toteutumista 
(maahan olisi todistetusti kehittämiseen kykenevän omistajan 
hallussa). Sillä olisi vaikutusta arvonleikkaukseen ja sitä kautta 
kuntatalouteen. Kuntatalous ei kuitenkaan vaikuta kovin kestä-
vältä perusteelta omaisuudensuojan nakertamiseen, kun otetaan 
huomioon, että valtiovallalla on lainsäätäjänä mahdollisuus 
määrittää verotuksellisia menetelmiä arvonleikkauksen varalle 
(esimerkiksi jo aiemmin esitetty vaihtoehto kaavoitusverosta 
yksityistä maata kaavoitettaessa).

Itse asiassa kuntatalouden ja tonttimaan markkina-arvon 
suora kytkeytyminen toisiinsa aktiivisessa maapolitiikassa saattaa 
johtaa myös odottamattomiin negatiivisiin markkinavaikutuksiin. 
Puhtaan teoreettisesti ajateltuna aktiiviseen maapolitiikkaan 
liittyvien taloudellisten riskien tehokkain hallintakeinohan 
on vähentää tonttimaan tarjontaa ja siten nostaa tonttimaan 
markkinahintaa. Aktiivista maapolitiikkaa harjoittava kuntahan 
on usein siinä määrin merkittävä toimija tonttimaamarkkinoilla, 
että se tarjoamaansa tonttimäärää säätämällä kykenee vaikut-
tamaan tonttimaan hintaan. Tästä en väitöskirjassani voinut 
kuitenkaan vetää johtopäätöksiä, vaan se vaatii kvantitatiivi-
sempia tutkimusmenetelmiä. Aivan äskettäin Aalto-yliopistossa 
käynnistyikin apulaisprofessori Heidi Falkenbachin johdolla 
Suomen akatemian rahoittama monivuotinen tutkimushanke, 
jossa muun muassa aktiivisen maapolitiikan ja asuntotarjonnan 
välistä yhteyttä pyritään mallintamaan ekonometrisin keinoin. 
Tuon hankkeen tuloksista varmaan aikanaan kuullaan lisää myös 
tämän lehden sivuilla.

”Maankäyttösopimus-
neuvotteluihin liittyvä 
epävarmuus on  omiaan 
 kannustamaan aktiivisen 
maapolitiikan käyttöön, 
vaikka vaihtoehtoiset 
 menetelmät muutoin 
 olisivatkin enemmän 
 kunnan arvomaailman 
 mukaisia.”

EERO VALTONEN valmistui kesäkuussa 2019 
tekniikan tohtoriksi Aaltoyliopistosta ja 
on työskennellyt heinäkuusta 2019 alkaen 
kiinteistöopin lehtorina The University of 
 Manchesterissa Englannissa. Hän aikoo 
jatkossakin tutkia suomalaista maapolitiikkaa. 
Valtosen väitöskirja on saatavilla osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:9789526084909.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8490-9
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LAULUOHJELMISTOONI kuuluu Martti 
Pohjalaisen 1970-luvulla tekemä laulu Kap-
pale kauneinta Suomea. Sen ajatusmaailma 
muuntui kuluneena kesänä otsikossa olevaan 
muotoon metsissä kulkiessani. Innostuin et-
simään lakkoja Jyväskylän ympäristöstä, kun 
niitä näytti jonkin verran tulevan.

Muutamia kiloja sainkin kokoon, mutta 
harharetkiäkin tein soille maastokartan 
kanssa marjapaikkoja etsiessäni. Tein sen 
aikaisemminkin tutuksi tulleen havainnon, 
että kaikki korvet ja suot oli viimeistä nurkkaa 
myöten ojitettu aikoinaan. Samalla hävisivät 
karpalo- ja lakkasuot. Muistan, kun pikku-
poikana Uudellamaalla nautimme lähisuon 
lakoista. Voidaan tietysti kysyä, mikä haitta 
marjasatojen ehtyminen on, kun ihmisten 
marjastusinto on hiipumassa. Marketeista 
toki löytyy marjoja edullisesti, mutta eihän 
se korvaa marjaretkeä.

Löysin lakkoja muutamien pienten, 
suorantaisten metsälampien rantamilta. 
Nuo lammet ovat surullinen näky. Niitten 
laskuojat on kaivettu syviksi ja ympäristö 
ojitettu vaikeakulkuiseksi. Lampien vesipin-
nat ovat pudonneet huomattavasti ja rannat 
muuttuneet ankean näköisiksi. Aikaisemmin 
idyllisistä lammista ei ole jälkeäkään.

Metsien ojituksia on tehty jo 1800-luvulta 
lähtien ja sitäkin ennen perattiin jokia ja pu-
roja. 1950–80-luvuilla toiminta oli hyvin laaja-
mittaista. Vesilaki oli hyvin suopea ympäristön 
muuttamiseen. Kun katson maastokarttaa, on 
esim. Jyväskylän ympäristöstä vaikea löytää 
suota, jonka pintaa eivät ojat viivoittaisi.

Ojituksella tähdättiin puuston kasvun 
lisäämiseen. Tässä on onnistuttukin. Muina 

vaikuttajina ovat olleet parantunut metsien 
hoito, vanhojen ja vajaatuottoisten metsien 
uudistus, lannoitus ja kenties myös ilmaston 
lämpeneminen. 50 vuodessa metsiemme 
vuotuinen kasvu on kaksinkertaistunut noin 
110 miljoonaan kuutiometriin.

Ojitusinto meni överiksi niin, että metsä-
taloudellisesti turhia ojituksia tehtiin 830 000 
hehtaaria eli koko maassa keskimäärin 17 %. 
Luku on todennäköisesti arvioitu alakanttiin. 
Kainuussa, Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ar-
vioitu luku on 40 %. Rahaa on siis heitetty run-
saasti hukkaan samalla kun on saatu aikaan 
vaikeasti korjattavia vahinkoja ja haittoja.

Uusien tutkimusten mukaan ojitetut 
suot päästävät ilmaan hiilidioksidia yhä 
enenevässä määrin, paljon enemmän ja jopa 
kymmenkertaisesti sen, mitä alueilla kasvavat 
puut sitä sitovat.

Ojien vaikutus vesistöihin on ollut yllät-
tävän suuri erimielisyyden aihe. Olen omin 
silmin seurannut esim. Pylkönmäellä sijait-
sevan Karankajärven veden muuttumista 
lisääntyneen humuksen takia. Uusimpien 
tutkimusten mukaan vanhojen ojitusalueiden 
haitat ovatkin suurempia kuin aikaisemmin 
ajateltiin.

Metsäojien kunnostuksia tehdään edel-
leen. Kiintoaineen pysäyttämiseksi tehdään 
laskeutusaltaita ja lietekuoppia. Metsähalli-
tuksen erätalousjohtaja Jukka Bisi kapinoi 
ojituksia vastaan (HS 2.9.2019).

Bisin rantasauna sijaitsee Aittojoen 
rannalla Vaalassa. Hän kertoo, että entinen 
taimenjoki on pilalla metsäojitusten takia. 
Kun vettä voi ennen vaikka juoda, nyt se ei 
kelpaa saunaan pesuvedeksi. Bisin mukaan 

humuksen valuminen vesistöihin näkyy kaik-
kialla vesistöissä aina merellä saakka.

Bisi kertoo, että toinen maanomistaja teki 
kunnostusojituksen hänen maittensa yläpuo-
lella ja laskuoja vedettiin hänen maittensa 
läpi vanhaa uomaa pitkin. Ennen Aittojokea 
kaivettiin kuoppa, jonka pitäisi napata 
humus talteen. Mutta ylihän ne humus ja 
ravinteet tuosta tulivat, Bisi kertoo. Hän esitti 
ratkaisuksi ojan katkaisemista ja kosteikon 
ja pintavalutuskentän perustamista hänen 
maallaan olevaan soistuneeseen kohtaan. 
Yhteisymmärrystä ei suunnittelussa kuiten-
kaan löytynyt.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
on julkaissut v. 2012 erinomaisen oppaan: 
Hyvän metsänhoidon suositukset – vesien-
suojelu. Se on hyvä opas moniin metsässä 
tehtäviin töihin.

Jos kiinteiden aineiden valuminen saa-
taisiin hetkeksi estettyä, niin mitä tapahtuu 
tulevaisuudessa? Valvotaanko sitä? Ainakaan 
em. opas ei kerro siitä.
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MUTTA MILTÄ MUUTOS NÄYTTÄÄ sisältäpäin? Poimimme 
haastatteluun Anna Tapojärven, joka toimii Helsingin Asunto-
kauppiaat LKV Oy:n toimitusjohtajana, mutta hoitaa aktiivisesti 
myös asiakastoimeksiantoja.

Kuka olet ja miten päädyit alalle?
Olen asuntokauppias Anna Tapojärvi, laillistettu kiinteistö- sekä 
vuokravälittäjä, Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvah-
vistaja ja luonnollisesti perustamani yrityksen Helsingin Asun-
tokauppiaat LKV Oy toimitusjohtaja.

Alalla päädyin osittain kiinnostuksesta ja osittain sattuman-
kauppana. Yrittäminen ja kaupan tekeminen on aina ollut minulla 
verissä ja aloitin aikanaan jo 23-vuotiaana yrittämisen Suomen 
nuorimpana Keskon kauppiaana K-kengässä Vaasassa. Olin 7 
vuotta yrittäjänä Keskolla, minkä jälkeen luotsasin menestyk-
sekkäästi useampaa eri vaatetusalan toimipistettä. Yli 10 vuoden 
jälkeen halu oppia jotain uutta kaupanalalla oli niin voimakas, että 

päätin lähteä toteuttamaan uranvaihtoa kohti kiinteistönvälitys 
alaa. Näin jo silloin kiinteistönvälitysalalla erittäin paljon mah-
dollisuuksia kehittyä, mutta ennen kaikkia kehittää ja muuttaa 
vakiintuneita toimintatapoja.

Miten ala on muuttunut sinä aikana kun sinä olet sillä 
toiminut? 
Muutosvauhti on ollut todella kovaa varsinkin viime vuosina. 
Erilaisia uusia toimijoita ja toimintatapoja on tullut markkinoille, 
mitkä varmasti vaikuttavat siihen, mitä asiakkaat ajattelevat kiin-
teistönvälityksestä. Palvelussa lähestytään kahta ääripäätä, missä 
toinen tähtää asiakkaan omatoimisuuteen ja omaan myyntiin, 
toisen panostaessa vahvemmin henkilökohtaiseen ja entistä 
laadukkaampaan kiinteistönvälittäjän ja asiakkaan väliseen suh-
teeseen. Molemmissa on etunsa, mutta itse uskon ehdottomasti 
jatkuvaan asiakaspalvelun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä 
henkilökohtaiseen ja asiakkaalle räätälöityyn toimeksiantoon. 

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN MATKASSA

Kiinteistönvälittäjän tärkein työkalu 
on kännykkä.

Kiinteistönvälitysala näyttää 
muuttuneen vuosikymme-
nessä melkoisesti. Alalle on 
tullut uudentyyppistä yritys-
toimintaa, uusia osaamis-
vaatimuksia ja digipalvelujen 
merkitys näyttää tulevaisuu-
dessa edelleenkin kasvavan. 
Myös alan koulutustarjonta on 
monipuolistunut ja tarjolla on 
esim. AMK-tasoisia tutkintoja.

Haastattelu: Ari Laitala
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Näin kokemukseni mukaan saavutetaan lähes aina paras loppu-
tulos kaikkien kannalta.

Toinen merkittävä muutos alalla on totta kai digitaalinen 
murros, mikä näkyy kaikkialla. Markkinoinnin uudet kanavat, 
kuluttajat, muuttuneet tavat hakea informaatiota ja tehdä kaup-
paa luonnollisesti vaikuttavat myös kiinteistönvälitysalaan. Jos 
digitaalisten kanavien ja välineiden käyttö ei ole hallussa ja niiden 
kehitys jatkuvaa, putoaa helposti kilpailusta pois. Helsingin Asun-
tokauppiaissa me erityisesti panostamme digitaaliseen kehityk-
seen ja laadukkaaseen sisältöön ja markkinointiin kohteistamme.

Millaista on toimia alalla yrittäjävetoisesti? Ala näyttäi
si olevan suurien välitysketjujen hallussa. Millainen on 
 pienten toimijoiden markkinarako?
Mielestäni markkinarako pienemmille toimijoille on erittäin hyvä 
ja itse asiassa on havaittavissa trendi yksityisten kiinteistövälitys-
liikkeiden kasvussa. Molemmille on varmasti tilaa markkinoilla, 
suurten liikkeiden toimiessa vahvuuksillaan valtakunnallisesti, 
pienempien liikkeiden panostaessa erityisesti alueellisuuteen 
ja paikallistuntemukseen.

Millaiset kiinteistönvälittäjän taidot korostuvat nykyisessä 
toimintaympäristössä?
Totta kai jatkuva kouluttautuminen ja vankan ammattitaidon 
ylläpitäminen on kaiken A ja O. Se takaa turvan niin myyjälle kuin 
ostajallekin, kun he voivat luottaa omaan kiinteistönvälittäjään. 
Se on sama asia kuin millä tahansa alalla – olit sitten lääkäri, in-
sinööri tai kiinteistönvälittäjä; koulutus ja jatkuva ammattitaidon 
ylläpitäminen on välttämättömyys.

Sen lisäksi korostuvat ihmissuhdetaidot, tämä on liiketoi-
mintaa ihmisten välillä ja omista asiakkaista välittäminen ja 
huolehtiminen on ratkaisevaa kaikissa tilanteissa. Sitten jos vielä 
näihin taitoihin yhdistetään ymmärrys digitaalisesta maailmasta, 
markkinoinnista ja omaat silmää stailaukselle/sisustamiselle, niin 
tulet takuuvarmasti menestymään tällä alalla. 

Eri sukupolvilla näyttäisi olevan varsin erilaisia 
asumiseen liittyviä arvostuksia ja näkemyksiä. 
Onko näin? 
Osittain varmasti näin on, mutta en haluaisi lähteä yleistä-
mään. Arkkitehtuuri, tyyli, mieltymykset ja rakentaminen 
yleisesti kehittyvät jatkuvasti ja totta kai eri sukupolvilla 
voi olla näistä erilaisia näkemyksiä. Haluaisin kuitenkin 
painottaa sitä, mikä kaikille on yhteistä – kyse ei ole 
asumisesta vaan kyse on kodistasi. Se on koti, missä olet 
kasvattanut lapsesi tai mihin tulet perustamaan perheesi. 
Niin rahallisesti kuin tunnetasolla se hyvinkin todennäköi-
sesti on arvokkainta, mitä tulet elämässäsi omistamaan. 
Silloin on selvää, että jokaisella meistä liittyy kotiin paljon 
omia tunnepohjaisia arvostuksia ja näkemyksiä. Hyvä 
kiinteistövälittäjä osaa ottaa nämä tunteet huomioon, 
ymmärtää ja arvostaa niitä.

Uskotko, että tulevaisuudessa sellainen kahden 
välittäjän malli yleistyy, jossa sekä myyjälle että 
ostajalla on käytössään oma edustajansa?
Erittäin hyvä kysymys ja toivon näin. Näen siinä ehdot-
tomasti etuja nimenomaan asiakkaalle ja se varmasti 

myös kehittäisi alaa. Rehellisyyden nimissä en kuitenkaan usko, 
että siitä tulee valtavirran toimintamalli, Suomessa on niin 
kauan toimittu tietyllä tavalla. Uskon kuitenkin sen yleistyvän 
ja yhä enemmän meilläkin on vakioasiakaita ja saamme erilaisia 
toimeksiantoja heiltä.

Voidaanko asuntomarkkinoiden kehitystä pitkällä aika
välillä ennustaa? Vieläkö omistusasunto sopii säästämis
kohteeksi ja vanhuuden turvaksi?
Kyllä varmasti ja ennustuksiahan tehdään jatkuvasti. Se mitä 
nykypäivänä tuntuu olevan vaikeampaa ennustaa, on maailman 
talouden liikkeet ja sen vaikutukset Suomeen asti. Nämä vaiku-
tukset voivat välillä näkyä jopa hyvinkin lyhyellä aikavälillä, mikä 
totta kai vaikeuttaa ennustamista. 

Mielestäni asunto on edelleen erinomainen sijoitus ja sopii 
loistavasti säästämiskohteeksi. Totta kai tiedostan uusien su-
kupolvien erilaiset kulutustottumukset ja trendinä esimerkiksi 
asioiden omistaminen vähenee kaiken aikaa. Asioiden vuokraa-
minen tarpeeseen kuten esim. auton tai eri välineiden kuten esim. 
työkalujen vuokraaminen tulee varmasti yleistymään. Uskoisin 
siis myös, että samaan aikaan asunnon vuokraaminenkin voisi 
yleistyä. 

Onko näköpiirissä uusia asumisen trendejä, jotka 
 muokkaavat kysyntää ja tarjontaa?
Toivottavasti tulevaisuuden asumisessa ja rakentamisessa panos-
tetaan vielä enemmän kestävämpään ja energiatehokkaampaan 
asumiseen. Pienempiä asuntoja kysytään enemmän ja halutaan 
asua mahdollisimman lähellä palveluita. Tietysti entistäkin pa-
remmat kulkuyhteydet, jakamistalouteen perustuvat yhteisautot 
ja sähköautojen latausmahdollisuudet ovat niitä uusia asumisen 
asioita, joista asiakkaat ovat kiinnostuneita.

Anna stailaajan ja kuvaajan kanssa valmistelemassa 
uutta myytäväksi tulevaa kohdetta kuvaukseen.
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TARVITAANKO
OSAAMISPÄÄOMAN  JOHTAMISTA

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
ALALLA?

Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä 

Osaamispääoman johtamisessa on huomioitava 
organisaation henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma. 
Ihmisten ja organisaation toiminnan johtaminen 
vaatii jatkuvaa tiedon ”päivittämistä”, vastuiden 
uudenlaista jakamista ja nykyistä ketterämpää 
sekä monialaisempaa toimintaa ja tiimiä. Osaa-
mispääoman johtamisen vieminen onnistuneesti 
osaksi organisaation toimintaa vaatii osallistuvaa 
johtamista ja tietojohtamisnäkökulmaa, johon 
johdolla ei aina riitä aika tai halu. Maailman komp-
leksisuus ja alati huomioitava monialaisuus sekä 
digitaalisuus asettavat lisäksi uudenlaisia vaati-
muksia osaamiselle ja sen kautta tehtäville ratkai-
suille ja tulkinnoille. 

MONIALAISUUS HAASTAA OSAAMISEN
Maailma monipuolistuu ja digitalisoituu kovaa vauhtia. Ilmaston-
muutos, EU ja tiukentuneet vaatimukset vaikuttavat laadukkaan 
ja turvallisen rakennetun ympäristön suunnitteluun ja raken-
tamiseen sekä elinkaaren hallintaan. Yhä innovatiivisemmat ja 
uudistuvat palvelut sekä tuotteet vaativat laajaa ajanhermolla 
olevaa, päivittyvää osaamista. Yhtälailla palvelujen ja tuotteiden 
toteuttajatasojen kuin viranomaisten ja elinikäisen oppimisen on 
uudistuttava nopeasti. Työn murros ja osaamistarpeet vaikuttavat 
yhä enemmän organisaatioiden toimintaan. Vaatimus kohdistuu 
yhtä lailla yksilön, ryhmien ja organisaatioiden kuin alueiden 
toimintaan ja niissä tietojen, taitojen ja asenteiden muutokseen. 
Kehitys kulkee kohti monialaisuutta, kansainvälisyyttä ja suvait-
sevaitsevuutta. Palveluissa ja kilpailukyvyssä tapahtuu jatkuvaa 
muutosta. Yksilösuorittamisesta on siirrytty paljolti alat ylittävään 
yhteiseen tekemiseen. 

TYÖNTEKIJÄN MOTIVAATIO JA ERIKOISTUMINEN 
OVAT OSAAMISEN KERTYMISEN A JA O
Työn tulisi vastata yksilön toiveita urasta ja mahdollistaa jatkuva 
oppiminen. Johdon kyky motivointiin korostuu, kun se tunnistaa 
osaavat ja kehittyvät työntekijät oppivan organisaation tuottava-

Rakennetun  ympäristön 
kompleksisuus ja 
 digitaalisuus asettavat uusia 
vaatimuksia niin osaamiselle 
kuin tulkinnoille. 

Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo
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Aineettoman omaisuuden oikeudet (IPR) ovat koetuksella 
digitalisaation kohdatessa palveluinnovaatiossa yhdistetyn 
insinööri-, luovien alojen tai soteosaamisen. Poikkialaisessa 
toiminnassa tiedon omistajuus nousee keskiöön. 

OSAAMISPÄÄOMAN JOHTAMISELLA SAAVUTETAAN 
HALLITTU MUUTOS
Osaamistason ylläpito, kasvattaminen ja johtaminen vaativat 
uudenlaista yhteistyötä, prosesseja ja ilmapiiriä. Kuinka näitä 
sitten otetaan käyttöön ja pilotoidaan järkevästi? Huomattavaa 
on, että tämä ei synny hetkessä vaan loppujen lopuksi loogisina 
ja kokeiluperäisinä ratkaisuina. Osaamispääoman johtaminen 
läpileikkaa niin viranomaistahot, yritykset, yliopistot kuin ammat-
tikorkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä muut organisaatiot. Val-
tiovallan ja yritysten uudenlaista tiedon ja osaamisen jakamiseen 
liittyvää näkyvää aktiivisuutta tarvitaan yhdessä saavutettavien 
tavoitteiden sekä tekemisen määrittämiseksi ja yhdistämiseksi. 
Innovaatioekosysteemeissä osaamista, tekemistä ja resursseja 
hyödynnetään verkostomaisesti totuttua enemmän. 

Osaamispääoman johtaminen vaatii käsitystä organisaatiossa 
olevasta tiedosta, sen tasosta ja tarpeista, tietovirroista sekä 
tiedon tallettamisesta. Nämä kytkettynä organisaation strate-
giaan, visioihin ja arvoihin sekä kumppanuuksiin muodostavat 
pohjan erilaisille johtamismalleille, joita voidaan hyödyntää 
tieto-orientoituneen organisaation toiminnassa. Tällöin tehtävän 
tiedon keruun, jäsentelyn, analysoinnin ja tallennuksen sekä 
tietovirtojen tunnistamisen ja oikea-aikaisen hyödyntämisen on 
oltava ammattimasta ja loppuun asti mietittyä. 

TAPOJA KERÄTÄ OSAAMISPÄÄOMAA –  
NÄIN OSAAMISPÄÄOMA SYNNYTTÄÄ ARVOA 
ORGANISAATIOLLE
Monialainen osaaminen on muuttunut yhä enemmän hiljaiseksi 
tiedoksi, koska yritykset keskittyvät yhä enemmän ydinosaami-
seen. Mikä on ollut enemmänkin strateginen lähestymistapa 
lähinnä asiakkaille ja muille sidosryhmille. Varsinkin virtuaalisten 
verkostojen hyödyntäminen vaatii vastavuoroisuutta ja kaikkien 
osapuolien osaamisen näkyvöittämistä ja osaamispääoman 
johtamista. Eurooppassa on totuttu etenemään teknologian 
ehdoilla asiakkaan luo. Kärjistetysti asiakkaalle tuotetaan palvelu 
laitteiden ehdoilla. Tilaajalla saattaa olla mielessä sisältö, jossa 
tulee käyttää useaa eri teknologiaa ja yksi ratkaisu ei pystykään 
tyydyttäämään tilaajan toivetta. Uusi teknologia jää myymättä 
ja asiakas jää edelleen yksin oman toiveensa kanssa. 

Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja tallentaminen 
yhteiseen käyttöön sekä erilaiset tietovarastot ovat useille or-
ganisaatioille tuttuja. Niiden hyödyntäminen tehokkaasti on jo 
toinen juttu. Tiedon ja osaamisen hankkiminen on muuttunut 
oleelliseksi, kun halutaan toimia millä alalla tahansa eturinta-
massa. Samalla osaamispääoma on liitetty usein organisaati-
oissa HR:n toimintaan. Esimerkkinä kuukausittaiset yleistyneet 

 ”TARVITAAN KOKO TIIMIN  

VARSIN SY VÄLLISTÄ OSAAMISEN JA 

OSAAMISPÄÄOMAN TUNTEMUSTA.”

na osaamispääomana. Ikääntyminen on koettu ongelmaksi. Suo-
messa 50–60-vuotiaat ovat osaavampia kuin ikinä ennen. Heidän 
osaamisensa rakennetun ympäristön alalla, jossa kokemustieto 
on tärkeää, on arvokasta. Digitalisaatioaikakauden moniosaajina 
nuorilla ammattilaisilla on vahva, mutta usein ”ohut” osaaminen. 

Professori Juha Hyyppä toteaa: ”Nykyään tutkimuksessa ja 
liike-elämässä pärjää vain, jos kaikki organisaation osa-alueet 
ovat kunnossa. Maailman on täynnä ihmisiä, jotka tekevät jopa 
14-tuntisia työpäiviä ja joilla on takana upea infrastruktuuri ja 
osalla jopa huippuorganisaatio. Pärjääminen tällaisessa maa-
ilmassa edellyttää työntekijältä varsin suurta sisäistä paloa. 

Siksi tuleekin tunnistaa, mitkä asiat motivoivat kutakin. 
Yhdistämällä työntekijän sisäisen vahvuuden oikeiden 
yhdessä sovittujen ongelmien ratkaisemiseen ja sopimalla 
työnjaosta tiimin kesken, voidaan tehdä huippulaatua 
ihan kotoisissakin olosuhteissa. Onnistuakseen tämä 
edellyttää motivaatiokartoitusta tiimin jäsenten välillä. 
Lisäksi tarvitaan koko tiimin varsin syvällistä osaamisen 
ja osaamispääoman tuntemusta, mutta myös varsinaisen 
ongelmakentän ja kumppanien sekä verkoston ymmär-
tämistä. Työnjaosta on pystyttävä sopimaan niin, että 
kaikki voittavat eli yksilön, ryhmän ja organisaation toiveet 
saadaan kohtaamaan.”

Geotrimin toimitusjohtaja Timo Sääski myös pi-
tää työntekijöiden osaamista yrityksen aineettomana 
pääomana ja tärkeänä kilpailutekijänä ja jatkaa: ”Laite-
myynnissä oman haasteensa antaa median luoma kuva 
valmiista 3D-tuotannosta. Mitä esim. skannerit ja uudet 
tuotteet tuottavat? Ja mihin tarkoitukseen nuo sopivat? 
Ovatko asiakkaan odotukset realistisia? Menestyvät uudet 
3D-tuotteet jalostuvat usein palveluksi vuorovaikutukses-
sa usean toimijaryhmän välillä.”

LUOVAT ALAT KAIPAAVAT 
INSINÖÖRIOSAAMISTA JA PÄINVASTOIN –  
IPR 2020-LUVUN PEIKKO? 

Esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa on tar-
vetta uudenlaisille 3D-toteutuksille mitä erilaisemmissa käyttö-
kohteissa. Miten insinööriosaamista voidaan siirtää luontevasti 
esimerkiksi luovien alojen käyttöön ja päinvastoin? Eri alojen 
osaamisen kohtaaminen ja hyödyntäminen vaatii enemmän kuin 
perinteistä B2B-yhteistyötä. 

Kysyttäessä asiaa osaamisen kehittämisestä, Aalto-yliopistossa 
luovia aloja ja IPR-ää tutkivalta, TkL Juhani Talvelalta, hän lähes-
tyy asiaa seuraavasti: ”Cohenin ja Levinthalin 1990 lanseeraama 
”absorptive capacity”-käsite kuvaa yrityksen kykyä tunnistaa, 
omaksua ja hyödyntää yrityksen oman osaamisen ulkopuolis-
ta tietoa. Tämä ei tapahdu kovin nopeasti, sillä yritykset ovat 
osaamispääomansa kumuloitumisessa historiansa vankeja. Ne 
kykenevät omaksumaan vain sellaista uutta tietoa, joka perustuu 
kumulatiivisesti aiemmin hankittuun osaamiseen (kts. esim. Trott, 
2012). Mikäli siis luovat alat pyrkivät omaksumaan syvän insinöö-
ritieteen taitoja tai insinöörivetoiset organisaatiot hyödyntämään 
taiteellisen luovuuden henkisyyttä, se edellyttää määrätietoista, 
kumulatiivista osaamisen kehittämistä. Pienissä yrityksissä tätä 
hidastaa mm. johdon oman koulutustaustan ja tieteenalan kielen 
ja menetelmien oppiminen, joka lähtökohtaisesti hankaloittaa 
muiden alojen paradigmojen ja diskurssin ymmärtämistä.”
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one-to-one kehityskeskustelut, jolloin voidaan huoletta puhua 
luottamuksen ilmapiirissä osaamisvaatimuksista ja -tarpeista, 
ydinosaamisesta aina yksilön ja organisaation osaamisen kas-
vuun. Nämä parhaimmillaan viedään henkilöstönhallinta- ja 
johtamisjärjestelmiin. Viranomaiset takaavat oman ydintehtä-
vänsä erilaisilla käsikirjoilla, ohjeistuksilla ja raporteilla, jolloin 
organisaatio varmistaa sille asetetut tehtävät ja vastuut. Näitä 
täydentävät erilaiset kattavatkin osaamis- ja tarvekartoitukset, 
perehdytykset ja riskienhallinta sekä laadunvalvontaohjeistuk-
set. Monet organisaatiot jakavat, näkyvöittävät ja jalkauttavat 
osaamistaan kehitys- ja strategiapäivillä, blogeilla, somessa ja 
vaikkapa YouTube-videoilla. Julkaisut ja henkilöt ovat monissa 
isoissa yrityksissä sisäisissä introissa hyvin esillä. 

MITEN OSAAMISTA TULISI TALLENTAA JA HYÖDYNTÄÄ 
ALUEEN JA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI?
Hallituksen toivoma ekosysteemiajattelu tarkoittanee alueet 
ylittäviä laajoja oppivia osaamiskeskuksia, joihin kerätään sys-
temaattisesti ja ammattimaisesti uusinta tietoa ja innovoidaan 
sovelluksia ko. alalta. Nykyisin haasteena on liian usein saada pal-
kattua ammattilainen, joka hallitsee teknologian nykyvirtauksia 
kuten IoT, lisätty todellisuus, kestävä kehitys, puhdas energia ja 
elinkaariajattelu tai osaamispääoman johtaminen. Yhteiskehit-
tämisalustojen vetäjien lisäksi tiimiin tarvitaan mukaan osaajia, 
jotka kykenevät toimimaan tehokkaasti uudistuvissa tilanteissa 
ja ryhmissä ja tuottamaan avointa osaamista yhteiskunnan ja 
yksilöiden tarpeisiin.

”NÄITÄ TÄYDENTÄVÄT ERILAISET  KATTAVATKIN 

 OSAAMIS- JA TARVEKARTOITUKSET, 

 PEREHDY T YKSET JA RISKIENHALLINTA SEKÄ 

LAADUN VALVONTAOHJEISTUKSET.”
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Alojen välinen yhteistyö 
edellyttää oman osaamisen 
tunnistamista sekä  puuttuvan 
osaamisen yhdistämistä 
omaan tekemiseen. 

H
annu H

yyppä ja M
arika A

hlavuo



21MAANKÄYTTÖ 3|2019

Tunnelien päällä voi olla myös liiketoimintaa.
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Kirjoitus on toinen osa maanalaisen tilan omistusoikeutta ja korvattavuutta koskevasta 
artikkelisarjasta. Ensimmäinen osa käsitteli kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuutta 
ja julkaistiin Maankäyttölehden numerossa 2/2019. Artikkelisarjan kolmas kirjoitus 
julkaistaan Maankäytön numerossa 1/2020 ja se käsittelee korvauskysymystä meneillään 
olevassa Länsimetroa varten tehtävässä lunastustoimituksessa.

MAANALAISTEN  
TILOJEN LUNASTUKSISSA 

KANSAINVÄLISESTI
Pia Mäkilä ja Mikael Still

Suomessa kiinteistön voidaan 

 katsoa  ulottuvan oikeudellisesti 

 rajoittamattomasti kohti maapallon ydintä. 

Kiinteistön taloudellista arvoa  mietittäessä 

on oleellista se,  kuinka syvälle  maanpinnan 

alapuolelle  kiinteistön omistaja voi 

 tosiasiallisesti kiinteistöään hyödyntää.

KANSAINVÄLISESTI monissa muissakaan maissa kuin Suo-
messa kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuutta ei ole laissa 
määritelty jatkuvaksi tiettyyn rajaan asti vaan ulottuvuutta 
käsitellään tapauskohtaisesti. Poikkeuksiakin löytyy: muun 
muassa Singaporessa, Malesiassa sekä Japanissa maanalaisen 
tilan kysynnän kasvun myötä kiinteistön ulottuvuuteen on ollut 
tarvetta ottaa kantaa lainsäädännön tasolla.

Tiheään asutussa Singaporessa maanomistajan oikeutta 
maanalaiseen tilaan säätelevää lainsäädäntöä on uudistettu 
vaiheittain. Vaikka toistaiseksi Singaporessa syvimmälle maan 
alle ulottuvat rakenteet ovat julkisessa omistuksessa, ulottuvat 
yksityisetkin hankkeet yhä syvemmälle. Liiketilaa ja pysäköinti-
tiloja on rakennettu jopa 20 metrin syvyyteen. 

Singaporessa ei aikaisemmin ole laissa otettu kantaa 
kiinteistön vertikaaliseen ulottuvuuteen. Vuonna 2015 
voimaan tulleen uudistuksen myötä lakiin on kirjattu 
kiinteistön omistajan omistavan maa-alueen niin syvälle, 
kuin hän kohtuullisesti ja perustellusti sitä käyttöönsä 
tarvitsee. Lakikirjausta tiettyyn syvyyteen maapinnan alle 
jatkuvasta ulottuvuudesta ei ole tehty, mutta kohtuullisen 
ja perustellun on katsottu tarkoittavan niin syvälle maan 
alle, kuin on määritelty valtion saantokirjaan (State title). 
Niissä tapauksissa, joissa sitä ei ole saantokirjassa mää-
ritelty, omistusoikeus ulottuu 30 metriä keskimääräisen 
merenpintatason alapuolelle. Singaporessa valtiolla on 
oikeus luovuttaa määritellyn tason alapuolista aluetta 
ilman maanpinnan kiinteistön omistajan suostumusta. 

Malesiassa on ollut jo vuodesta 1990 voimassa laki, 
jossa säädetään kiinteistön omistusoikeuden ulottu-
vuudesta maan alle. Lain mukaan valtion luovuttaessa 
maata, täytyy siihen liittyvän omistusoikeuden ulottuvuus 
määritellä myös maanpinnan alle. Lakiin on myös kirjattu 
vähimmäisulottuvuudet eri käyttötarkoituksissa oleville 
kiinteistöille: sen mukaan maatalouskäytössä oleva kiin-
teistö ulottuu 6 metriä, kiinteistöt, joilla on rakennus 10 

Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus
ja  korvauskäytäntö  
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Suurin osa maanalaisista tunneleista on 
maantietunneleita.

Yhteiskunnan kehittäminen edellyttää nykyään, 
että tiiviissä kaupunkiympäristössä eri toimintoja 
sijoitetaan päällekkäin.

M
ikael Still

oleva alue tarkoittamaan 40 metriä maanpinnan alapuolella tai 
10 metriä kiinteistöllä olevan rakennuksen perustusten alapinnan 
alapuolella olevaa aluetta. 

Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuudesta maanpinnan alle 
on julkaistu vain vähän tutkimustietoa. Singapore, Malesia ja Japani 
ovat esimerkkejä valtioista, joissa lainsäädännössä on otettu kantaa 
kiinteistön vertikaaliseen ulottuvuuteen. Monissa maissa kiinteistön 
omistusoikeuden ulottuvuus maanpinnan alle on yksityiskohtaisesti 
määrittelemättä ja kiinteistön katsotaan ulottuvan niin syvälle, kuin 
sen omistaja on sitä voinut käytännössä hyödyntää. Maanalaisen 
alueen kysynnän kasvaessa tarve tarkemmalle määrittelylle kui-
tenkin kasvaa. Toivottavasti tämän myötä asiasta saadaan myös 
lisää tutkimustietoa.

KORVAUSKÄYTÄNTÖÄ MAANALAISISSA 
LUNASTUKSISSA RUOTSISSA JA NORJASSA
Ruotsissa kiinteistön katsotaan ulottuvan niin syvälle kuin omistaja 
voi sitä tosiasiallisesti sekä taloudellisesti hyödyntää. Kiinteistön 
rajat on määritelty kaksiulotteisesti maanpinnan tasossa kuten 
Suomessakin. Ruotsissa lainsäädäntö mahdollistaa myös 3D-kiin-
teistöjen muodostamisen maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Näissä 
tapauksissa kiinteistön vertikaalinen ulottuvuus määritellään jo 
muodostamisvaiheessa.

Maanalaisissa lunastuksissa Ruotsissa on viime aikoina pää-
sääntöisesti määrätty korvausta kaikille kiinteistönomistajille, joita 
käytönrajoitus koskee. Korvaus on luonteeltaan haitankor vausta 
(intrångsersättning). Ruotsin lunastuslainsäädännön mukaan 
haitankorvauksen tulisi vastata käytönrajoituksen aiheuttamaa 
kiinteistön arvon alenemaa, joka lasketaan vertaamalla kiinteistön 
arvoa ennen ja jälkeen lunastushankkeen toteuttamista. Lain esi-
töissä todetaan lisäksi, että myös vähäisistä haitoista tulisi määrätä 
korvausta, vaikka niitä ei välttämättä pystyttäisi edes havaitsemaan 
tavanomaisten käytössä olevien arviontimenetelmien avulla. 

Maanalaisissa lunastuksissa on käytössä korvausmenetelmä, 
jonka kehittäminen alkoi, kun Tukholman kaupungin alle raken-
nettiin rautatietunnelia (Citybanan). Toimituksen piti Tukholman 
kaupungin kiinteistönmuodostusviranomainen. Osana toimituk-
sen valmistelua kaupunki pyysi Ruotsin maanmittauslaitokselta 
(Lantmäteriet) lausuntoa siitä, mikä on taloudellinen menetys, kun 
käytönrajoitus perustetaan maanalaisiin tiloihin. 

Lausunnon tekijä oli kiinteistöarvioinnin asiantuntija Leif Norell, 
joka viittasi Ruotsin korkeimman oikeuden ennakkotapaukseen NJA 
2007 s. 695 (ns. Optokabelfallet). Ennakkotapaus koski tilannetta, 
jossa olemassa oleviin voimajohtopylväisiin lisättiin tiedonsiir-
tokaapeli, jota hallinnoi eri taho kuin voimajohtoyhtiö. Korkein 
oikeus totesi, että kyseessä on uusi oikeus uutta käyttötarkoitusta 
varten, jota hallinnoi aikaisempaan nähden uusi taho. Näin ollen 
omaisuudelle kohdistuva rasitus voi kasvaa esimerkiksi lisääntyneen 
kunnossapitotyön takia. Lisäksi maanomistajan hallinnointikulut 
voivat kasvaa, kun hänen kiinteistöön kohdistuu usean tahon oi-
keuksia. Tapauksessa määrättiin harkinnanvarainen korvaus 1 000 
SEK/kiinteistö (noin 100 €).

Lausunnossaan Norell toteaa viitaten ennakkotapaukseen, ettei 
lunastuksissa periaatteessa voi olla korvauksettomia luovutuksia. 
Norell lausuu vielä, että käytönrajoitus maanalaista tunnelia varten 
aiheuttaa vielä vähemmän haittaa, kun esimerkiksi kunnossapitotyö 
ei tapahdu maanpinnalta käsin. Hän kuitenkin jatkaa toteamalla, 
että tunneli voi aiheuttaa muuta haittaa, lähinnä kiinteistön hyö-

metriä ja teollisuuskäytössä olevat kiinteistöt vähintään 15 metriä 
maanpinnan alapuolelle. Tämän määritellyn syvyyden alapuo-
lella oleva alue kuuluu valtiolle, joka voi ilman pintakiinteistön 
omistajan suostumusta vuokrata tai luovuttaa sitä kolmannelle 
osapuolelle. 

Myös Japanissa on laissa säädetty maanalaisen tilan käytöstä 
julkisiin tarkoituksiin. Säädös koskee kuitenkin ainoastaan tiet-
tyjä tiiviisti rakennettuja kaupunkialueita. Lain mukaan julkisen 
tahon on mahdollista ottaa maanalaisia alueita käyttöön yleisen 
tarpeen vaatiessa ilman, että siihen vaadittaisiin maanpinnan 
kiinteistön omistajan suostumus. Laissa on määritelty syvällä 
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dyntäminen vertikaalisuunnassa voi vaikeutua. Käytännössä tämä 
tarkoittaa maalämmön asentamismahdollisuuden menettämistä 
tai, jos se on edelleen mahdollista, asentamiskustannusten nousua. 
Näin ollen korvausta kuuluu määrätä kaikille, joita käytönrajoitus 
koskee. Norell toteaa lisäksi, että mikäli kiinteistönomistaja me-
nettää jo asennetun maalämpökaivon tai jos lunastuksen alkaessa 
olemassa olevia suunnitelmia joudutaan muuttamaan, tulisi siitä 
määrätä eri korvausta perustuen todelliseen menetykseen.

Norell toteaa, että koska arvon alenemista ei pystytä havaitse-
maan esim. kauppahintatutkimuksen avulla, korvaussumma on 
määrättävä harkinnanvaraisesti. Lausunnossa ehdotetaan kor-
vaussumman porrastamista sen mukaan, kuinka suurta osuutta 
kiinteistön pinta-alasta käytönrajoitus koskee:
– 25 % tai alle => 5 000 SEK (~500 €)
– 25–75 % => 10 000 SEK (~1 000 €)
–  75–100 % => 15 000 SEK (~1 500 €).
Toimituksessa Tukholman kaupungin kiinteistönmuodostusviran-
omainen noudatti edellä mainitun lausunnon periaatteita, mutta 
päätti nelinkertaistaa taulukkoarvot. Muutama kiinteistönomistaja 
valitti päätöksestä mutta Ruotsin maaoikeus (mark- och miljö-
domstolen) hylkäsi valitukset eikä jatkokäsittelylupaa myönnetty. 
Liikennevirasto ei valittanut päätöksestä ja tietojemme mukaan 
tätä periaatetta on Ruotsissa sovellettu myöhemmin muissakin 
hankkeissa, toki vähän erilaisin taulukkoarvoin.

Myös Norjassa maanomistusoikeus on määritelty maanpinnan 
rajojen mukaan eikä kiinteistörekisterilaissa oteta kantaa kiinteistön 
ulottuvuuteen maanpinnan alapuolelle. Omistusoikeuden met-
rimääräisen ulottuvuuden kirjaamista lakiin ehdotettiin 1980-lu-
vulla, mutta esitystä ei hyväksytty parlamentissa. Lakiesityksen 
mukaan kiinteistön omistajan oikeudet olisivat ulottuneet 100 
metriä maanpinnan alapuolelle tai niin pitkälle, kun omistaja olisi 
ottanut maanalaista tilaa käyttöönsä. Ehdotukseen sisältyi myös, 
että tunneleita olisi saanut rakentaa ilman maanomistajan kanssa 
tehtyä sopimusta. 

Norjalaisessa oikeuskäytännössä on ollut esillä niin sanottu 
intressiteoria, jonka mukaan kiinteistön omistajan on katsottu 
omistavan maapohjan niin syvälle, kuin hänen on ollut mahdollista 
sitä taloudellisesti hyödyntää. Käytännössä tämä on tarkoittanut 
omistusoikeuden ulottuvuutta 10–15 metriä maanpinnan alapuo-
lelle. Mikäli kiinteistöllä on maalämpökaivo, omistuksen katsotaan 
ulottuvan porattuun syvyyteen vain kaivon ympärillä. Norjassa 
tila, joka intressiteorian perusteella jää ilman omistajaa, ei kuulu 
kenellekään.

Norjassa menetyksen täytyy olla konkreettinen eivätkä spekula-
tiiviset menetykset kaukana tulevaisuudessa oikeuta korvaukseen. 
Esimerkiksi kellarikerroksen rakentamisen estymisestä on määrätty 
korvausta, kun kellarin rakentaminen olisi ollut luvallista, mahdol-
lista ja taloudellisesti kannattavaa ja tämä estyi lunastushankkeen 
takia.

KORVAUSKÄYTÄNTÖÄ MAANALAISISSA 
LUNASTUKSISSA SUOMESSA
Suomessa korvauskäytäntö on ollut lähellä Norjan menettelyä. 
Suomessa mihinkään ei ole yhtä selvästi kirjattu auki, ettei luovutus 
lunastuksissa voisi olla korvaukseton. Käytännössä esim. voimajoh-
to-oikeus pellolla on korvaukseton luovutus, koska viljely voi jatkua 
normaalisti voimajohtojen alla. Ainoastaan sähköpylvään pylväsala 
sekä teoreettinen kulkuoikeus pylväältä pylväälle korvataan pellon 

omistajalle. Voimajohto-oikeus vesialueen yläpuolella peruste-
taan yleensä kokonaan ilman kohteenkorvauksen määräämistä. 
Myös Suomen vastine Optokabelfalletiin on hoidettu eri tavalla. 
Näin ollen Suomessa ei ole samanlaista traditiota kuin Ruotsissa 
mitä tulee vähäisten menetysten korvaamiseen lunastuksissa. 
Suomessa on käytännössä edellytetty, että taloudellinen me-
netys on selvästi osoitettavissa, jotta sen korvaaminen tulisi 
kyseeseen. Tämä ilmenee selvästi myös ainoasta maanalaista 
lunastusta koskevasta korkeimman oikeuden ennakkotapauk-
sesta KKO:1987:121.

Suomessa oikeuskäytäntöä korvausasioista maanalaisis-
sa lunastuksissa on siis hyvin niukasti. Ennakkotapauksessa 
KKO:1987:121 kyse oli Forumin alle louhittavasta pysäköin-
tiluolasta Helsingin keskustassa. Lopputuloksena oli, että 
maanomistajalla ei ollut oikeutta korvauksiin itse lunastuksesta 
eikä hankkeessa irrotetuista maa-aineksista, koska hän ei olisi 
pystynyt hyödyntämään maanalaista tilaa itse eikä maa-ainesten 
irrottaminen ilman lunastushanketta olisi ollut taloudellisesti 
kannattavaa maanomistajalle. Näin ollen taloudellista menetystä 
ei tapahtunut. Ennakkotapauksessa on siis lähdetty siitä, että 
taloudellisen menetyksen tulisi olla todellinen ja osoitettavissa, 
jotta siitä voi määrätä korvausta.

Tällä hetkellä on meneillä useita lunastustoimituksia, joissa 
kysymys korvauksesta maanalaisen tilan lunastuksesta tulee 
ratkaistavaksi. Nämä ovat mm. Länsimetroon liittyvät lunastukset 
Espoossa, Blominmäen jätevesipuhdistamoon liittyvien tulo- ja 
purkutunnelien lunastukset Espoossa, Sulkavuoren jäteveden-
puhdistamoon liittyvien tulo- ja purkutunnelien lunastukset 
Tampereella, Lahden ohitustien yhteydessä rakennettavien 
tunnelien lunastukset jne. Näiden lisäksi on suunnitteilla muitakin 
hankkeita, joissa maanalaisen tilan lunastus voi tulla kyseeseen.

https://www.maankaytto.fi/arkisto/mk319/mk319_extra_makila_still.pdf
https://www.maankaytto.fi/arkisto/mk319/mk319_extra_makila_still.pdf
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ONKO MINISTÄ 
MEGAKSI? Ari Laitala

Miniasunnot osuvat monen trendin 
 risteyskohtaan: ainakin ekologisuuden, 
 minimalismin ja kohtuuhintaisen asumisen. 
Myös suurempaa yksityisyyttä tai yhteisöl-
lisyyttä kaipaaville miniasunnot tarjoavat 
uudentyyppisen vaihtoehdon. Onko käsillä 
siis isommankin trendin ainekset?

SUOMESSA on reippaasti toista miljoonaa yhden hengen talout-
ta. Näistä arviolta muutama sata on valinnut asumisratkaisukseen 
ns. minikodin. Potentiaalia suuremmallekin minikotimäärälle siis 
löytyy, ainakin periaatteessa. Mutta mikä se minikoti oikein on?

– Minähän asun jo sellaisessa, voi ainakin opiskelija helposti 
puuskahtaa. Mutta onko esim. 25 neliön yksiö jo minikoti, tai 
miniasunto?

Sen kummempia määritelmiä ei tietenkään ole, mutta 
tyypillisesti puhutaan kuitenkin pienemmistä asunnoista kuin 
tavanomaiset yksiöt. Kokonsa puolesta minikotien haarukka 
voisi olla luokkaa 10–25 neliömetriä. Amerikassa, jossa kaikki – 
minikoditkin – on suurta, jonkinlainen rajapyykki on vedetty 400 
neliöjalan kohdalle. Usein minikotiin liittyy myös yksi tai kaksi 
parviratkaisua, jolloin käyttökelpoisia neliöitä kertyy lisää, vaikka 
matalia parviratkaisuja ei varsinaiseen huone(isto)alaan mukaan 
lasketakaan (korkeus alle 160 cm). Minikodeille tyypillinen piirre 
on siis tavanomaista korkeampi huonekorkeus. Kun neliöitä on 
vähän, on kuutioillakin merkitystä. 

MINIKOTEJA MONEEN LÄHTÖÖN
Minikoteja voidaan luokitella usealla eri tavalla. Pääjako voidaan 
tehdä sen mukaan, onko kyseessä omakotitaloratkaisu vai ker-
rostalomainen toteutus. Omakotitalotyyppiset ratkaisut voidaan 
edelleen jakaa pyörien päälle rakennettuihin tai omilla jaloillaan 
seisoviin. Tämä jako ei itse asiassa ole kovin merkittävä, sillä 
omakotitalotyyppiset minikodit on lähtökohtaisesti rakennettu 
niin, että siirtäminen on helppoa. Jos alla ei ole jo valmiiksi pyöriä, 
saadaan minikoti esim. kuorma-auton kyytiin yksinkertaisesti 
vain nostamalla.

Kevyimmät pyörillä kulkevat esimerkit ovat jo isolla maas-
toautolla liikuteltavia. Järeämpiä ratkaisuja voidaan toteuttaa 
esim. kuorma-autojen perävaunuihin. Oma lukunsa ovat sitten 
vielä kelluvat – ponttoonien tms. päälle rakennetut – ratkaisut. 

Minikerrostalokohteesta löytyy kiinnostava esimerkki Vantaan 
Martinlaaksosta SATOn vuokraamista Studiokodeista. Neliöitä 
asuntoa kohden on 15,5 ja vuokra liikkuu 500 euron tuntumassa. 
Väljyyttä tuo parvi ja talon yhteiskäyttötilat. Vuokran neliöhinta 

Vallilan siir tolapuutarha Helsingissä. 
Ollaan vain hiukan reippaamman 
kävelymatkan päässä Helsingin 
 päärautatieasemalta (4,1 km/52 min).
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on toki muikea – suorastaan huikea. Mutta niitäkin on paljon, joille vuokran ko-
konaiskustannus on vähintään yhtä merkittävä kuin yksikkökustannus. Samalla 
kokonaisvuokralla ei Vantaalta löydy oikeastaan minkäänlaisia vaihtoehtoja.

TINY HOUSE
Modernissa ja sanan varsinaisessa merkityksessä miniasunnoista puhutaan 
asumismuotona, johon ei liity taloudellista tai muutakaan pakkoa. Näin ollen 
miniasuminen on tietoinen valinta, jonka taustalta voi löytyä monenlaista 
filosofista pohdintaa ja eettistä puntarointia. Miniasuntoja on ollut maailman 
sivu ja oikeastaan muu kuin miniasuminen on se uusi keksintö.

Miniasuntojen suosion kasvu sijoittuu 1990-luvun Yhdysvaltoihin. Wiki-
pedia nostaa esille erityisesti englantilais-amerikkalaisen arkkitehdin Sarah 
Susankan, jonka kirja The Not So Big House (1997) muodostaa jonkinlaisen 
lähtölaukauksen. Susankan ajattelun juuret näyttävät olevan erityisesti ark-
kitehtuurissa ja rakentamisessa. Susanin tunnetuksi tekemä slogan on ”build 
better, not bigger”.

Muita miniasumisen ideologisia vaikuttajia on esim. Jay Shafer, joka on 
tehnyt tutuksi erityisesti pyörien, siis lavetin/trailerin/peräkärryn päälle sijoit-
tuvia ratkaisuja.

Meillä Suomessa jonkinlaisena miniasumisen variaationa voidaan ajatella 
60- ja 70-luvulla rakennettua kesämökkikantaa, joka on kooltaan usein varsin 
pientä. Jossain määrin yleistymässä näyttäisi olevan myös asuntovaunujen 
käyttö ympärivuotisesti. Saatavilla on talviasuttavia vaunuja, jotka lämmön-
erityksensä ja lämmitysjärjestelmiensä puolesta sopivat ympärivuotiseen 
asumiseen. Leirintäalueilta löytyy kasvavassa määrin ns. kausipaikkoja myös 
talvikaudelle. Talviasumista tukevat mm. sähkönjakelu sekä huoltorakennukset. 

ENTÄPÄ SIIRTOLAPUUTARHAT?
Siirtolapuutarhakonseptissa (ryhmäpuutarha) on tultu jo varsin lähelle miniasu-
mista. Fokus on kuitenkin puutarhaviljelyssä, ei asumisessa. Asiaa tuntematon 
saa konseptista nopeasti kattavan yleiskäsityksen Suomen Siirtolapuutarhalii-
ton sivuilta (www.siirtolapuutarhaliitto.fi). Konseptin historia juontaa köyhille 
tarkoitettuihin viljely- ja puutarhapalstoihin ja 1700-luvun lopun Englantiin. 
Siirtolapuutarhojen perusajatuksena on yhä edelleen tänä päivänä viljely 

POHDINTA: OMISTUSASUMISEN 
ELINKAARIKUSTANNUSERIT TELY ON 
UUVUT TAVAA LUET TAVAA

Olen ollut jonkin aikaa yksi niistä noin miljoonasta suomalai

sesta, jotka asuvat korjausvelkaisessa lähiössä. En ole enää.

Ikääntyneen asuntoosakeyhtiön osakekannan arvon 

pitäminen edes entisellään vaatii lähes jatkuvia ja ajoittain 

mittaviakin korjausinvestointeja. Varsinaisen korjausvelan 

hoidon kylkiäisenä on sitten suunnittelun, valvomisen, rekla

moinnin ja taloushallinnon kasvaminen ja monimutkaistumi

nen, joka näkyy karulla tavalla hoitovastikkeessa. Jatkuvassa 

nousussa ovat olleet energian, puhtaanapidon, vakuutusten, 

jätehuollon, verojen jne. kustannukset. Tällä erää viimeiseksi 

jääneessä yhtiökokouksessani oli jälleen hoitovastikkeen 

korottamisen vuoro. Nyt alettiin lähennellä jo kuuden euron 

tasoa (joka on kylläkin keskimääräistä korkeampi). Neljän 

sadan euron kuukausittaisesta hoitovastikkeesta kertyy 

ajan mittaan pitkä penni. 40 vuoden omistamisen kaarella 

päästään noin 200 000 euron kokonaiskustannukseen. Tähän 

päälle sitten huoneistosähköt, kotivakuutus ja mahdolliset 

erillisvastikkeet (kuten vesimaksut, saunavuorot, autopaik

kamaksut jne.).

Lisäksi tulevat sitten ne varsinaiset korjausvelkainves

toinnit, joita 40 vuoden elinkaareen mahtuu koko lailla täysi 

kierros eli putket, julkisivut, katot, parvekkeet, rappukäytä

vät, sähkö, lämmönjako, ikkunat, yhteiset tilat, tonttiviemärit 

jne. jne. Näin pitkällä tarkastelujaksolla näitä kustannuksia 

ei pääse karkuun uudenkaan kohteen omistaja. 

Eikä tässä vielä kaikki. Luettelosta puuttuu huomattava 

kuluerä, pääoman kustannus. Pääomalla on aina kustannuk

sensa. Vieraan pääoman kustannus eli korkokulu on kylläkin 

viime vuosina ollut hämmentävän pieni. Toisaalta voidaan 

todeta, että isompikaan korkokulu ei ole ongelma palkkojen 

noustessa ripeää tahtia (inflaation vallitessa). Omistusasumi

sen kustannusta on pitkään keventänyt myös asuntolainan 

korkokuluvähennys. Mutta sekin alkaa olla jo muisto vain. 

Tästä kaikesta seuraa se, että pienikin korkokulu on varsin 

kouriintuntuvaa ja todellista kustannusta. Velattomalle 

asunnolle voidaan rasitteeksi laskea oman pääoman kustan

nus. Se on vaihtoehtoiskustannus eli tuotto, joka saataisiin 

sijoittamalla rahat toisin. Tällainen saamatta jäänyt rahaerä 

voi olla erittäin iso laskettaessa korkoa korolle 40 vuotta.

Mutta eipä tässäkään vielä kaikki. Kauniiksi lopuksi 

tulee sitten se suuri tuntematon: asunnon arvon kehitys. 

Vuosikymmeniä olemme olleet tilanteessa, jossa ainakin 

taajamaalueilla asuntojen arvon säilyminen on ollut jok

seenkin varmaa ja pääsääntöisesti myös nousujohteista. Nyt 

jopa Helsingistä löytyy alueita, joissa arvonnousuun liittyy 

suurta epävarmuutta.

Asuntojen arvonnousu on ollut vuosikymmeniä lähes vuo

renvarma keino kuitata osa omistusasumisen kustannuksista 

ja ehkä peräti keino rikastua. Tämä automaatti on kuitenkin 

lakannut toimimasta, ainakin tällä erää.

Mielikuvissamme elää kuitenkin edelleen vahvana ajatus 

siitä, että omistusasuminen on automaattisesti se edullisin 

asumisen muoto. Näin ei suinkaan aina ole.

Willerby on tunnettu talovaunujen valmistaja, jonka vaunut on suunniteltu 
erityisesti loma-asumista ajatellen. Vaikka asunnossa on omat pyörät alla, ei 
kyse ole kuitenkaan asuntovaunusta, joka pitäisi katsastaa. Kyse ei ole myöskään 
rakennuksesta, joka vaatisi rakennusluvan ( jollei sitä sijoiteta kiinteästi).
Willerby-vaunuja löytyy jonkin verran myös Suomesta, mutta tarkempaa tietoa 
niiden talviasuttavuudesta ei ole. 

https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/
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omaan tarpeeseen. Pelkkä nurmikon kasvattaminen 
ei kuitenkaan käy päinsä eikä luonnonpuidenkaan 
kasvattamista katsota vielä puutarhaviljelyksi.

Alueen omistaja on yleensä kaupunki/kunta ja 
vuokralaisena on paikallinen siirtolapuutarhayhdistys, 
joka vuokraa tontit edelleen. Palstat ovat kokoluokkaa 
250–500 m2 ja jaotus on usein ruutukaavamainen. 
Viemäröintiä ei pääsääntöisesti ole, joten wc-asiat ja 
peseytyminenkin tapahtuu tätä varten rakennetuissa 
erillisissä tiloissa. Juokseva vesi katkaistaan talveksi eikä 
ympärivuotinen asuminen ole sallittua. Hiukan isommis-
sa mökeissä on kuitenkin sellaisia asumismukavuuksia, 
että kesäaikaan esim. työssäkäyminen on vaivatonta.

Siirtolapuutarhamökeille näyttää olevan kovaa 
kysyntää ja varsin niukkaa tarjontaa ainakin Helsin-
gissä. Kurkkaus myyntisivustoille paljastaa, että vähän 
kysytyimpien kohteiden hinnat nousevat jo 100 000 
euron yli. Mökkien teknisten nykyarvojen voidaan 
arvioida asettuvan 10 000 euron molemmin puolin, 
joten suurin osa hinnasta on vuokraoikeuden arvoa. 
Englannissa vuonna 1819 säädetystä laista köyhien 
puutarhoista on tultu pitkä matka.

Siirtolapuutarhatoimintaa on nykyisin noin 20 
kaupungissa, ja selvästi kohtuullisempaakin hinta-
tasoa löytyy. Se, mikä vuokrataso sitten varsinaisesti 
on ja millaisia muita maksuja vuokraamiseen mah-
dollisesti liittyy, jää seuraavan aihepiiriin tarttuvan 
selvitettäväksi. 

Miniasunto luonnon helmassa amerikkalaisittain. Jos muualla, liittyy 
 Suomessakin miniasumisen nippuun vähintäänkin tulkinnanvaraisia kysymyk-
siä. Milloin miniasunto tarvitsee rakennusluvan? Onko se rakennus ollenkaan, 
vaiko rakennelma vai kenties liikuteltava laite? Millaiselle tontille se voidaan 
sijoittaa? Missä määrin jätevesilainsäädäntö koskee miniasuntoja?  
Voiko kotikunta määräytyä miniasunnon ja asumisen perusteella?  
Syntyykö tätä kautta kenties oikeus kunnan sosiaalisiin palveluihin kuten 
terveydenhuoltoon? Jonkinlainen omakotimaiseen miniasumiseen liittyvä 
opas tuntuisi tarpeelliselta, joskaan sellaisen laatiminen ei liene mahdollista 
ennen kattavaa juridiikkajumppaa.
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Aalto-yliopisto on  
11  ammattikorkeakoulun 

 kanssa mukana opetus- ja 
kulttuuri ministeriön kolmi-

vuotisessa (2018–2020) 
hankkeessa, jossa avoi-

muutta kehitetään eteen-
päin  teemalla ”Avoin TKI, 

oppiminen ja  ekosysteemi”. 
Hanke jatkaa avoimen  tieteen 

linjoilla  pyrkien  edistämään 
 hankkeiden, tulosten, 

 aineistojen ja  toimintamallien 
avoimuutta sekä tulosten 

vaikuttavuutta. Koska nykyinen 
hallitus kannustaa yrityksiä 

myös aineettomiin investointei-
hin, tulisi ymmärtää, mikä on 
avoimuuden rooli 2020- luvun 

tutkimuksessa, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnassa.

YLIOPISTOT JA YRITYKSET käyttävät useim-
miten tutkimuksesta ja kehittämisestä termiä 
T&K. Ammattikorkeakoulut käyttävät termiä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). 
Nykyisin T&K ja TKI ovat paljolti synonyymeja. 
Molemmissa tuodaan ja luodaan uutta tietoa, 
kehitetään osaamista, innovaatioita ja tekno-
logioita elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä oppimisympäristöjä oppimiseen. 
OKM:n yliopistoille ja ammattikorkeakouluille asettamat rahoitusmallit ohjaavat 
kuitenkin TKI-toiminnassa julkaistavia tuloksia. 

Muutama tärkeä kysymys nousee aina avoimuuden kohdalla esiin. Esimerkiksi se, 
paljonko TKI-prosessia ja tuloksia voidaan avata ja mitä se tarkoittaa käytännössä? 
Mitä odotuksia kaupungeilla, kunnilla ja yrityksillä on TKI-tiedon avoimuudesta? 
Miten TKI-toiminnassa syntyvää uutta tietoa saadaan nykyistä nopeammin siirty-
mään sitä tarvitseville? Miten avoimuus ja tekijänoikeudet suhtautuvat toisiinsa? 

Kirjoituksessa pyrimme herättämään keskustelua aiheesta, joka yhdistää toimi-
joita, mutta jakaa mielipiteitä.

YRITYKSIEN PANOSTUS TUTKIMUS-, KEHITYS JA 
INNOVAATIOHANKKEISIIN ON HIIPUNUT
Suomessa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän panostus T&K:een on ollut viime 
aikoina laskussa. Useat maat ovatkin ohittaneet Suomen erilaisissa T&K-vertai-
luissa. Nykyinen hallitus kannustaa yrityksiä myös aineettomiin investointeihin. 
Määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta on tekeillä selvitys, jossa tar-
kastellaan mahdollisuutta myöntää yrityksille 50 %:n ylimääräinen verovähennys 
TKI-rahoitusmenoista niiden osallistuessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
yhteisiin TKI-hankkeisiin. 

TIETEEN JA OPPIMISEN AVOIMUUDESTA
Avoin tiede (2019) ja osa sen linjauksista sekä haasteista kiteytyy seuraavasti: 
Teknologian kehitys ja yhteiskunnan muuttuneet odotukset tieteen nopealle hyö-
dynnettävyydelle ovat luoneet sekä mahdollisuuksia että paineita tiedeyhteisölle 
lisätä avoimuutta. Tavoitteena on avoin oppiminen, joka mahdollistaa oppimiseen 
pääsyä avoimilla oppimateriaaleilla ja käytännöillä. Samalla on tarkastelun kohteena, 

Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, 
Matti Kurkela ja Juha Hyyppä

Rahoitetuissa hankkeissa 
luodaan uusia toimintatapoja 

ja tuotteita.

A V O I M U U D E L L A  
tieto käyttöön?

”AVOIN EI  
TARKOITA  

OMAA.”
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miten tiedeyhteisö tekee tutkimusta, palkitsee tutkijoita, jakaa 
tutkimustietoa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Avoimuutta on pidetty osana vastuullista tieteen tekemistä 
ja tutkimusta. Avoimella tieteellä on pyritty tiedejulkaisuiden 
avoimeen saatavuuteen. Nyt tavoitteena on tutkimusaineistojen 
avaaminen ja tallentaminen joko kansallisissa tai kansainvälisissä 
tallennuspalveluissa. Avoimuudella pyritään tutkimuksen luotet-
tavuuden arviointiin sekä tutkimustiedon hyödyntämismahdolli-
suuksien lisäämiseen niin julkisella kuin kaupallisellakin puolella.

TIETEELLISTEN JULKAISUJEN LAATU
Nykykäsityksen mukaan julkaisun laatua tulee arvioida työn 
todellisen vaikuttavuuden avulla. Suomen Akatemia on liittynyt 
DORA-julistukseen, jonka lähtökohtana on, että tutkimuksen 
rahoittamisen ja tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse 
tutkimuksen laadun arviointiin eikä siihen, missä se on julkaistu.

”Julkaisujen laatua voidaan arvioida osin myös julkaisujen 
viittausmäärän avulla. Sen sijaan käsitys, että tutkimuksen laa-
tua voisi kuvata luotettavasti julkaisusarjan tai Impact Factorin 
(IF) avulla on vanhanaikainen. Suomeen ja Pohjoismaihin on 
kehitetty Jufo-luokitus, joka ei kuvaa laatua edes niin hyvin kuin 
IF. Kuitenkin Jufoa käytetään yleisesti palkitsemisen kriteerinä. 
Julkaisemalla open access -julkaisuna tutkija varmistaa, että tieto 

on avoimesti käytettävissä. Samalla tutkija ei siirrä 
tekijänoikeuksiaan julkaisuistaan, mitä perinteinen jul-
kaiseminen edellyttää. Meille avoin ja laadukas julkai-
seminen on eettinen kysymys, mihin keinotekoisesti 
rakennettu ja DORA-vastainen Jufo ei valitetettavasti 
kannusta”, kertoo professori Juha Hyyppä.

TIEDON AVOIMUUTTA ETSIMÄSSÄ 
Korkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tehtävä onkin 
toimia yhä aktiivisemmin, koska saatuja T&K-tuloksia halutaan 
hyödyntää yhä nopeammin suurten yhteiskunnallisten haastei-
den selättämiseen. Uutta tietoa syntyy Suomessa tuhansien ra-
hoitettujen hankkeiden myötä. Hankkeiden näkyvä tieto sisältää 
hankkeen tuloksista kuitenkin vain erittäin pienen osan. Paljon 
tietoa jää niin yliopistojen, korkeakoulujen kuin yritystenkin poh-
jattomaan tietovarastoon. Tavoitteena on, että mahdollisimman 
paljon hankkeiden tuottamaa tietoa olisi avoimesti saatavilla 
joko organisaatioiden omilta sivuilta tai avoimista -julkaisuista. 
Elinkeinoelämän kanssa tehtävän TKI-toiminnan periaatteena 
on kuitenkin se, että aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia 
kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin tarpeellista. Haasteena 
tässä on, miten uusi tieto saataisiin nopeammin ja kestävämmin 
kiertämään yhteiskunnassa? 

AVOIN EI TARKOITA OMAA JA VASTIKKEETONTA
Mitä tiedon avoimuudella oikeastaan laajemmin tarkoitetaan? 
Onko avoin tieto avattua, helposti lähestyttävää, vapaata vai perä-
ti ilmaiseksi omaan käyttöön hyödynnettävää puuttuvaa tietoai-
neistoa? Tulkintoja tiedon avoimuudesta on lukuisia. Yliopistossa 
tai korkeakoulussa tuotettuun tietoon on lähes esteetön pääsy 
silloin, kun tieto on julkaistu. Tuolloin tieto löytyy tietokannoista 

”MITÄ ODOTUKSIA KAUPUNGEILL A, 
KUNNILLA JA YRIT YKSILLÄ ON 
TKI-TIEDON AVOIMUUDESTA?”

Kumppanuusverkostot ovat yhä tärkeämpi 
osa luottamusta.
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HANNU HYYPPÄ työskentelee Aaltoyliopistossa 
 professorina ja toimii Avoin TKI hankkeessa ja  
johtajana Maanmittauslaitoksen ja Paikkatieto
keskuksen sekä Aaltoyliopiston yhteisessä Instituutissa, 
joka on osa Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköä.  
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.

MARIKA AHLAVUO työskentelee tiedetuottajana  
Aaltoyliopistossa Laserkeilaustutkimuksen huippu
yksikössä. Marika toimii: Avoin TKI hankkeessa  
Aaltoyliopiston projektipäällikkönä.  
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.

MATTI KURKELA, TkL, TaM, työskentelee  
Aaltoyliopistossa Rakennetun ympäristön  
laitoksella 3Dstudiomanagerina.  
Sähköposti: matti.kurkela aalto.fi.

JUHA HYYPPÄ toimii professorina Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksessa ja Suomen Akatemian rahoitta
man Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön johtajana. 
Hänellä on yli 600 tieteellistä julkaisua, yli 220 Web 
of Science julkaisua, Hindeksi 48 (WoS), 65 (Google 
 Scholar). Sähköposti juha.hyyppa maanmittauslaitos.fi.

ja arkistoista. Avoimella tiedolla ei aina tutkimusaineistojen koh-
dalla tarkoiteta suoraan omaan liiketoimintaan tai hankehakuun 
sellaisenaan kopioitavaa tietoa. Avoimen tiedon hyödyntämisessä 
pätevät yhtä lailla tekijänoikeudet ja viittauskäytännöt alkupe-
räiseen lähteeseen kuin esimerkiksi kuvien käytössä. Vaikka tieto 
olisi avointa, julkista ja käytettävissä, olennaista on aina viitata 
alkuperäisiin lähteisiin. Lupa aineiston käyttöön tulee varmistaa 
varsinkin, jos tietoa tai materiaalia jaetaan opetus- tai opiskelu-
materiaalina. Tieto voi olla avointa, mutta avoimen tiedon käyttö 
ja jatkojalostus vaativat aina viittaamista alkuperäisiin tekijöihin 
ja jossain tapauksessa lupaa käyttää sitä. Tutkimushankkeet ja 
julkaiseminen vaativat nykyään erityistä tarkkuutta, koska niitä 
säätelevät myös rahoittajien ehdot ja osapuolten keskinäiset 
sopimukset ja tekijänoikeudet.

Perinteiset oppikirjat ovat saaneet väistyä opettajan koosta-
man opiskeluun tarkoitetun digimateriaalin tieltä. Opettajan vas-
tuulle jää huolehtia alkuperäisen tiedon lähteeseen viittaamisessa 
niin tekstin kuin kuvien ja muun materiaalin osalta. Digimateriaali 
antaa oman haasteensa ja pakottaa tiedon alkuperän selvittämi-
selle. Usein TKI-hankkeessa mukana olo ei anna oikeutta käyttää 
sellaisenaan hankkeessa tehtyä materiaalia. Opettajat toimivat 
omalla esimerkillään avoimen tiedon välittäjänä ja opastajana 
luotettavan tiedon lähteelle. 

TUTKIMUSTIEDON AVAAMISESSA ON 
KUNNIOITETTAVA AINEISTON HALTIJOIDEN 
OIKEUKSIA, MUTTA DIGITAALISUUS TUO HAASTEITA
Datan avaaminen on teknisesti yksinkertaista. Kuitenkin uusien 
digitaalisten ja virtuaalisten aineistojen avoimuus ja toisaalta 
tekijänoikeudet asettavat tällä hetkellä suuria hidasteita tuotan-
noille. Elokuvatuotanto toimii tiedon avoimuudessa nykyajan 
suunnannäyttäjänä. Yleisölle tuttuja ovat elokuvien minuuttien 
mittaiset lopputekstit, joissa käydään läpi tekijänoikeuksia mm. 
ohjaus, käsikirjoitus, tuottaminen, ääni, valot, tehosteet, lavas-
teet, musiikki ym. Vastaavat listat tekijänoikeuksista tulevat niin 
opetusmateriaaliin kuin virtuaalitoteutuksiinkin tulevaisuudessa. 

Aineistojen avaaminen laillisesti ja eettisesti vaatii huomi-
oimaan mm. aineiston haltijoiden oikeudet, tekijän oikeudet, 
ohjelmistolisenssit, avoimen lähdekoodin aineistot, kansalliseen 
turvallisuuteen vaikuttavat seikat, tietoturvan, tietosuojan, yksi-
tyisyyden ja tutkimusetiikan. Lisäksi pitää huomioida aineistossa 
esiintyvät taideteokset, liikesalaisuudet, tavaramerkit, mallioi-
keudet, patentit, immateriaalioikeudet, rakennustaiteen teokset, 
logot, kaupalliset tunnukset, piirrokset, moraaliset oikeudet ja 
respektioikeudet. Tutkimusaineistojen kuvailun tulisi olla myös 
mahdollisimman yhdenmukaista.

Avointa tutkimuksessa tuotettua paikkatietodataa tai 3D-dataa 
on varsin vähän saatavissa laadukkaisiin analyyseihin. Tekemistä 
vaikeuttaa se, että tieteelliset aineistot ovat usein ainutkertaisia 
ja ne on kerätty vain johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Avoimuus 
vaatikin tuekseen uudenlaisia liiketoimintamalleja, kannusteita, 
avoimuuden mahdollistavat tekijänoikeudet sekä luottamusta.

MITEN TKI-PROSESSIA VOISI AVATA?
Tärkeä kysymys on: Paljonko TKI-prosessia ja tuloksia voidaan 
avata ja mitä se tarkoittaa käytännössä ja kuka sen maksaa? 

Suurten yhteiskunnallisten haasteiden selättämiseen tarvi-
taan eri alojen kokonaiskuvan ja innovaatioketjun hahmottamis-

ta, avoimuutta, muutosten ennakointia, poikkitieteellistä osaa-
mista, verkostojen ja ekosysteemien hallintaa sekä tilanneherkkiä 
toimintatapoja. Tämä tapahtuu vähitellen kestävällä ja avoimella 
ajantasaisen tiedon ja osaamisen jalostamisella ja kerryttämisellä 
sekä kehittämällä verkoston julkaisu- ja popularisointitaitoja. 

Avoin TKI, oppiminen ja ekosysteemi -hanke hakee Aalto-
yliopistoa ja kumppaneitamme kiinnostavia vastauksia mm. 
seuraaviin haasteisiin: 
1) Kuinka uuden tiedon tuottamisen, jakamisen, hyödyntämisen 

ja vastaanottamisen kautta mahdollistetaan oppiminen ja tätä 
kautta osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen Suomessa? 

2) Millaisia uusia yhteistoiminta tapoja voidaan TKI-toimijoiden, 
opettajien ja opiskelijoiden välille kehittää, jotta edistetään 
uuden tiedon sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa 
sekä opiskelijoiden osaamisen siirtymistä työelämään?

3) Miten oppimisympäristöt ja tutkimusinfrat saataisiin avoimim-
miksi ja kuinka ne tukevat TKI-integroitua oppimista?

4) Kuinka saadaan testattua uusia tapoja ideoiden etenemistä 
hankkeiksi ja millaisia uudenlaisia oppivia verkostoja saadaan 
koottua?

5) Mitkä ovat digiajan reitit tulosten hyödyntämiseen ja tunne-
tuksi tekemiseen?

Halusimme tällä artikkelilla tuoda esiin sen, minkä takia nykyään 
TKI-hankkeista toimijoiden ulkopuolelle näkyvät tulokset ja 
avoimuus saattavat ihmetyttää hankkeiden ulkopuolisia tahoja. 
Avoimuuden ympärillä käytävää keskustelua olisi hyvä jatkaa eri 
alojen tapahtumissa. 

LISÄÄ TIETOA 
Avoin tiede (2019) avointiede.fi 
SeAMK: Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas,  

https://seamk.libguides.com/avoinTKI-toimintaSeAMKopas
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MAAN MUUTOS,  
ILMASTONMUUTOS

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi uusimman raporttinsa elokuun 
alussa Genevessä. Raportti käsittelee aihetta, joka usein jää muun muassa fossiilisten 
polttoaineiden varjoon ilmastoasioista keskusteltaessa – maankäytön ja ilmastonmuu-
toksen välistä yhteyttä.

VIIMEISEN PARIN KUUKAUDEN AIKANA hiilipäästöistä on 
puhuttu jälleen korostetusti, kun tuhatsivuinen Climate Change 
and Land -ilmastoraportti julkaistiin elokuussa. Raportti on tähän 
asti laajin julkaistu katsaus sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin maa-alueilla että siihen, miten ihmisen tapa käyttää maata 
vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Varsinaisen raportin lisäksi 
julkaistiin tiivistetympi paketti erityisesti poliittisia päätöksen-
tekijöitä ajatellen.

Raportin julkaisija Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
eli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ei tee po-

liittisia toimenpide-ehdotuksia: sen tehtävänä on arvioida poik-
kitieteellisesti ilmastotieteen tutkimuksia ja tutkimustuloksia ja 
esittää ne sitten ymmärrettävässä muodossa päätöksentekijöiden 
tueksi. Paneeli ei tee siis myöskään itse tieteellistä tutkimusta. 
Nyt julkaistun maankäyttöraportin taustatyön ovat tehneet yli 
sata eri tieteenaloista ja kansalaisuuksista koostuvaa huipputut-
kijaa, jotka ovat käyneet läpi tuhansia sosioekonomisia, teknisiä 
ja luonnontieteellisiä tutkimuksia. Raportin laatimiseen ei ole 
osallistunut tällä kertaa suomalaisia tutkijoita. 

VILJELYMAA LISÄÄNTYNYT – JA SAMOIN MYÖS 
HÄVIKIN MÄÄRÄ
Climate Change and Land -raportissa jäsennellään ilmaston-
muutosta, kasvihuonekaasuja, maan laadun heikkenemistä ja 
kestävää maankäyttöä, ruokaturvaa sekä aavikoitumista. Kaksi 
maailmanlaajuista teemaa nousee keskiöön: maankäytön muu-
tokset ja ruokahuoltojärjestelmän ristiriidat. 

”Ajattelematon toiminta 
voi vaarantaa mantereiden 
luonnolliset hiilinielut.”

Susanna Kari
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Raportin mukaan noin neljäsosa kaikista ihmisen toiminnallaan 
aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maan-
käytöstä sen eri muodoissa. Viimeisen puolen vuosisadan aikana 
maailmassa on raivattu luonnontilaista metsää ja maata pelloiksi 
ja laidunmaaksi yli viisi miljoonaa neliökilometriä. Ihmiset ovat 
laajentaneet ruoantuotantoon valjastettua maa-alaa ennennäke-
mättömissä määrin kasvavan väestön ruokkimiseksi. Ajattelematon 
toiminta voi vaarantaa mantereiden luonnolliset hiilinielut.

Samaan aikaan, kun pelto- ja laidunmaat ovat vallanneet alaa 
enenemissä määrin, hieman alle kolmasosa kaikesta tuotetusta 
sadosta menee hävikkinä hukkaan. Tämä on yksi niistä vastakkai-
suuksista, joita IPCC:n tuorein raportti nostaa esille vallitsevasta 
ruokajärjestelmästä. Lisäksi ruokaa tuotetaan runsaasti, mutta 
se ei jakaudu tasaisesti väestön kesken – suunnilleen 2 miljardia 
maailman ihmisistä on ylipainoisia samalla kun yli 820 miljoonaa 
ihmisistä on aliravittuja.

Raportti ehdottaa, että nykyinen peltoala riittäisi vastaamaan 
kasvavankin väestön ruokatarpeisiin, jos peltomaita hoidettaisiin 
huolellisesti ja samalla kulutustottumuksia muutettaisiin mm. 
siirtymällä pienempään lihankulutukseen ja vähentämällä ruo-
kahävikin määrää. Jos maan kunnosta huolehditaan tarpeeksi 
hyvin, maaperä ei köyhdy ravinteistaan eikä metsää ja muuta 
luonnonmukaista maata tarvitse raivata jatkuvasti uuden pellon 
tieltä. Raportissa kuitenkin varoitetaan, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa jo maapallon ruokaturvaan ja tulevaisuudessa myös 
juomakelpoisen veden saatavuuteen.

MONEN MUUTTUJAN JA EPÄVARMUUDEN ILMIÖ
IPCC:n tuoreen maankäyttöraportin yksi keskeinen sanoma on, 
että maankäytöstä aiheutuvia päästöjä on vähennettävä ja ruo-

”On lähes mahdotonta  mallintaa 
luotettavaa ennustetta niin 
moninaisten muuttujien ja 
 paikallisten ominaisuuksien 
 leimaamasta aiheesta.”

kajärjestelmän päästöjä pienennettävä. Oleellista on esimerkiksi 
metsäkadon pysäyttäminen ja hiilinielujen kasvattaminen.

Julkaisu on kattava selonteko ja läpileikkaus uusimmista, eri 
menetelmillä toteutetuista tutkimuksista ilmastonmuutoksen 
kontekstissa. Se ei kuitenkaan esitä – eikä voikaan esittää – ab-
soluuttisia totuuksia, koska on yleensäkin lähes mahdotonta 
mallintaa luotettavaa ennustetta niin moninaisten muuttujien ja 
paikallisten ominaisuuksien leimaamasta aiheesta. Kun kyseessä 
on kuitenkin niin suuri ja kaikkia koskettava ilmiö, kannattaa 
epävarmuuksista huolimatta selvittää pahimmatkin skenaariot 
ja suhtautua asiaan erityisellä vakavuudella.

Lisätietoja: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/

R AKENNETUN YMPÄRISTÖN SCIENCE SLAM
Rakennetun ympäristön Science Slam on kaikille avoin iltatilaisuus, joka tarjoaa katsauksen alan 

ajankohtaiseen tutkimukseen after work -hengessä tunnelmallisessa Winecellarsissa, Helsingissä. 
Tilaisuudessa alan kuusi tutkijaa esittävät kuudessa minuutissa oman tutkimuksensa keskeisimmät 
tulokset. Lopuksi yritys- ja muista asiantuntijaedustajista koostuva paneeli kommentoi esityksiä ja 

valitsee joukosta 500 euron kannustuspalkinnon saajan. Tänä vuonna tutkijoiden esityksiä kuullaan mm. 
kiinteistötalouden alalta sekä terveyttä edistävään rakennettuun ympäristöön liittyen. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille rakennetusta ympäristöstä ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. 

Rakennetun ympäristön Science Slam 2019 ke 23.10. klo 17:30–20 
Winecellars, Kalevankatu 9, Helsinki

Tilaisuuden järjestää Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura (RYTS) ry. 

Tilaisuudessa on kuohuviinitarjoilu.  
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.ryts.info/scienceslam

http://www.ryts.info/scienceslam
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Ari Laitala

Sundar Pichai kävi tuomassa Googlen melko yllätyksettömät mutta toki kovin tervetulleet 
terveiset. Suomi on hyvä maa investoida paitsi palvelinkeskuksiin, myös tuulivoimaan. 
Lisää tuulivoimaa alkaa ripeästi nousta mm. Kainuuseen.

SIIS KAINUUSEEN. KAINUUSEEN? Tähän on varmaan hyvät 
syynsä, mutta nippu jatkokysymyksiä herää. Googlen 20.9. ilmoit-
tamissa investoinneissa on kysymys PPA-sopimuksista (Power 
Purchace Agreement). Ajatus on tällöin ostaa sähköä lähinnä 
omaan käyttöön pitkäaikaisella – enemmän tai vähemmän – 
kiinteähintaisella sopimuksella.

Googlen oma kysyntä on kovaa mm. Haminan datakeskuk-
sessa. Kaikkea sähköä ei toki välttämättä tarvitse aina siirtää, eli 
tapauskohtaisesti voidaan soveltaa myös tasemenettelyä. Tällöin 
esim. tuulisähkönä käytetään se määrä tuulisähköä, joka on 
tuotettu, vaikka tuulisähkönä tiettyyn pistorasiaan myyty sähkö 
ei varsinaista tuulisähköä olisikaan.

TUULIVOIMA SUOMESSA
Annetaan Wikipedian opastaa eteenpäin. Artikkelissa Tuulivoi-
ma Suomessa kerrotaan, että Suomessa olisi vielä mahdollista 
välttää ”Britannian ja Saksan tyyppinen sähkönsiirtoverkostoa 

rasittava tilanne, jossa tuotannon painopiste on pohjoisessa ja 
kulutuspainopiste etelässä”.

Suomessa tuulivoimatuotannosta huomattavan suuri osa 
sijaitsee Pohjanlahden pienissä rannikkokaupungeissa. Kiinteis-
töverokertymä on muutamissa kaupungeissa, kuten Kalajoella, 
noin miljoonan euron luokkaa. Pidemmässä juoksussa näillä on 
merkittävä vaikutus paikallistalouteen. Pienissä pohjoisen kun-
nissa näillä tuloilla alkaa olla jo suurtakin merkitystä.

VTT:n selvityksen 2018 mukaan Suomen koko sähkönkulutus 
voitaisiin kattaa tuulivoimaloilla. Ilmeisesti tämä olisi myös erittäin 
kustannustehokas vaihtoehto. Pitäisikö tuulivoimaa rakentaa 
enemmän myös etelään? Kysymys on toki poliittisesti latautunut. 
Monet ovat edelleen sitä mieltä, että ei pitäisi, eikä minnekään 
muuallekaan. Veronmaksajana, sähkönostajana ja kansalaisena 
kysymys ympäristöystävällisestä ja edullisesta sähköstä on kui-
tenkin kiinnostava.

UUSIMAA-KAAVA 2050?
Meillä Suomessa ns. offshore (merialueen) tuulivoimaa on 
edelleen hyvin vähän. Näin siitä huolimatta, että merialueilla 
tuuliolosuhteet ovat lähtökohtaisesti parhaat. Huipunkäyttöaikaa 
(maksimitehon tuotanto) on jopa 50 % enemmän kuin sisämaan 
ratkaisuissa. Rakentaminen muutaman kilometrin päähän ran-
taviivasta lisää toki rakennuskustannuksia, mutta paremmalla 
hyötysuhteella tämä lisäkustannus olisi ilmeisesti katettavissa. 
Jäätymisolosuhteista esim. Suomenlahdella vs. Pohjanmaalla ei 
tämän kirjoittajalla ole parempaa tietoa.

Lillgrundin tuulipuisto on valmistunut 2008 ja sen 
nimellisteho on 110 MW, keskimääräisen tehon ollessa 
noin 40 MW. 48:n tuuliturbiinillaan Lillgru nd on 
Ruotsin suurin tuulipuisto. 2016 tehdyn tutkimuksen 
mukaan tuulipuistosta ei ole ollut haittaa meren 
eliöstölle. Veden syvyys tuulipuiston alueella on vain 
joitakin metrejä. Taustalla Malmön ja Kööpenhaminan 
yhdistävä Silta. 

TUULIPUISTOSSA – OFFSHORE 
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Uusimaa-kaava 2050 -prosessissa merialueiden tuulivoima 
on herättänyt keskustelua ja näyttää siltä, että mitään suurem-
pia muutoksia nykytilanteeseen ei ole tulossa. Puolustusvoimat 
vastustaa rannikkoalueiden tuulivoiman lisärakentamista 
ilmeisesti tutkatoiminnan vaikeutumiseen vedoten. On vaikea 
uskoa, että tämä olisi ylivoimainen tai edes kovin kallis ongelma 
ratkaistavaksi. 

Maakuntakaavan nykyiset merkinnät mahdollistavat jossain 
määrin offshore-rakentamisen myös nyt. Jostain syystä Kainuu 
ja esim. Meri-Lapin alue on toistaiseksi ollut kuitenkin parempi 
vaihtoehto. Onkohan kyse jostain tukipolitiikasta vai siitä, että 
poliittista tilausta rannikkoalueilla ei vain yksinkertaisesti ole?

Kööpenhaminassa 10.–11.9.2019 järjestetyn 
Smart Energy Systems -konferenssin yhtey-
dessä oli tilaisuus tutustua Middelgrunden 
offshore -farmiin.  Camil la  Holbech ( Wind 
Denmark) esitteli vierailukohdetta ja jaksoi 
vastailla osallistujien loputtomiin kysymyk-
siin. Viidennen sukupolven kaukolämpöverk-
koja tutkiva Hermann Edtmayer oli saapunut 
konferenssiin Itävallan Grazista.

Middelgrunden tuul i farmi  s i ja itsee vain  
3,5 km Kööpenhaminan edustalta. Farmilla on 
20 kahden megawatin turbiinia. Kun puisto 
rakennettiin 2000, paikallinen luonnonsuo-
jelujärjestö vastusti hanketta ensin, mutta 
pyörsi  s itten kantansa.  Tuulipuistolla on 
10 001 omistajaa. Paikallinen energiayhtiö 
omistaa voimalasta 50 % ja loput 10 000 omis-
tajaa muodostuvat mm. yksityishenkilöistä. 
Ratkaisu on Tanskassa suorastaan tyypillinen. 
Esim. kaukolämpöverkoista suurin osa on 
yksityisessä omistuksessa. A
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Katso kuinka voimme nopeuttaa todentamisprosessia:
topconpositioning.com/GTL-1000The Intersection of Infrastructure and Technology™

Käänteentekevä laite merkintään ja keilaukseen yhdellä pystytyksellä. Yhdistettynä Magnet 
Collage ja ClearEdge3D Verity ohjelmiin, tarjoaa uusi GTL-1000 täysin uuden standardin rakentamisen 
työnkulun todentamiseen. Rakentamisprosessi nopeutuu ja tarkkuus paranee.

RAKENTAMISEN
TODENTAMINEN

Esittelyssä GTL-1000

NOPEA & HELPPO

TODENNAPROSESSOINTIMERKINTÄ/KEILAUS
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VUONNA 1899

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN 
AIKA KAUSKIRJAN vuoden 1899 numerossa 
käsiteltyjä asioita.

Maan arvon määrittäminen on tarpeen maita 
jaettaessa uudelleen maanomistajien välillä 
tai erilaisissa halkomistoimenpiteissä. Asia 
on laajasti esillä SMYA:ssa ja yhdistyksen 
kolmannessa kokouksessa. Asiaa käsitellään 
erilaisin tuottoarvolaskelmin ja esimerkein. 
Esille otetaan myös maanviljelijöiden tavat 
ja tuntemukset.

Maanmittausasetus v. 1848 säätää että korkein 
jyväluku on 10, ja siitä sitten alespäin, kun taas 
metsästä on säädetty korkeammaksi 2 jyvää.
– –
Käytännössä tulee sangen pian huomaamaan 
kuinka tärkeätä on että jyvitys nojautuu 
tuollaiseen läpeensä perusteelliseen tarkas-
teluun. Sillä erilaiset asianhaarat vaikuttavat 
suoranaisesti maanarvoon ja siis myöskin 
jyvitykseen. Maanviljelyksen voi tosin järjestää 
monenlaisiinkin vuoroviljelyksiin, mutta ei siltä 
pidä liian äkkiä päättää, että suotuisemmissa 
oloissa edullisemman tavan välttämättä 
aina täytyy olla myöskin kaikissa oloissa par-
haan; sen saattaa yksinomaan aika osottaa. 
Maanomistajan oma etu pakoittaa häntä 
koettelemaan kaikkia ja noudattamaan sitä 
mikä osottautuu edullisemmaksi. Parasta on 
sentähden toimittaa tuotantolaskut niiden 
viljelystapojen perusteella, jotka paikkakun-
nalla ovat yleensä käytännössä. Sillä vaikkapa 
toimitusmiehen mielipide näiden viljelystapani 
tarkoituksenmukaisuudesta olisikin toinen kuin 
maanomistajani niin ei hän kuitenkaan pakoit-
tamalla voi saada mielipiteitään hyväksytyiksi, 
sillä talonpojat pysyvät yleensä vanhoillisina 
kunnes he vasta pitkien aikojen kuluessa 
vähitellen rupeavat noudattamaan uusien 
aatteiden pääasiallisimpia edistysmuotoja. 
Mutta äkkiä se ei mene ja kaikkien vähimmin 
onnistuu yksityinen maamittari lyhyen toimi-

JYVITYS

• Porvoon Bjurböleen putosi 
meteoriitti

• Jean Sibeliuksen 1. sinfonian 
kantaesitys Helsingissä

• Ensimmäinen Haagin rauhan 
konferenssi käynnistyi

M A A N K Ä Y T T Ö  1 2 0  V U O T T A  S I T T E N

tuksen kestäessä aikaan saamaan äkkinäistä 
muutosta mielipiteissä, jonkatähden siis täytyy 
mukautua paikkakunnan tavan mukaan. Kan-
san käsitys tarkoituksenmukaisuudesta tuntuu 
kyllä useinkin omituiselta sen mielestä, joka ei 
olosuhteita tunne. Se voi melkoisessa määrässä 
riippua uppiniskaisuudesta vanhoillisuudesta 
ja esi-isien tapojen kunnioituksesta, mutta 
siinäpä myöskin on voima, joka ei kavahda 
hätää ja vastuksia eikä vaaran hetkenä jää 
avuttomaksi, sillä ”niin on isä ja isoisä, niin 
on isoisäkin tehnyt”; ja siinä näkee talonpoika 
parhaat takeet vanhain tapain etevämmyy-
destä uusien koettelemattomien rinnalla, jotka 
ehkä kyllä muualla käyvät laatuun: mutta jotka 
”eivät meidän tyyliin sovi”. Sentähden täytyy 
heidän ”tyylinsä” kun se on vakaantunut ja nou-
dattaa kansan käsitystä sellaistakin kuin esim. 
muutamin seuduin Pohjanmaalla, jossa vielä 
nytkin hyvin laihoilla neva-niityillä tehdään 
heinää vieläpä niinkin pitkälle rannoilta ettei 
heinänteon enään luulisi ollenkaan kannatta-
van kun ainoastaan muutama korsi kullakin 
lyönnillä kaatuu, mutta niillä paikkakunnilla 
sanotaan: ”jos viisi kaatuu niin lyö pois.”

Suomen Maamittariyhdistyksen kolmannessa 
varsinaisessa kokouksen käsitellään laajasti 
jyvitystä, sen historiaa ja toimitusmiesten 
oikeuksia suomeksi ja på svenska. Asiaan 
liittyviä ehdotuksia tehdään useita.

Mielestämme olisi siis mainittua esitystä 
muutettava siten, että tilukset jyvitettäisiin to-
dennäköisesti saatavan puhtaantulon mukaan 
rahaksi arvattuna hehtaaria kohden.
– –
Då det blifvit ifrågasatt att utbyta vårt nuva-
rande graderingssystem mot det svenska, däri 
åt de bästa egorna gifves graden 1 och åt de 

öfriga högre grader i omvändt förhållande till 
jordens värde, så torde frågan närmast afse ett 
dryftande af, huruvida detta svenska system 
eger företräden framför vårt graderingssätt.
– –
Då penningevärderingen sålunda eger de mest 
oförtydbara fördelar framför både det svenska 
och vårt graderingssystem, så anser Vasa 
landtmätareklubb: att ifall ett utbytande af vårt 
nuvarande graderingssätt vidare kommer att 
ifrågasättas, en öfvergång med fördel kan ske 
endast till penningevärdering, men att hellre 
vårt nuvarande graderingssätt måtte bibehål-
las än det svenska hos oss införas.
– –
Viimeksi on niin kutsuttu prinsiippikomitea 
vuodelta 1884 tätä kysymystä käsitellyt jyvi-
tyksen yhteydessä ja tullut kaikille tunnettuun 
lopputulokseen »että toimitusmaamittarille ja 
jakolautamiehille annettaisiin täysi oikeus, kuu-
lusteltuaan maanomistajain mieltä, määrätä 
ja päättää jyväluvuista.« Mainitun komitean 
perustelut ehdotettuun muutokseen ovat niin 
asialliset ja hyvin mietityt ettei niihin ole mitään 
lisättävää. Tämän kysymyksen esille ottamiseen 
taas on aiheuttanut jyvityksen yhä lisääntyvät 
väärinkäytökset erittäinkin tiluslohkomisissa, 
palstoituksissa ja tilusvaihdoissa. Asetuksessa 
maatilojen osittamisesta 12 p. Kesäkuuta 1895 
ei nimittäin ole tehty muutosta jyvityksessä 
edellämainitun komitean ehdottamaan suun-
taan. Sikäli kuin kansa entistä enemmän on 
ruvennut harrastamaan maanjako-asetusten 
tuntemista, on se myöskin havainnut tämän 
takaportin asetuksen kiertämiselle ja veron-
alaisen maan vähentämiselle ilman mitään 
vastiketta maassa. 

Jürgen Grönfors 
jurgronf gmail.com



Valitse kamerapakettisi:
* 9 RIEGLkameraa (45  101 Mpx)
* 8 RIEGLkameraa + FLIR Ladybug 5+ 360°
* FLIR Ladybug 5+ 360° (30 tai 60 Mpx)
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40 vuotta innovaatiota
―

Uusi RIEGL VMX
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UUTISIA

Maanmittaushallituksen Topografit ry  järjesti 
 perinneyhdistyksensä 19. Reunanvertauspäivät  Jyväskylässä 
hotelli Alexandrassa 10.–11.8.2019.

oleellisin ero. Vaikka topografi ei tänään 
kuusikossa käyriä piirräkään, tulkitsee hän 
ne ammattitaidollaan nykyaikaisilla kartoi-
tuskojeilla – laserkeilauksella.

Topografit ovat sisäistäneet työnsä, 
kuinka sen tekivät ja halunneet seurata, 
kuinka vastaava tulos tai parempi tehdään 
tänään. Siitä olivat kertomassa päivillä 
maanmittausinsinöörit Juha Vilhomaa 
ja Tuomo Lusa. Peruskartta on tänään 
itsessään selvyys, kuin aamuinen sano-
malehti. Me emme mieti kuinka moneen 
toimintaan on peruskarttaa tarvittu. Se 
vaan on paikkatiedon perusta, mistä paik-
katieto on alkunsa saanut ja jota pidetään 
ajan tasalla.

Meillä oli myös tietokilpailu, johon kysy-
mykset oli kerätty ”Peruskarttamme pitkä 
polku” -teoksesta. Voiton vei 17 pisteellä 
23:sta mahdollisesta Seppo Birkstedt. 
Kolmanneksi tuli Juha Vilhomaa. Insinöö-
rien väliin toiseksi kiilasi topografi Jorma 
Rantanen. Mitalistit palkittiin.

Päiviä varjosti yhdistyksen purkamis-, ja 
sen myötä Reunanvertauspäivien lopetta-
misuhka. Meitä oli paikalla 55. Miksi sellai-
nen toiminta pitäisi lopettaa, jonka ”Reuno-
ja” tullaan vertaamaan ympäri maata.

Sunnuntaiaamuna oli päivä uusi. Lopet-
tamisesta ei ollut ilmassa enää häivääkään. 
Topografien vaimot olivat ottaneet ohjat 
käsiinsä. Sen me miehet olemme tottuneet 
ja oikeaksi hyväksymään. Ouluun vuodelle 
2020 – tämä on tähtäin.

TAIDAMME JATKAA  
REUNOJEN VERTAAMISTA

PÄIVÄT AVASI uuttera puheenjohtajam-
me Mikko Pohjala, josta on tullut jo käsite 
topografien johtoon. Häneen luotetaan. 
Häntä ei vaihdeta. Mikko kosketti meitä, 
tuomalla tietoomme vuoden aikana 
joukostamme poistuneen seitsemän to-
pografin nimet. Pidimme hiljaisen hetken.

Hän toi esiin paikkatiedon nopean 
eteenpäin menon, unohtamatta mennyttä 
kartta-aikaa ja sen muistissa säilyttämistä. 
Meitä oli päiviä järjestämässä Mikon lisäksi 
Harri Mehto Jyväskylän yksiköstä. Hän 
huolehti, että kaikki tapahtui ajallaan ja 
sovitusti, sekä tämän jutun kirjoittaja.

”Kerran topografi, aina topografi” – 
olkoon ollut sitten myöhemmin missä 
tehtävissä hyvänsä. Toin tämän totuuden 
esiin. Takerruin topografi nimikkeen 
poistamiseen tasapäistämisvuosina. Olin 
ollut Karttakeskuksessa pitkään syrjässä 
päivän topografiasta, joten koin oikeu-
tetusti voivani arvostella Topografit ry:n 
johtoa nimen luovuttamisesta. Te olitte 
voimakas yhdistys. Valtiovalta ajoi haja-
sijoitusyksikköä Vaasaan. Te sijoititte sen 
Seinäjoelle! Minulle on myöhemmin ker-
rottu kartoittaja nimikkeeseen päätymisen 
olleen torjuntavoitto. Pöyristyttävin esitys 
oli ollut jotain, ”karttatuotannon apuhen-
kilöstö” – ei kai sentään? Eihän kartoittaja 
ammattinimike ole huono. Se ei vain 
kuvaa täysin sitä kaveria, joka kuusikossa 
korkeuskäyriä piirtää – tekee topografiaa, 
ilman mittanauhaa ja prismaa. Tässä on se 

TIETOKILPAILUKYSYMYKSET 
 REUNANVERTAUSPÄIVILLÄ 

10.8.2019

1. Mitkä kolme asiaa mahdollistivat 
peruskartan teon, Mauno Kaja-
maan mukaan?

2. Kirjan joissakin kuvissa on merkin-
tä: SKS KRA. Mitä se tarkoittaa?

3. Olof Gangius saapui Suomeen 
1633. Mitä sen katsotaan merkin-
neen?

4. Minkä kahden kartan tiedot 
yhdistettiin peruskartan ’synnyt-
tämiseksi’?

5. Mikä projektio hyväksyttiin 1922 
kartastotöissä vastedes käytettä-
väksi?

6. Mikä oli Mauno Kajamaan väitös-
kirjan aihe vuodelta 1943?

7. Mitä tehtiin horisonttikameran 
kuvilla?

8. Mikä laitos mittasi perusverkon 
eli ensimmäisen luokan kolmio-
verkon?

9. Kun ilmakuvia ladottiin peräkkäin 
kuvausjärjestyksessä, syntyi mikä?

10.  Kuka aloitti koetyöt peruskartan 
korkeuskäyrien piirtämiseksi ste-
reokartoituskojeella?

11.  Mikä leima oli topografilla virka-
postikorttia varten?

12.  Ketkä kirjoittivat kirjaan, ”Kiinteis-
törajat peruskartalla”?

13.  Mikä oli pohjakartan toinen nimi?

14.  Missä tehtävässä kirjassa esiintyy 
Esko Pursiainen?

15.  Mitä tehtiin nylkykalvolla?

16.  Kuka topografi-insinööri sai myö-
hemmin vuorineuvoksen arvon?

17.  Mitä tehtiin ’karusellissä’, kuvassa 
”Ville”, Bror Holmberg?

18. Mihin perustettiin ensimmäinen 
hajasijoitusyksikkö?

19.  Ketkä topografit ilmoittivat Lauri 
Kanteelle ja Lauri Vilkolle Suomen 
tulleen kartoitetuksi mittakaa-
vaan 1:20 000?

20.  Kuka edusti maaperäkartoituk-
sessa Maatalouden tutkimuskes-
kusta?

21.  Miten määritteli ”Ukko” peruskar-
toituksen kirjassa, Hannu Tiaisen 
haastatellessa?

22.  Kuka topografi teki ’kovan reissun’ 
käsivarressa?

23.  XYZ voitti Jukolan viestin 1958. 
Kuka juoksi viidennen osuuden?

Kysymykset keräsi Yki kirjasta ”Peruskart
tamme pitkä polku” tosissaan leikkimielellä. 
Vastaukset s. 44.

M
ikko Pohjala

Yrjö Yki Teeriaho
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HYVÄ MAANKÄYTÖN LUKIJA!
Varmista lukuoikeutesi Maankäytön 

verkko- ja mobiili versioon toimittamal-

la ajantasainen sähköpostiosoitteesi 

jäsenjärjestöösi. 

MIL: toimisto milry.fi  

MAKLI: makli welho.com 

–tai tilausten osalta:  

tilaukset maankaytto.fi

Business Finland on etsinyt 
kahdella kilpailulla parhaita 
ideoita, joilla eri alojen 
ekosysteemitoimijat voisivat 
synnyttää Suomeen vähintään 
miljardin euron arvosta 
uutta liiketoimintaa. Tiukan 
kasvumoottorikisan voittaneet 
alustayhtiöt esittäytyivät 
Business Finlandin uuden 
pääjohtajan Nina Kopolan 
johdolla medialle 13.9.2019.

Toimitusjohtaja BERNDT SCHALIN esittelee Flexens 
yrityksen kehittämää energiaratkaisua. Yritys 

toteuttaa yhdessä laajan suomalaisen yritys-
ekosysteemin kanssa maailman ensimmäisen 
koko yhteiskuntaa kattavan täysin uusiutuvaan 

energiaan perustuvan järjestelmädemon 
Ahvenanmaalle.

CAMILLA WIIK Griffin Refineries -yhtiös-
tä esitteli muovijätteen käsittelyyn 
kehitettyä uudenlaista laitosratkai-

sua. Toiminnan edellytyksenä on 
maankäyttöön liittyvät luvitusratkai-

sut, joihin joudutaan esim. Lähi-Idässä 
kiinnittämään erityistä huomiota.

TONI LUHTI esitteli Platform of Trust -data-alustaa. 
Ekosysteemin tarkoituksena on tuottaa luotettavaa 
digitaalista dataa rakennus- ja kiinteistöalalle.

Strategiajohtaja PEKKA LAURILA ja ”Internet of 
Locations”. Avaruusteknologiayhtiö ICEYE Oy 
tähtää avaruusdatabisneksen huipulle satelliit-
tien tuottamalla sijaintidatalla. Tavoitteena on 

kehittää globaali ekosysteemi, jossa kerätystä 
datasta jalostetaan uusia palveluita.

UUTISIA

MAANKÄYTTÖALAT VAHVASTI EDUSTETTUINA  

Business Finlandin rahoittamissa 
 kasvumoottoreissa



39MAANKÄYTTÖ 3|2019

UUTISIA

DROONIEN HYÖDYNTÄMINEN 
TEOLLISUUDESSA JA 
YHTEISKUNNAN TUKENA 
ESILLÄ DRONE TOURNAMENT 
-TAPAHTUMASSA
Ultrahack järjesti syyskuun alussa kaikkien 
aikojen ensimmäisen Drone Tournament 
-tapahtuman Helsingissä. Tapahtumaan 
laadituissa haasteissa tiimien tehtävänä oli 
löytää innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun ja kiinteistöhuollon 
tarpeisiin hyödyntäen drooneja eli kauko-
ohjattavia ilma-aluksia. Järjestelyihin 
osallistui Ultrahackin lisäksi myös muita 
toimijoita, muun muassa Espoon ja Hel-
singin kaupungit sekä Maanmittauslaitos 
ja Luonnonvarakeskus Luke.

Kilpailijat esittivät haastetehtäviin mo-
nipuolisia ratkaisuja. Esimerkiksi kattojen 
kuntoarviointiin liittyvässä haasteessa 
kilpailutyöt näyttivät, että droonit mah-
dollistavat rakennusten kattojen kunto-
arvioinnit kustannustehokkaasti ja turval-
lisesti jo nykyteknologialla. Voittajatiimi 
teki analyysin tehokkaasti laadukkaalla 
kuvamateriaalilla ja löysi kaikki tärkeim-
mät korjausta tai lisätarkastusta vaativat 
virheet kohdekatolta.

Toisessa ympäristön suojeluun liitty-
vässä haasteessa puolestaan voittajatiimi 
löysi droonien avulla lähes kaikki Harakan 
saaren rannalle ajautuneet jätekanisterit ja 
toimitti laadukkaan raportin välittömästi 
lennon jälkeen tuomaristolle. Lisäksi tiimin 
onnistui toimittaa noin 1,5 desilitran vesi-
näytteen turvallisesti maihin.

Tiimejä oli saapunut Drone Tournament 
-tapahtumaan ympäri Suomen. Tapahtuma 
huipentui torstaina 5.9. Töölönlahden puis-
tossa pidettyyn Drone Expoon, jossa mm. 
nähtiin lentodemoja.

PAIKKATIETOMARKKINAT  
18.–19.11.2019 HELSINGISSÄ
Vuoden 2019 Paikkatietomarkkinat järjes-
tetään 18.–19.11 Helsingissä (Messukeskus 
Siipi). Tänä vuonna keskitytään ilmastoon 
ja pohditaan yhteentoimivia paikkatietoja: 
tapahtuman ensimmäisen päivän teema 
on Katse ilmastoon ja toisen päivän taas 
Yhteentoimivan paikkatiedon Suomi.

Maksuton tilaisuus kokoaa yhteen 
tuhannet paikkatietoalan ammattilaiset, 
opiskelijat ja harrastajat. Ohjelmassa on 
mm. näyttely, luentoja ja tietoiskuja sekä 
verkostoitumista ja messutunnelmaa.

FRUSHISSA RATKOTTIIN 
KIERTOTALOUDEN HAASTEITA
Kolmatta kertaa järjestetty kiertotalou-
den kasvuyritys- ja start-up-tapahtuma 
FRUSH keräsi tuhatkunta kävijää Forssan 
Kehräämölle 18.–19.9.2019. Tänä vuonna 
tapahtuman teemana oli tekstiili ja ruo-
ka. Tapahtuma koostui mm. luennoista, 
pitsauskilpailusta sekä opiskelijoiden ja 
yritysten verkostoitumistapahtumasta.

FRUSHin järjestelyistä vastasivat Hä-
meen ammattikorkeakoulu ja Forssan 
Yrityskehitys Oy. Ensi vuoden FRUSHissa 
on tarkoitus korostaa vastuullisuutta eri 
näkökulmista. Järjestäjien mukaan vuoden 
2020 tapahtumassa luentoaiheita ovat 
mm. vastuullinen johtaminen sekä miten 
vastuullisuudesta voidaan tehdä yrityksille 
kilpailuetu.

JELLING ENSIMMÄINEN 
POHJOISMAINEN 
MAAILMANPERINTÖPALKINNON 
VOITTAJA
Ensimmäistä kertaa myönnetyn poh-
joismaisen maailmanperintöpalkinnon 
voittajaksi valittiin tanskalainen Jellingin 
maailmanperintökohde. Palkittuun koh-
teeseen kuuluvat Jellingin hautakummut, 
riimukivet ja kirkko. Hautakummut ja 
toinen riimukivistä ovat esimerkkejä pa-
kanallisesta pohjoismaisesta kulttuurista, 
toinen riimukivistä ja kirkko puolestaan 
kuvastavat kristinuskon tuloa Tanskaan 
1100-luvulla.

Pohjoismaisen maailmanperintöpal-
kinnon myönsi Pohjoismainen maailman-
perintöyhdistys. Palkinnon tavoitteena 
on tuoda esiin pohjoismaisten maailman-
perintökohteiden ja niiden sidosryhmien 
tekemää työtä ja sitouttaa eri osapuolia 
kohteiden vaalimiseen.

RAKEVA-PALKINTO 2019 
BUILDINGSMART FINLAND 
-YHTEISÖLLE – KULTAISET 
ANSIOMERKIT NELJÄLLE
Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on 
myöntänyt vuoden 2019 RAKEVA-pal-
kinnon 2019 buildingSMART Finland 
-yhteisölle ja sen puheenjohtajalle Tomi 
 Henttiselle tietomallien standardisoi-
misen eteen tehdystä työstä sekä tieto-
mallintamisen kulttuurin levittämisestä. 
RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen 
vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle  tai 

järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt 
uusien toimintatapojen tai menetelmien 
soveltamista suunnittelussa tai rakenta-
misessa.

RTS on myöntänyt vuoden 2019 kultai-
set ansiomerkit neljälle säätiön toimintaan 
huomattavalla tavalla vaikuttaneelle hen-
kilölle. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 
1975, ja niitä on myönnetty yhteensä 158 
kappaletta. Tänä vuonna ansiomerkin 
saivat arkkitehti Mari Matomäki, toimitus-
johtaja Jari Mäkimattila, rautatieliikenne-
johtaja Markku Nummelin ja projektikoor-
dinaattori AnnaRiitta Kallinen.

PAPERISET OSAKEKIRJAT SIIRTYVÄT 
HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Tämän vuoden alussa on otettu käyttöön 
sähköinen huoneistotietojärjestelmä, joka 
koostuu taloyhtiön ja osakehuoneistojen 
viranomaistiedoista (esim. omistajatiedot 
ja panttaukset). Huoneistotietojärjestel-
män ylläpidosta vastaava taho on Maan-
mittauslaitos.

Tietojen siirtäminen järjestelmään ta-
pahtuu kahdella askeleella: ensin taloyhtiö 
siirtää yhtiön osakeluettelon Maanmittaus-
laitokselle ja vasta tämän siirron jälkeen 
yksittäinen osakas voi hakea omistuksensa 
rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mi-
tätöintiä. Osakehuoneistolle on haettava 
omistuksen rekisteröintiä viimeistään 10 
vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. 
Pakollista omistuksen rekisteröinti on sil-
loin, kun huoneisto ensimmäisen kerran 
vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron 
jälkeen.

Ensimmäisenä huoneistotietojärjes-
telmän piiriin tulivat 1.1.2019 jälkeen 
perustetut taloyhtiöt, jotka perustetaan 
sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituk-
sen palvelussa. Palvelusta tiedot siirtyvät 
suoraan huoneistotietojärjestelmään. 
Ennen vuotta 2019 perustettujen yhtiöiden 
siirtyminen huoneistotietojärjestelmään 
alkoi puolestaan toukokuussa 2019. 
Ensimmäinen paperiseen osakekirjaan 
perustuvan omistuksen mitätöinti tehtiin 
10.9.2019 ja omistus rekisteröitiin samalla 
tietojärjestelmään.

Isännöintijärjestelmän ulkopuoliset 
taloyhtiöt pääsevät käyttämään siirtopal-
velua lokakuun 2019 lopulla. Rajapinta-
palvelut tietojen tuomiseksi isännöintijär-
jestelmistä huoneistotietojärjestelmään 
avataan puolestaan loppuvuonna 2019.
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Tervetuloa  
Maanmittauspäiville

MAANMITTAUSPÄIVÄT 2020 
järjestetään jälleen 
kaksipäiväisenä tapahtumana 
ke 18.3. – to 19.3.2020
Tapahtumapaikka on tuttuun tapaan Paasitorni Helsingin 
Hakaniemessä. Sen sijaan iltajuhlan osalta on luvassa joitakin 
uudistuksia. Tällä kertaa olemme Juhlasalin lisäksi saaneet 
myös toisen isomman salin, joten viime vuosien ahtaus pitäisi 
helpottua. 

KESKIVIIKKONA 18.3.2020 pidetään avajaissessio, joka 
sisältää mm. keynote-puheenvuoron. Lounaan jälkeen 
tapahtuman sessiot on jaettu kolmeen eri aihepiiriin, joista 
jokainen järjestetään omassa salissaan. Illalla ohjelmassa 
on iltajuhla tarjoiluineen ja esityksineen.

TORSTAINA 19.3.2019 jatketaan kolmeen aihepiiriin 
jaetuista sessioista.

Maanmittauspäivien ohessa yhdistykset voivat pitää myös 
tuttuun tapaan kokouksensa. Yhdistyksiä pyydetään itse 
varaamaan kokoussalin tätä varten suoraan Paasitornilta 
(taina.hallberg paasitorni.fi, +358 9 7089 626).

Ohjelma, puhujat sekä esiintyjät päivitetään syksyn 
mittaan osoitteeseen www.maankaytto.fi/mmp2020. 

Ilmoittautuminen itse päiville avataan joulukuussa 
asiaohjelman valmistuttua ja siitä tiedotetaan Maankäytön 
numerossa 4/2019 sekä tapahtuman nettisivuilla www.
maankaytto.fi/mmp2020.

HOTELLIMAJOITUS

Huonevaraukset Scandic Paasi- tai Scandic Hakaniemi -ho-
tellista Maanmittauspäivien ajaksi voi jo nyt tehdä osoittees-
ta http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BMAA170320 

Standard-huone yhdelle hengelle Scandic Paasi -hotellissa 
maksaa 145 €/vrk ja kahdelle hengelle 165 €/ vrk ja Scandic 
Hakaniemi -hotellissa vastaavasti 125 €/vrk ja 145 €/ vrk. 
Hintoihin sisältyy aamiainen sekä langaton internet. Hinnat 
ovat voimassa 17.–18.3. ja 18.–19.3. välisinä öinä.

SPONSORIPAKETIT

Yrityksille tarjotaan mahdollisuus sponsorointiin, tutustu 
sponsorointipaketteihin osoitteessa www.maankaytto.fi/
mmp2020.

www.maankaytto.fi/mmp2020
#maanmittauspäivät

Maanmittauspäivät 2020
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS

18
.–1

9.
3.

20
20

http://www.maankaytto.fi/mmp2020
http://www.maankaytto.fi/mmp2020
http://www.maankaytto.fi/mmp2020
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BMAA170320
http://www.maankaytto.fi/mmp2020
http://www.maankaytto.fi/mmp2020
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MAANKÄYTTÖPÄÄTÖSTEN 
DIGITALISAATION VALMISTELU 
ETENEE
Vuoden alussa käynnistetty Tulevaisuuden 
maankäyttöpäätökset -hanke on edennyt. 
Hankkeen tavoitteena on kirkastaa maan-
käytön suunnittelun ja rakentamisen digi-
talisaation kokonaiskuvaa ja se jalkautuu-
kin tulevana syksynä lukuisiin tilaisuuksiin 
eri puolella Suomea. Tilaisuudet tarjoavat 
kaavoituksen ja rakentamisen asiantun-
tijoille mahdollisuuden kuulla hankkeen 
etenemisestä ja osallistua tulevaisuuden 
digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset 
-hankkeen taustalla on ajatus, että maan-
käytön suunnittelun ja rakentamisen 
prosesseja voidaan kehittää merkittävästi 
parantamalla tiedon saatavuutta ja yh-
teentoimivuutta digitaalisten ratkaisujen 
avulla. Lisäksi hankkeen avulla on tarkoitus 
sujuvoittaa maankäytön kokonaisvaltaista 

suunnittelua yhdenmukaistamalla mm. 
kuntakentän moninaisia suunnittelukäy-
täntöjä.

ETELÄPOHJALAINEN LUOMA-AHO 
ON VUODEN KYLÄ
Vuoden kyläksi on valittu eteläpohjalainen 
noin 3 500 asukkaan Luoma-aho. Kilpailun 
valintaraati kiinnitti huomiota erityisesti 
rakenteilla olevaan kylätaloon, joka on 
osoitus kylän jatkuvasta kehittämisestä. 
Valinnassaan Suomen kylät ry mainitsi lisäksi 
kylän lapsiperhemyönteisyyden ja poikke-
uksellisen elinkeinorakenteen: kylällä on 
runsaasti teollisuus- ja palvelualojen yrityksiä 
– työpaikkoja on enemmän kuin asukkaita.

Suomen Kylät ry palkitsee joka vuosi 
aktiivisen ja innovatiivisen kylän Vuoden 
kylänä. Palkinnon tavoitteena on nostaa 
esiin kylien monipuolista toimintaa ja 
lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja 
näkyvyyttä.

LAHDEN, JYVÄSKYLÄN JA KUOPION 
SEUDUN MAL-SOPIMUKSEN 
SELVITYSTYÖ KÄYNNISTYNYT
Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvi-
tyksen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
sopimusmenettelyn eli niin kutsutun 
MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta 
Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille. 
MAL-sopimuksilla pyritään lisäämään 
kaupunkien elinvoimaa ja torjumaan 
ilmastonmuutosta. MAL-sopimus koskee 
nykyisin vain Helsingin, Turun, Tampereen 
ja Oulun seutuja.

MAL-sopimus tehdään kaupunkiseu-
tujen ja valtion kesken. Sopimuksessa 
kunnat sitoutuvat yhteistyöhön keske-
nään maankäytön, asumisen ja liikenteen 
alueilla ja samalla sopimuksen avulla on 
mahdollista saada myös valtio mukaan 
kehittämiseen.

Maankäytön ajankohtaispäivä 
19.11.2019, Helsinki
Valokeilassa:
• Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaiset lakiuudistukset    
• Maankäytön digitalisoituminen – nyt 
• Salahotelli kerrostalossa: miten jakamistalouden ilmiö kohtaa maankäyttö- 

ja rakennuslain? 
• Maanalaisten alueiden käyttö
• Täydennysrakentaminen ja kaupunginosien elinvoima 

Ilmoittaudu mukaan!
Verkkokauppa: www.editapublishing.fi
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, puh. 020 450 05

Robert Utter,
asianajaja, 
Asianajotoimisto 
Roschier

Ari Ekroos, 
talousoikeu-
den professori, 
rakennetun ym-
päristön laitos, 
Aalto-
yliopisto  

Jaakko Kanerva, 
asianajaja, Asian-
ajotoimisto
Kuha, Asikainen,
Kanerva  

Vesa Majamaa, 
professori eme-
ritus, ympäristö-
oikeus  

Ritva Tanner, 
projektinjohtaja, 
Esikaupunkialuei-
den aluerakenta-
misprojekti, Hel-
singin kaupunki  

Juhana Rautiainen,
erityisasiantuntija, 
ympäristöministe-
riö
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TRIMBLELTÄ UUSI TABLETTI 
MAASTOON
Trimble on julkaissut uuden table-
tin maanmittaamiseen ja GIS-
paikkatiedon keruuseen: Trimble® 
T7 on yhteensopiva Trimblen 
mittalaitteiden ja GNSS-vastaan-
otinten kanssa ja sisältää kestävän 
7 tuuman multikosketusnäytön, 
moduulivalmiudet, monipuoliset 
tiedonsiirtoliitännät ja Windows® 
10 Professional -käyttöjärjestel-
män.

Maastokelpoisessa Trimble 
T7:ssä on vaihdettavat TSC7-
yhteensopivat akut sekä otteen 
pitoa parantava pinnoite. Gorilla® 
Glass -näytöllä tietojen, kuvien 
ja karttojen tarkastelu onnistuu 
myös auringonvalossa. Sisäänra-
kennettu ammattilaistason GNSS-
vastaanotin tukee GPS, GLONASS ja 
BeiDou -konstellaatioita sekä SBAS-
valmiuksia tarkkaan reaaliaikaiseen 
paikannukseen.

Tabletissa on Intel Pentium 
N4200 -neliydinprosessori ja 8 
GB:n muisti. Laite sisältää 4G LTE 
-mobiilidata, Bluetooth® 4.2 ja Wi-Fi 
-langattomat teknogiat. Tietoja voi-
daan ladata, synkronoida ja jakaa 
reaaliajassa.

Tabletissa on kaksi Trimble 
EMPOWER™ -moduulipaikkaa, 
joiden avulla voidaan lisätä toi-
mintoja ja hyödyntää joustavasti 
erilaisia työnkulkuja. Saatavissa 
on 2.4 GHz:n radiomoduuli ro-
bottitakymetrin ohjaamiseen ja 
GNSS-vastaanotinmoduuli si-
jaintitarkkuuden parantamiseen. 
Erikoistyönkulkuja varten voi-
daan tarvittaessa räätälöidä uusia 
moduuleja. Moduulit voi myös 
yhdistää mihin tahansa EMPOWER-
yhteensopivaan laitteeseen.

T7 yhdistyy useisiin järjes-
telmiin, mm. Trimblen S-sarjan 
takymetreihin, Trimble SX10 -kei-
laintakymetriin ja Trimblen R-

YRIT YSUUTISIA

sarjan GNSS-vastaanottimiin. Kun 
tablettiin asennetaan Trimble 
Access™- tai Trimble TerraFlex™ 
-ohjelmistot, saadaan käyttöön 
integroitu ratkaisu.

TRIMBLEN R10 GNSS-
VASTAAN OTIN UUDISTUI
Trimble on julkaissut uuden version 
Trimble® R10 GNSS-vastaanotti-
mesta.

Trimble R10-2 on 672-kanavai-
nen vastaanotin, jossa käytetään 
täysin uutta Trimble Maxwell™ 7 
GNSS -sirua, joka seuraa ja proses-
soi kaikkia tällä hetkellä saatavilla 
olevia GNSS-signaaleja mukaan 
lukien GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS, IRNSS sekä SBAS. 
Se on suunniteltu myös tukemaan 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
käyttöönotettavia uusia GNSS-
signaaleja ja -järjestelmiä.

Uusiin ominaisuuksiin kuuluu 
luotettavampi suojautuminen 

häiriösignaaleita vastaan ja jopa 
33 % parempi virrankesto. 6 GB:n 
sisäiseen muistiin voidaan tallen-
taa yli 10 vuoden raakahavainnot. 
Laitteessa on tuki Android- ja iOS-
alustoille.

Uusi R10-2 pitää sisällään Trim-
ble R10:n teknologiat: HD-GNSS-
laskennan, SurePoint™ virheenhal-
linnan ja kaltevuuskompensaation, 
xFill® -teknologian tuen sekä Trim-
ble CenterPoint® RTX -korjauk-
set. Se on yhteensopiva uuden 
Trimble TSC7-maastotietokoneen 
ja Trimble Access™ 2018 -maasto-
ohjelmiston kanssa. R10-2:ta voi 
käyttää myös TSC3:lla, jossa on 
päivitysoikeus voimassa.

Lisätietoja: www.geotrim.fi

GEOTRIM

TERVETULOA VUODEN ODOTETUIMPAAN  
AMMATTITAPAHTUMAAN!

PAIKKATIETOMARKKINAT 
2019
18.11.2019 klo 9.00 – 17.00
19.11.2019 klo 9.00 – 15.00
Messukeskus Siipi, Helsinki

Teemoina: 
Katse ilmastoon 
Yhteentoimivan paikkatiedon Suomi

Katso ohjelma ja ilmoittaudu kävijäksi 
www.paikkatietomarkkinat.fi

Maksuton sisäänpääsy.

Twitter: @GIS_EXPO, #ptm19
Facebook: Paikkatietomarkkinat

JÄRJESTÄJÄ: MAANMITTAUSLAITOS

http://www.geotrim.fi
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TIESITHÄN
• että Maankäytön web-sivustossa on ar tik kelikohtaiset PDF-tiedostot 

kaikista vuoden 2000 jälkeen il mes ty neistä jutuista
• että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain sanan ja 

vapaan sanahaun perusteella
• että sivustossa on vain sähköisessä muodossa olevaa lisäaineistoa
• että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

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

VUONNA 1970  Pohjan kunta 
järjesti Suomen kansalaisille ja 
Suomen Arkkitehtiliiton jäsenille 
”Pohjan kunnan keskustan aate-
kilpailun”, joka koski kirkonkylää ja 
Gumnäsin aluetta. Kilpailun tehtä-
vänannossa kirkonkylän arvioitiin 
kasvavan tulevaisuudessa voimak-
kaasti. Asukasmääräksi vuonna 
2000 ennustettiin 5 000 henkeä ja 
keskustapalveluihin tukeutuvien 
määräksi 8  000–10 000 asukasta. 
Rakennusten tuli muodostaa 
arkkitehtoninen ja toiminnallinen 
kokonaisuus. 

Rakentamisen tuli tapahtua 
vaiheittain ja ensimmäisenä to-
teuttamisjärjestyksessä piti olla 
liikekeskus ja linja-autoasema. 
Suunnitelmassa piti esittää kilpai-
lualueen sisäinen autotieverkosto 
ja ajoneuvoliikenteestä erillinen 
jalankulkuverkosto. Linja-autolii-
kenne haluttiin liitettävän kirkon-
kylään joustavasti niin, ettei se 
häiritse muuta liikennettä. 

Kilpailun tilaohjelma määräsi 
alueelle sijoitettavaksi uuden kun-
nantalon, uuden liikekeskuksen, jo-
hon tilat palvelu- ja erikoistavara- ja 
elintarvikeliikkeille. Näiden ohella 
tehtävänantoon kuuluivat myös 
huoltoasema, kirjasto, terveys-
aseman laajennus, nuorisotalo, 
lastentarha, elokuvateatteri, kan-
sanopisto, urheilutalo ja urheilu-

kentät sekä motelli, campingalue 
ja venesatama. (Pohjan kunta ,1970)

Pohjan kunnan keskustan aa-
tekilpailun voittaneen ehdotuksen 
suunnittelivat arkkitehdit Heikki 
Miettinen ja Raimo Teränne. 
Suurin osa suunnitelmasta on 
toteutettu. Pohjan taajamakuva 
on pitkälti 1970-luvulta tehtyjen 
ja toteutuneiden suunnitelmien 
mukainen. Yliarvioidusta autopaik-
kojen tarpeesta johtuvasta laajasta 
asfalttikentästä voidaan osa nur-
mettaa ja istuttaa pensailla tms.

Pohjan uusi kunnantalo syntyi 
aikana, jolloin kunnan keskusta 
kehittyi kovaa vauhtia.   Sen ra-
kennusprosessi aloitettiin v. 1977, 
rakennus valmistui arkkitehti Lasse 
Heikkisen suunnittelemana vuon-
na 1979. Rakennus otti ulkomuo-
dollaan välittävän roolin uuden 
keskustan ja kirkonkylän vanhojen 
rakennusten välillä, joista keskiai-
kainen kivikirkko sijaitsee noin 100 
metrin päässä uuden kunnantalon 
paikasta. Julkisivusta haluttiin pit-
käaikainen ja kestävä, kotimaista 

kiveä. Pitkien keskustelujen jälkeen 
materiaaliksi valikoitui Turusta 
saadun myönteiseksi arvioidun ko-
kemuksen jälkeen Lapin marmori 
Tervolasta. Tehokkaan tilasuunnit-
telun ansiosta julkisivumateriaaliin 
oli mahdollista panostaa pitäytyen 
aravahinnoissa. Kiinnikkeet tehtiin 
jo alun pitäen haponkestävästä 
teräksestä, mitä julkisivulevyjen 
pitkä ikä vaati. Kunnantalo oli 
uuden keskustan toinen rakennus, 
liikekeskus ensimmäinen.

Kunnantaloa seurasivat mm. 
apteekki, pankki, kulttuuritalo 
ja terveyskeskuksen laajennus. 
Keskustan rakentamisvaihetta 
seurasi kuitenkin 1980-luvulla 
kasvava poismuutto, joka johtui öl-
jykriisistä. Se koetteli myös läheistä 
Fiskarsin ruukkia.

Aatekilpailun jälkeisen sy-
vän taloudellisen lamakauden 
vuoksi asukasluvun kasvu ei ollut 
seudulla tavoitteiden mukaista, 
mutta kuitenkin merkittävää. Ra-
kennuskantaa Pohjan keskuksen 
ympärillä vuonna 2010 on havain-

nollistettu esim. Museoviraston 
nettisivuilla.

Vuoden 2009 alussa Pohjan 
kunta ja Karjaan ja Tammisaaren 
kaupungit lakkautettiin ja muo-
dostettiin uusi Raaseporin kau-
punki. Kuntaliitoksen ajankohtana 
asukkaita koko kaupungissa  oli 
noin 28 000. Kaupunginjohtajaksi 
nimitettiin Pohjan ja Tammisaaren 
johtajana toiminut.

Yhdistyneissä kunnissa syntyi 
ongelma kunnallishallinnon toi-
mitilojen erillisyydestä, etenkin 
tarve löytää uutta käyttöä Pohjan 
kunnantalolle.   Sitä näyttää aa-
vistellun jo rakennusta suunni-
teltaessa. Yllätyksenä näyttävät 
tulleen rakennuksen julkisivuissa 
käytettyjen lapinmarmorilevyjen 
rappeutumat. Ne onnistuttiin 
kuitenkin korjaamaan samalla kun 
rakennus kehitettiin korkealuokkai-
seksi rivitaloksi eräine kaupallisine 
palveluksineen. Korjausten pysyvä 
onnistuminen riippuu kuitenkin 
olennaisesti julkisivulevyjen säi-
lymisestä suuremmitta vaurioitta 
mahdollisten happosateiden uhal-
ta. Päämäärän toteutumista edistää 
mm. Itämeren laivojen varustami-
nen rikkipesureilla.

Kun maamme  
keskuksia kehitetään…

Pohjan uusi kunnantalo heinäkuussa 1986.

AULIS TENKANEN, tekn.toht 
Lisätietoja: yle.fi/uutiset/38674322
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IN MEMORIAM

MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin

Tuet maanmittausalaa. Hinta 25 euroa.
Tilaukset: Juha Hulkkonen, puh. 040 517 9481, juha.hulkkonen aalto.fi.

väitteli vuonna 1969. Heiskasen 
väitöskirja oli kiinteistöopin alalta 
käsitellen maatilan sisäisen ja ul-
koisen liikenneaseman vaikutuksia 
maatalousliikenteen kustannuk-
siin. Vuonna 1981 hänet kutsuttiin 
Helsingin yliopiston maa- ja metsä-
tieteiden tiedekuntaan maatalou-
den arvioimistieteiden dosentiksi.

Ossi Heiskanen oli teekkareiden 
keskuudessa pidetty luennoitsija. 
Heiskanen myös kehitti ja uudisti 
määrätietoisesti kiinteistötekniikan 
opetusta. Yhdessä assistenttinsa 
Pauli Karvisen kanssa hän laati kaik-
kiin kiinteistötekniikan kursseihin 
varsin yksityiskohtaiset opetus-
monisteet. Samoin hän suunnitteli 
kursseille kattavat ja havainnolliset 
piirtoheitinkalvosarjat tukemaan 
luento-opetusta.

Kiinteistötekniikan harjoituksis-
sa teekkarit perehtyivät Heiskasen 
aikana lohkomisen, rajankäynnin, 
halkomisen, vesijätön lunastuksen 
sekä yksityis- ja yleistietoimituksen 
tekemisen saloihin laatimalla näi-
den toimitusten toimitusasiakirjat. 
Tuntiassistenteiksi näihin harjoituk-
siin Heiskanen hankki vuodesta 
toiseen nimekkään joukon maan-
mittareita, kuten Matti Holmstenin, 
Veikko O. Hyvösen, Jorma Kanto-
lan, Esko Kuisman, Antti Lehtosen, 
Clas Löfstedtin, Sakari Nikanderin 
ja Veikko Tapanaisen.

Heiskanen johti professuuriai-
kanaan 20 vuoden ajan Valkeakos-
ken Päivölässä keväisin pidettyjä 
kiinteistöopin maastoharjoituksia. 
Näissä legendaarisissa, 1960-lu-
vulta lähtien ja aina 2010-luvulle 
saakka pidetyissä kenttäharjoi-
tuksissa perehdyttiin käytännössä 
erilaisiin kiinteistösuunnitteluun ja 
-arviointiin liittyviin työtehtäviin. 

Heiskanen oli sielultaan taitei-
lija. Parhaimmillaan Ossin luennot 
olivat sanataidetta, joissa hän eloi-
san esiintymisensä, tarinoidensa ja 
käytännön esimerkkiensä avulla 
iskosti opetettavat asiat opiskeli-
joiden mieliin. Musiikki oli hänen 
lempiharrastuksensa. Ossi lauloi 
mieskuoro Laulumiehissä ja lisäksi 
hän sävelsi ja sovitti kuoromusiik-
kia vielä eläkepäivinäänkin.

Työtoveria ja ystävää lämmöllä 
muistaen.

Kiinteistötekniikan emerituspro-
fessori Ossi Tapio Heiskanen 
kuoli 92-vuotiaana Espoossa 26. 
huhtikuuta 2019. Hän oli syntynyt 
Konnevedellä 19. kesäkuuta 1926. 
Lapsuutensa ja nuoruutensa Heis-
kanen kuitenkin vietti vuodesta 
1932 lähtien Tuusniemellä, missä 
hänen isänsä toimi Tuusniemen 
seurakunnan kirkkoherrana.

Ossi Heiskanen kirjoitti yliop-
pilaaksi Kuopion lyseosta vuonna 
1946. Diplomi-insinööriksi hän 
valmistui Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosastolta vuonna 
1951. Valmistuttuaan Heiskanen 
työskenteli maanmittausauskul-
tanttina ja toimitusinsinöörinä 
Keski-Suomessa vuoteen 1963 
saakka, jolloin hän muutti Hel-
sinkiin maanmittaushallitukseen 
toimistoinsinööriksi. Tutkijana 
Valtion teknillisen tutkimuslaitok-
sen maankäytön laboratoriossa 
Heiskanen oli vuosina 1967–1971. 
Tämän jälkeen hän siirtyi Teknillisen 
korkeakoulun maanmittausosas-
tolle kiinteistötekniikan apulais-
professoriksi. Tätä virkaa hän hoiti 
eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 
1990 saakka tehden merkittävän 
uran kiinteistötekniikan opettajana 
ja tutkijana.

Tekniikan lisensiaatin tutkin-
non Heiskanen suoritti vuonna 
1962 ja tekniikan tohtoriksi hän 

OSSI HEISKANEN 
1926–2019

Hannu Aarnio
Suvi Tuomi
Arvo Vitikainen

1. Ilmakuvaus, Työsuhde, Raha
2. Topografit luovuttaneet Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansallisarkistoon …

3. Suomen maanmittaustoimet 
katsotaan alkaneeksi

4. Pitäjänkartan ja topografisen-
kartan

5. Gauss-Krüger’in projektio
6. Topografisen kartan perusteista
7. Oikaistiin ilmakuvat. Kuvaus 

taivaanranta edestä ja sivulta, 
ja ilmakuvaus

8. Geodeettinen laitos
9. Limikuva
10. Hilpas Lyytikäinen
11. Maanmittaushallituksen topo-

grafinen retkikunta
12. Pentti Laurila ja Timo Luoma-

aho
13. Ortokartta
14. Oikolukijana – oppimestarina
15. Pintamaskeja, pellot, vesistöt
16. Väino J. Nurmimaa
17. Ilmastoitiin paperi
18. Ouluun / Ilpo Vainikka, Joensuu
19. Toivo Laiho, Alpo Luukkonen, 

Sakari Siukonen
20. Leila Urvas
21. ”Perusteellista kartoitusta”
22. Erkki Perä
23. Hannu Virolainen

 TIETOKILPAILUKYSYMYSTEN 
(Reunanvertauspäivät, s. 37)  
OIKEAT VASTAUKSET:



45MAANKÄYTTÖ 3|2019

GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit, 
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet, 
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneen-
ohjausjärjestelmät ym.
 

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

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

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
tiedonkeruuohjelmat

• Planman projektinhallintaohjelmistot 
rakennus- ja mittausprojekteihin

• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat

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

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

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

analyysit
• Maapolitiikan konsultointi

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

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

• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

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

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

NORDIC
GEOCENTER

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

laitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

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

• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta, 

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

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Esittely ja varausmenettely:  
muuraispuro.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

Nyt samaan hintaan myös 
468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa 
www.maankaytto.fi.

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
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www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut 
kunnille 

• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja 
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

• Trimble Locus
• Trimble eServices
• Trimble Feedback

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

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

 hallintaan

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

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

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen

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

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

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja 
työasemaympäristöihin

• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut 

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

• Avoin ArcGIS-paikkatietoalusta sekä dmCity- 
kokonaisratkaisu maankäyttötoimialan ja 
yhdyskuntatekniikan työvälineiden, proses-
sien ja toiminnan digitalisointiin

• Ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut, 
paikkatietoanalyysit, koulutus, konsultointi, 
jatkuvat palvelut, TomTom ja muut aineistot

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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



• YTCAD-ohjelmistot infra- ja 
 kaavasuunnitteluun

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

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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PÄÄTOIMIT TA JA
Ari Laitala,  
puh. 358 50 5668998, ari.laitala maankaytto.fi
TOIMITUSSIHTEERI & UUTISET
Susanna Kari, susanna.kari maankaytto.fi
TOIMIT TA JAT
Pekka Lehtonen, pehtonen1 elisanet.fi 
Kari Rantalainen, karantalainen gmail.com
VALOKUVAUS
Jamie Donovan, jamie.donovan maankaytto.fi
ILMOITUSMY YNTI
Kari Rantalainen,  
puh. 040 5891 478, karantalainen gmail.com

ILMOITUSHINNAT 1.1.2019 
 mv väri
Takakansi 1 500,–  2 350,– 
Sisäkannet 1 000,– 1 650,– 
Pääkirj. vieressä 1 000,– 1 650,– 
Koko sivu 800,– 1 350,– 
1/2 sivua 500,– 750,– 
1/4 sivua 400,– 500,–
Liitteet Sopimuksen mukaan

TILAUSHINNAT
50 €/vsk kotimaahan, 60 €/vsk Pohjoismaihin 
ja Eurooppaan ja 65 €/vsk muihin maihin. 
Irtonumerot 12 € + postikulut. 
Tilaukset: tilaukset maankaytto.fi

ILMEST YMISAIKATAULU 
 ilmestyy jutut ilmoitukset
1/2019 18.02.2019 17.01.2019 25.01.2019
2/2019 27.05.2019 25.04.2019 03.05.2019
3/2019 07.10.2019 05.09.2019 12.09.2019
4/2019 09.12.2019 07.11.2019 15.11.2019

TOTEUTUS
Ulkoasu ja taitto: Lagarto | Arto Tenkanen & Jaana Jäntti  
puh. 050 4670196, lagarto lagarto.fi
Paino: Painotalo Plus Digital Oy, Lahti 

Painos 1 700 kpl. Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 
ISSN-L 0782-8438 • ISSN 0782-8438 (painettu)  
ISSN 2323-4660 (verkkojulkaisu)

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

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

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

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

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

aineistokäsittelyt

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

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

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.

Toimita bannerisi osoitteeseen 

webmaster maankaytto.fi.



Geotrim Oy 
Perintötie 2c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600 
info@geotrim.fi  

www.geotrim.fi

Trimblen uutuudet

• Windows 10 Professional, 8 GB:n muisti
• 7" multikosketusnäyttö
• Wi-Fi, Bluetooth® 4.2 ja 4G LTE
• Yhteensopiva Trimble Access™ / Trimble TerraFlex™
• GNSS-vastaanotin (GPS, GLONASS, BeiDou ja SBAS)
• 2 EMPOWER-moduulipaikkaa

TRIMBLE TDC600  
KÄMMENLAITE

Kerää missä ja milloin  
tahansa tarkkaa reaaliaikaista 
paikkatietoa, myös silloin kun 
mobiilidata tai Wi-Fi-yhteys 
eivät ole käytössä SBASia 
tukevan tehokkaan GNSS-
vastaanottimen ansiosta. 

TRIMBLE TDC150  
KÄMMENLAITE 

Täysin integroitu, Android-
pohjainen käyttöliittymä ja 
skaalattavissa oleva sijainnin 
tarkkuus. Yhteensopiva: 
Trimble TerraFlex™, Trimble 
Penmap® for Android™ ja 
Esri® Collector for ArcGIS®. 

Tehotyökaluja GIS-tiedonkeruuseen

Ultratehokas Trimble T7 
maastotabletti

Maanmittaamiseen  
ja paikkatieto- 
sovelluksille
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