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Raakamaahinnat Uudellamaalla

KHO ratkaisi lunastusoikeuden

Kiinteistöbisnesyrityksen strategia:
Kasvu ja kansainvälistyminen

Suomen uusi korkeusjärjestelmä N2000

Tornator – Suomen toiseksi suurin 
 maanomistaja

”Hyvän palvelun 
 komponentit 
ovat  osaaminen, 
luotettavuus ja 
empatia.”



Leica SmartPole  
Asemoi lennossa
– mittaat vauhdilla

ilman keskeytyksiä

SmartAntenni
Kevyt GNSS SmartAntenni hyödyntää 
GPS- ja Glonass-teknologiaa. 

Leica SmartPole. Ei enää kontrollipisteiden 
metsästystä. Tehokkaiden GPS/TPS -ominaisuuksien
ansiosta voit käyttää mitä tahansa pistettä 
kontrollipisteenä, riippumatta mittausjärjestyksestä. 
Kun asemointi on valmis, suorituskykyinen tietokanta
hoitaa kaikkien pisteiden laskennan. 
Nerokas Smart-asemointi – se on juuri tätä.

■ Asemointi sujuu entistä nopeammin.
■ Asemoi vapaasti juuri siellä missä haluat.
■ Edullinen: voit valita vain ne osat, joita tarvitset.

Täydennät helposti nykyistä kalustoasi. Ota täysi
hyöty irti System1200-sarjasta ja SmartStationista.

■ Uskomattoman kevyt: vain 3,79 kg.

Suorituskykyinen uusi 360° prisma
Markkinoiden tarkin prisma. 
Yksi prisma käy kaikkiin töihin.

Uusi ergonominen sauva
Lujassa, kevyessä teleskooppi-
sauvassa on korkeuden 
pikalukitus ja kahvassa pinta, 
joka pitää hyvin.

Uusi värillinen etäkäyttö
WinCE-käyttöjärjestelmällä. Kirkas,
värillinen kosketusnäyttö. Erittäin
alhainen virrankulutus: kestää 8
tuntia -20° pakkasella. Sama akku
käy myös antennille ja sisäiselle
radiomodeemille. Joustava ja 
siirrettävä GSM-linkki.

Leica SmartPole 

Joustavin ja aikaa säästävin ratkaisu,
jolla vaihdat erittäin helposti GPS:n
ja takymetrin välillä.

Lisätietoa:
Leica Nilomark Oy
Puh. (09) 615 3555
geo@leica.fi
www.leica.fi

Ohjelmakokonaisuus, joka
taipuu erilaisiin tarpeisiin.
Leica SmartWorX on Leica
Geosystemsin uusin ja
monipuolisin ohjelmisto-
versio System 1200 -sarjalle
(GPS ja TPS). 

Uutuus

Uutuus

Leica Geosystems on tällä hetkellä 
ainoa laitevalmistaja, joka takaa 
Galileo-päivitettävyyden 
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GPT-9000A sarja
Nopein automaattinen skannaustekniikka

- Prismaton mittaus 2000 metriä

- Ylivoimainen Quick-Lock 
prismanseuranta

- Windows CE® - avoimen koodin 
käyttöjärjestelmä

- Erittäin suuri toiminta-alue
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Luutnantintie 1, 00410 Helsinki

Puh. (09) 534 033
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RAAKAMAAN HINTA 
ON LUONTEELTAAN  

POLIITTINEN

P Ä Ä K I R J O I T U S

PEKKA LEHTONEN
Päätoimittaja

pekka.lehtonen@a1netti.com

Raakamaan hintaan vaikuttaa kes-

keisesti kunnan poliittinen tahto. 

Siispä raakamaan hinta olisikin 

määrättävä poliittisesti mutta val-

takunnan tasolla.

käy kateeksi lunastustoimi-
tusten insinöörejä, jotka jou-EI

tuvat määrittämään käypää hintaa 
ja korvauksia mitä erilaisimmissa 
tilanteissa ja kohteista. Monet hank-
keet sisältävät paljon julkisuutta ja 
intohimoja. Kun lunastusta riepotel-
laan, jää toimitusinsinööri yksin eikä 
juurikaan voi esiintyä julkisuudessa. 
Lunastukseen liittyvät mielikuvat 
alkavat elää itsekseen. Lunastaja 
saattaa joutua ukkosenjohdattimeksi 
vaikka kuinka pilkuntarkasti toimii-
kin lain mukaan.

 Lunastuskorvauksilla on vaikutuksia 
mm. kuntien raakamaiden hintatasoon. 
Lunastuskorvaus muodostaa pohjan odo-
tuksille kuntien ”maamarkkinoilla”.

Raakamaahinnoitteluun on kehitelty 
malleja tehdyistä kaupoista, etäisyyksistä 
keskuksiin ja niin edelleen. On vertailtu 
myös tonttimaan ja raakamaan hintasuh-
detta, kuten Maankäytössä 2/2005 Risto 
Peltola kirjoitti ja Uudenmaan maanmit-
taustoimiston asiantuntijat tässä numeros-
sa. Ongelmaksi usein jää, että havaintoja 
on vähän ja niiden vertailtavuus vaikeaa. 
Voisi kysyä koko raakamaakäsitteenkin 
perään. Jos ainoa todellinen ostaja on 
kunta ja arvonnousu kokonaan tapahtuu 
yhdyskuntakehityksen seurauksena, mitä 
ovat luovuttajan oikeudet ja menetykset 
verrattuna siihen, että aluetta ei kaavoi-
tettaisi.

Järvenpään kaupunki maksaa 
2,6 euroa neliöltä, hyvää maapo-
litiikkaa noudattava Hyvinkää 
1,7 euroa ja Tuusulassa hintataso 
on pyörinyt 2 euron huippeilla. 
Tuusulan kunta teetätti kahdella 
asiantuntijalla arviot eräistä kes-
kustaajaman raakamaista. Toinen 
kollega lähti siitä, mikä olisi 
hinta täysin vapaassa vaihdan-
tatilanteessa, siis markkinoilla. 
Semmoista vapautta ei maa-
markkinoilla ole. Toinen kollega 
arvioi, mitä kunta voisi maksaa, 
jos rakennusoikeuden arvosta 
vähennetään kunnallistekniset 
kustannukset ilman palveluiden 
tuottamisen kustannuksia. Tämä-
hän vastaisi kaavoitussopimusta, 

jossa kunta jättäisi lähi-infrastruktuurin 
kustannuksia ylittävän arvon maanomis-
tajalle. Tällä olisi maanhintaa korottava 
ja maapolitiikkaa rämettävä vaikutus. 
Molemmat arvioijat olivat oikeassa, kos-
ka johonkin teoriaan hinnan määritys on 
perustettava. Mäntsälässä kunta maksoi 
aikanaan tulevan Oikorata-aseman vie-
restä hulppeat 5 euroa neliöltä suurissa 
maakaupoissa ja toimitusmiehet pistivät 
tiealueen lunastuksissa samassa taajamas-
sa vielä paremmaksi: uskomattomat 12 
euroa neliöltä. Tuusulassa puolestaan kun-
nanhallitus on tätä kirjoittaessa viemässä 
valtuustoon rakennusoikeuksia sisältävän 
raakamaakaupan Jokelan perukoilta hin-
taan – rakennusoikeus mukaan laskettuna 
– noin 6 euroa neliöltä. Se merkitsisi, että 
Keski-Uudenmaan raakamaahinnat pitäisi 
moninkertaistaa, jos tätä valmistelua pidet-
täisiin vertailukauppana.

Esimerkit osoittavat, ettei raa-
kamaan hintaa voi laskennallisesti 
määrätä, koska se on poliittinen 
tahto- tai usein tahdottomuustila. 
Hinta riippuu kunnassa nouda-
tetusta maapolitiikasta ja se taas 
valtuustojen kypsyydestä ja valtuus-
toissa istuvien avainmaanomistajien 
vaikutusvallasta. Näitä keskeisiä 
hinnoittelutekijöitä lienee vaikeaa 
sisällyttää hintamalleihin.

Lunastajat ovat vaikean tilanteen 
edessä: epätodellisesta on pakko lain 

mukaan tehdä todellista. Ei ole lunastajien 
vika, jos korvaus nousee liian korkeaksi, 
mikäli hinta on selvää jatkumoa kunnan 
maksamille hinnoille tai sen tekemille 
sopimuksille. Ei ole myöskään lunastajien 
vika, että hintatasoa haetaan matemaatti-
sesti vaikka asetelma onkin poliittinen. 
Käypä hinta on löydyttävä ja sen on tun-
nuttava oikealta.

Aloitteena voisi heittää ajatusraaki-
leen: kun raakamaan hinta on poliitti-
nen, se pitäisi määrätäkin poliittisesti. 
Kasvukeskusten ympäristöistä voitaisiin 
määrittää valtakunnallisella poliittisella 
päätöksellä hintavyöhykkeet. Tontin 
hintakattohan on käytössä mm. valtion 
rahoittamassa asuntotuotannossa. Hin-
ta voitaisiin määrittää kerrannaisena 
pellon hinnalle, joka on huomattavan 
stabiili. Siis montako kertaa pellon hinta 
maksettaisiin raakamaasta. Perustus-

lain oikeusturvakin toteutuisi: 
vyöhykehintahan olisi käyvän 
hinnan, pellon monikerta. 
Silloin tulisi puhuttua oikeilla 
nimillä, maanhankinnalle tulisi 
ennustettavuutta ja paikalliset 
juonittelut eivät pääsisi lamaut-
tamaan maapolitiikan hoitoa 
yhtä tehokkaasti.

Tämän numeron raakamaa-
artikkelissa ehdotetaan tutkitta-
vaksi esimerkiksi maankäyttö-
sopimusten vaikutusta kuntata-
louteen. Hyvä ajatus – Maanmit-
tausosasto voisi tutkia, paljonko 
kuntalaisten verokassaa on 
kuritettu esimerkiksi Vantaalla ja 
Espoossa maakäyttösopimuksin, 
kun lunastuksiin ei suostuta.
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Kuluvana syksynä sekä Huoneistokeskus että SKV 

 siirtyivät saman sijoittajan omistajayhtiölle, Realia 

Goupille. Molemmat yritykset jatkavat keskittyen omiin 

asiakasryhmiinsä omilla liiketoimintakonsepteillaan.

KIINTEISTÖBISNESYRITYKSEN STRATEGIA:

Kasvu ja kansainvälistyminen
RISTO KYHÄLÄ on nimitetty juuri 
haastattelun kynnyksellä perustetun 
Realia Group -yhtiön toimitusjohtajaksi. 
Katselemme niin uusia kalvoja, ettei niitä 
ole vielä hallituksellekaan esitelty.

Riston ura kulki maanmittausosaston 
(v. 1982) jälkeen Huoneistokeskukseen, 
jossa hän oli mm. laatimassa Jouko Pel-
tolan kanssa Suomen ensimmäistä toimi-
tilamarkkinakatsausta. Vuonna 1992 hän 
siirtyi McDonald’sille kehityspäälliköksi. 
McDonald’sin varsinainen bisnes on 
liikepaikat, joista sitten tilat vuokrataan 
yrittäjälle, mikä selittää maanmittarin 
työskentelyn hampurilaisfi rmassa. Vuon-
na 1999 Kyhälä siirtyi Engelin varatoimi-
tusjohtajaksi, josta vuonna 2005 takaisin 
Huoneistokeskukseen.

Hyvä palvelu edellyttää 
panostuksia

”Huoneistokeskuksen asiakastyytyväi-
syyttä ja asiakaspalvelukykyä nostettiin. 
Kiinteistönvälittäjien arvostus oli alamais-
sa ja he itsekin ajattelivat, ettei palvelun 
parantamiseen oikein ole eväitä. Tärkeätä 
oli puhaltaa uskoa ihmisiin, että muutos 
on mahdollinen. Samaan aikaan piti asi-
akkaat vakuuttaa siitä, että hyvä palvelu 
edellyttää panostuksia. Hyvin nopeasti 
Huoneistokeskus otti takaisin paikkansa 
alan arvostetuimpana, halutuimpana ja 

kannattavimpana yrityksenä – työn-
tekijät tekivät itse itsestään ja 

yrityksestään jälleen alan 
markkinaykkösen”, Kyhälä 

hehkuttaa.
”Hyvän palvelun kom-

ponentit ovat osaaminen, 
luotettavuus ja empatia. 

Empatia on tärkeintä.”
Kyhälää kismittää halvan hinnan ja 

ennen kuulumattoman kovatasoisen 
palvelun mainoshehkutus. ”Alalla, jossa 
ammatti-ihminen myy osaamisen lisäksi 
asennetta ja aikaa, halpamyynti on kaikki-
en huijausten äiti. Kiinteistöalalla toimii 
useita ammattiryhmiä, joiden lähtökohta-
na tuntuu olevan ’mission impossible’.”

”Alalla, jossa 

ammatti-ihmi-

nen myy osaa-

misen  lisäksi 

asennetta ja 

 aikaa,  halpamyynti 

on kaikkien 

 huijausten äiti.”

Haastattelu: Pekka Lehtonen
Kuvat: Antero Aaltonen
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Hän havainnollistaa esimerkillä yli-
bookatusta kiinteistönhoitajasta, jonka työ 
on mitoitettu niin, ettei mitään yllättävää 
satu. Jos taas sattuu, alkaa palvelutason 
syöksykierre.

Realia Groupilla 
yli 200 toimipistettä

Kuluvana syksynä Huoneistokeskus ja 
SKV siirtyivät saman sijoittajan omista-
jayhtiölle Realia Goupille. ”Molemmat 
yritykset jatkavat keskittyen omiin 
asiakasryhmiinsä omilla liiketoimin-
takonsepteillaan. Huoneistokeskus on 
urbaanimpi ja sen välitystoiminnan osaa-
miseen kuuluu myös arvoasuntokauppa. 
Arvoasunnot myydään yksilöllisesti. 
Huoneistokeskus on isojen ja arvokkai-
den asuntojen markkinajohtaja. SKV:llä 
on lukuisia toimipisteitä ympäri maata 
ja sen asiakaskuntaa löytyy pienemmil-
täkin paikkakunnilta. Realia Groupilla 
on yhteensä yli 200 toimipistettä ympäri 
Suomea ja osaamista, joka kattaa kaikki 
asiakassegmentit”, Kyhälä selvittää.

”Realia Groupilla on kolme toimialaa: 
asunnonvälitys, toimitilat ja isännöinti. 
Se on pohjoismaiden suurin asiantuntija 
alalla: noin 1 400 työntekijää”, kertoo 
Kyhälä.

”Vuodessa tehdään noin 21 000 asun-
tokauppaa. Se on yli 20 % kaikista maan 
asuntokaupoista ja lähes 25 % välitetyistä 
kaupoista.”

SKV-isännöinnin markkinaosuus on 
14 % ja toiminta koostuu kolmesta aluees-
ta: asuntoyhtiöille tarjottava isännöinti, 
suurasiakkaiden kiinteistökannan kehit-
täminen ja hoito sekä liikekiinteistöjen 
manageeraus. ”Isännöinti muuttuu ma-
nageroinniksi, kun kiinteistön tulokas-
savirrat eli vuokrat astuvat kuvaan mu-
kaan. Isännöinnin piirissä on yli 130 000 
asuntoa. Tästä massasta syntyy vuosittain 
myös yli 15 000 kauppaa. Näin asiakkaan 
kokonaispalvelusta syntyy kumppanuu-
den kautta synergiahyötyjä. Muun muassa 
pystytään palvelemaan asukasta antamalla 
monenlaista informaatiota.”

Kolmas kokonaisuus ovat toimitila-
palvelut, jotka koskevat liike- varasto- ja 
teollisuustiloja.

”Toiminta kattaa kauppojen teon, 
vuokraustoiminnan ja arvioinnin. Realia 
Group on maailman suurimman toimitila-
asiantuntijan, CBRE:n (CB Richard Ellis) 
yhteistyökumppani. Yli puolet toimitila-
markkinoiden asiakkaista on ulkomaalai-
sia. Myös venäläistä rahaa liikkuu mutta 
se keskittyy lähinnä venäläisille tuotetta-
vien matkailupalveluiden toimitiloihin. 
Venäläiset liittyvät yhä enemmän myös 
asuntomarkkinoihin – heidän tuloaan 

odotellaan, merkkejä kiinnostuksesta on 
todella paljon”, Kyhälä arvioi.

”Realia Group pyrkii strategiassaan 
kahden hallinnon yhdistämiseen ja näin 
tehokkuuden lisäämiseen. Kasvua haetaan 
mm. asunto-osakeyhtiöiden isännöinnin 
ja asuntovälityksen yhteistyöstä. Liike-
kiinteistöpuolella kasvua syntyy isännöin-
nin ja toimitilavälityksen koordinoinnista. 
Institutionaalisille sijoittajille kehitetään 
vuokrauspalveluita. Kansainvälisyys 
on yksi painopistealue. Kasvua haetaan 
Baltiasta, Skandinaviasta ja Pietarista”, 
Kyhälä luettelee.

Asuntojen hinnat – 
itse aiheutettu ongelma

– Mikä lääkkeeksi järjettömille asuntojen 
hinnoille?

”Hillitty ylitarjonta olisi keino. Yksi 

”Tärkeätä oli puhaltaa uskoa ihmisiin, että muutos on mahdollinen. Samaan ai-

kaan piti asiakkaat vakuuttaa siitä, että hyvä palvelu edellyttää panostuksia.”

”Yksi syy hinta-

tasoon on, että 

 ihmisillä on 

 käytettävissä 

enemmän rahaa ja 

 ollaan  valmiimpia 

ottamaan  reilusti 

 velkaa. Säästämis-

kulttuuri on 

 taakse jäänyttä. 

Tämä on 

 eurooppalainen 

 ilmiö.”
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syy hintatasoon on, että ihmisillä on 
käytettävissä enemmän rahaa ja ollaan 
valmiimpia ottamaan reilusti velkaa. Sääs-
tämiskulttuuri on taaksejäänyttä. Tämä on 
eurooppalainen ilmiö.”

”Pääkaupunkiseudun ongelma on itse 
aiheutettu. Neljätoista erillistä hallinto-
kuntaa pohtii, mihin sijoitetaan varakkaita 
ja mitä tehdään köyhille. Pääkaupunki-
seudulla operoidaan liian pienillä alueilla 
kerrallaan. Ajatellaanpa Helsinki–Pietari-
akselia: välimatka on 300 km ja se tarjoaa 
huimia mahdollisuuksia. Pääkaupunki-
seudun kunnat on yllätetty menestyksestä. 
Kun rakennetaan kaupunkia, metropolia, 
pitäisi sen myös olla rakennustehok-
kuudeltaan metropoli. Liikenteellisesti 
avainpaikkojen rakennusoikeutta pitäisi 
nostaa”, Kyhälä painottaa.

Arvonnousu leikattava 
infrastruktuuriin

Kyhälä kannattaa purevaa maapolitiik-
kaa. ”Kiinteistövero on yhtäältä hyvä 
instrumentti. Arvonnousun leikkauksilla 
tulee ottaa varat infrastruktuurin raken-
tamiseen. Hintaongelma ja tonttipula 

”Toivon 

 korkeakoulu opetusta 

kiinteistökaupan ja 

kiinteistöjen ylläpidon 

tarpeisiin.”

ovat poliitikkojen aiheuttamia.” Kyhälän 
käy sääliksi kaavoittajia, joiden niskaan 
kaavoituksen hitaus ja rakennusmaan 
riittämättömyys on kaadettu vaikka syyt 
ovat muualla.

”Ympäristöministeriö on tehnyt hyvää 
työtä pyrkimyksissään kaavoituksen no-
peuttamiseen. Miksi kaavoituksen pitää 
olla näin yksityiskohtaista? Se menee 
liikaa detaljeihin – se hidastaa, kangistaa 
ja on vanhanaikaista eikä mahdollista pa-
rasta asiakastyytyväisyyttä eikä kannusta 
innovatiivisuuteen”, Kyhälä roimii.

Välitysbisnes 
murroksessa

”Vaatimukset välittäjä- ja isännöinti-
osaamiselle kasvavat. Suuri muuttoliike 
vaikuttaa. On tarpeen kehittää rooleja 
ja syventyä asiakastarpeisiin. Perheiden 
tarpeet, harrastukset, palvelut, ympäris-
tö jne. vaikuttavat asunnon valintaan. 
Kiinteistönvälittäjän työprosessi muut-
tuu: asiakkaan elämäntapa, harrastukset, 
liikkumistarpeet ja muu sellainen on 
otettava huomioon. Enää ei riitä, että 
haetaan kolmiota Vantaalta tai kaksiota 
Matinkylästä.

Myös isännöintipalvelun sisältö kehit-
tyy Kyhälän mukaan yksilöllisemmäksi. 
Koteihin halutaan lisää palveluja, kuten 
siivousta tai pitopalvelua, cateringia. Juuri 
isännöitsijä voi näitä parhaiten koordinoi-
dusti järjestää. Isännöinnin rooli kasvaa 
kaikilla alueilla: asunto-osakeyhtiöille, 
liikekiinteistöpuolella ja myös institutio-
naalisille sijoittajille.

”Ulkomaalaiset ovat tulossa voimak-

kaammin mukaan. Sijoittaja ostaa vain 
kassavirtojen vuoksi ja ulkoistaa kaiken 
muun”, Kyhälä sanoo.

– Mitä sanoisit maanmittausalalle?
”Toivon korkeakouluopetusta kiin-

teistökaupan ja kiinteistöjen ylläpidon 
tarpeisiin. Maanmittausosasto on tähän 
poikkitieteellisenä sopiva. Muuttoliik-
keen mukana tulevien perheiden tarpeet 
on iso kysymys. Nykyisin tehdään välitys-
toimintaa vaatimattomalla kokemuksella 
ja koulutuksella.

”Hintaongelma 

ja tonttipula ovat 

poliitikkojen 

aiheuttamia.”

VÄLITYSMARKKINAT 
SUOMESSA

• Asuntomarkkinat 13 Mrd, tästä 
välitysmarkkinat 400–500 M.

• Toimitilamarkkinat 4 Mrd, tästä 
välitysmarkkinat 60–80 M.
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Kolmas valtakunnallinen tarkkavaaitus 
valmistui tänä syksynä, kun viimeinenkin 
sidos Venäjälle saatiin mitattua. Nykyinen 
N60-korkeusjärjestelmä perustuu toiseen 
valtakunnalliseen tarkka-
vaaitukseen, jonka perus-
teella korkeudet on laskettu 
vuoden 1960 mukaisina. 
Maannousun seurauksena 
nykyhetken todelliset kor-
keudet poikkeavat vuoden 
1960 mukaisista N60-järjes-
telmän korkeuksista jopa 40 
cm. Kolmas vaaitus antaa 
mahdollisuuden hyödyntää 
uutta havaintoaineistoa Suo-
men alueen korkeussuhteista. 
Uusi N2000-korkeusjärjes-
telmä tuo ajantasaistetun 
aineiston myös käyttäjien 
ulottuville.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö valtuutti vuoden 
2004 alussa Geodeettisen 
laitoksen kutsumaan työryh-
män valmistelemaan uuden 
valtakunnallisen korkeusjär-
jestelmän luontia. Työryh-
män tehtävänä oli kartoittaa 
eri käyttäjäryhmien tarpeet 
ja vaatimukset. Työryhmä 
jätti mietintönsä joulukuussa 
2004 ja uusi korkeusjärjes-
telmä on tuossa mietinnössä 
kaavaillun mukainen. Se 
noudattelee yleiseurooppa-
laisen korkeusjärjestelmän 
periaatteita.

Kolme 
valtakunnallista 

vaaitusta
Suomen ensimmäinen val-
takunnallinen korkeusjär-
jestelmä NN on käytössä 

Markku Poutanen

Suomeen on luotu uusi korkeusjärjes-

telmä. Mitä uusi järjestelmä merkitsee 

käyttäjän kannalta vai onko se vain 

yksi uusi järjestelmä monenkirjavien 

korkeusjärjestelmien joukkoon?

Suomen 
uusi korkeusjärjestelmä

N2000

Kolmannen tarkkavaaituksen 

linjaston pituus on yli 9 000 

km ja kiintopisteitä on noin 

6 000.

paitsi joissakin kunnissa myös esimerkiksi 
vanhoissa, mutta voimassa olevissa vesi-
oikeuden päätöksissä, joillakin ympäristö-
keskuksen vedenkorkeusasemilla ja sisä-

vesialueiden väylätiedoissa. 
Järjestelmä perustuu Tie- ja 
vesirakennusten ylihallituk-
sen tekemään Suomen Ensim-
mäiseen tarkkavaaitukseen 
(1892–1910). Vaaitusverkko 
kattoi vain maan eteläisen 
osan Kajaani–Oulu-linjan 
tasalle.

Järjestelmän lähtötasona 
oli Helsingin Katajanokan 
siltaan kiinnitetyn vesiastei-
kon nollapiste. Järjestelmässä 
ei ollut mahdollista ottaa 
huomioon mittauksen aikana 
tapahtunutta maannousua. 
Kiintopisteiden väliset kor-
keuserot vastaavat likimain 
tilannetta vaaituksen kes-
kihetkellä eli vuoden 1900 
tienoilla.

Korkeusjärjestelmän ajan-
tasaistamiseksi ja sen ulotta-
miseksi koko maahan Geodeet-
tinen laitos aloitti Toisen tark-
kavaaituksen vuonna 1935. 
Vuosina 1935–1955 mitattiin 
Ensimmäisen vaaituksen 
kanssa yhteinen verkko sekä 
muutamia uusia linjoja Aava-
saksa–Rovaniemi–Kemijärvi-
linjalle saakka.

Toisen tarkkavaaituksen 
edetessä luotiin tilapäiseksi 
tarkoitettu korkeusjärjestel-
mä N43. Verkon korkeuserot 
vastasivat likimäärin tilan-
netta vaaituksen keskihetkel-
lä, mutta mittauksen aikana 
tapahtunutta maannousua 
ole otettu huomioon. Järjes-
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valittiin Helsingin mareografi n vuosien 
1935–1954 havainnoista laskettu Helsin-
gin keskivedenpinta vuonna 1960.

Tällä hetkellä N60 on maassamme ylei-
simmin käytössä oleva korkeusjärjestelmä. 
Sitä käyttävät esimerkiksi valtakunnalliset 
organisaatiot Geodeettinen laitos, Geolo-
gian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, 
Merentutkimuslaitos, Ratahallintokeskus, 
Tiehallinto ja Topografi kunta.

Edellisten järjestelmien lisäksi kun-
nissa on käytössä myös omia järjestelmiä 
ja joissakin tapauksissa kuntaliitoksen 
seurauksena yhden kunnan alueella voi 
olla käytössä useampia järjestelmiä. Yli 
50 kunnassa on käytössä jokin muu kuin 
N60-järjestelmä.

Suomen kolmas tarkkavaaitus aloi-
tettiin vuonna 1978 ja viimeiset linjat 
mitattiin Ahvenanmaalla syksyllä 2004. 
Vuoden 2006 syksyllä mitattiin vielä 
yksi puuttuva liitos Venäjän rajalle. 

telmä on yhä edelleen käytössä useissa 
kunnissa.

Lapin tarkkavaaitus tehtiin kahdessa 
osassa 1953–1962 ja 1971–1972. Kahdel-
la mittauksella pyrittiin määrittämään 
maannousu myös niillä alueilla, jonne 
Ensimmäinen vaaitus ei ulottunut. Lisäksi 
tehtiin uusintamittaus Kemistä Karigas-
niemelle v. 1973–1975. Mitatut korkeudet 
julkaistiin tilapäisessä korkeusjärjestel-
mässä LN (Lapin nolla). Arvot ovat lähellä 
N60-korkeuksia.

Nykyinen N60-korkeusjärjestelmä luo-
tiin tasoittamalla Toisen tarkkavaaituksen 
vaaitusverkko geopotentiaalilukuja käyttä-
en. Maannousu voitiin laskea niillä alueil-
la, jotka olivat yhteisiä Ensimmäisessä ja 
Toisessa vaaituksessa ja näitä maannousu-
lukuja käyttäen laskettiin kiintopisteiden 
korkeuserot vuoteen 1960. Myöhemmin 
saatiin käyttöön myös Lapin maannousu-
luvut. N60-järjestelmän lähtökorkeudeksi 

Kolmannen tarkka-

vaaituksen viimeinen kone-

asema Lieksan asemalla. 

Kuva Pekka Lehmuskoski.
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Linjojen yhteispituus on n. 9 000 km ja 
kiintopisteitä on yli 6 000. Geodeettisen 
laitoksen luoma uusi N2000-järjestelmä 
perustuu kolmanteen vaaitukseen, mutta 
järjestelmässä on otettu huomioon myös 
eurooppalainen näkökulma.

Eurooppalaiset 
korkeusjärjestelmät

Kansainvälisen Geodeettisen Assosiaation 
(IAG) eurooppalaisten koordinaattijärjes-
telmien alakomissio EUREF ja sen edel-
täjät ovat suorittaneet useita Euroopan 
tarkkavaaitusverkkojen yhteistasoituksia, 
esimerkiksi UELN-95/98. Niitä on käytetty 
lähinnä tieteellisiin tarkoituksiin.

Eurooppalaisen paikkatiedon yhteis-
käytön edistäminen on ollut 1990-luvulta 
alkaen monien hankkeiden päämääränä. 
Tavoitteena on luoda yhteiset eurooppa-
laiset koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. 
EUREF-komission Tromssan kokouksen 
päätöslauselma vuodelta 2000 määritteli 
EVRS2000-korkeusjärjestelmän (Europe-
an Vertical Reference System). EUREFin 
tekninen työryhmä on myöhemmin vielä 
tarkentanut määritelmää ja sen käytännön 
toteutusta.

Samanaikaisesti on Euroopan komis-
sion INSPIRE-aloitetta kehitelty työryh-
missä, ja vuonna 2004 komissio esitti 
direktiiviehdotuksensa. Siihen on sen 
jälkeen tehty kansallisia kommentteja ja 
täsmennyksiä, ja direktiivi on odotettavis-
sa lähiaikoina. Direktiivi ei pyri kansallis-
ten järjestelmien yhtenäistämiseen, mutta 
edellyttää, että ympäristöön liittyvät paik-
katietoaineistot ovat saatavissa yhteisessä 
eurooppalaisessa järjestelmässä.

Kuinka 
korkeusjärjestelmä 

tehdään
Vesi virtaa aina alamäkeen. Kuulostaa 
itsestäänselvyydeltä, mutta sen huo-
mioonottaminen korkeusjärjestelmää 
tehtäessä ei ole helppoa. Vaaituksella 
saadaan selville kahden kiintopisteen 
välinen potentiaaliero. Tällöin tiedetään 
kumpaan suuntaan vesi virtaa. Potentiaa-
lieron muuttaminen metreinä ilmaistuksi 
korkeuseroksi voidaan tehdä usealla eri 
tavalla. Tässä prosessissa tieto veden 
virtaussuunnasta saattaa hämärtyä jos 
korkeusero on hyvin pieni. Käytännön 
elämässä ongelmaa ei yleensä ole.

GPS-korkeudenmääritys on yleistynyt 
nopeasti. GPS mittaa etäisyyksiä Maan 
keskipisteestä. Etäisyys voidaan muuttaa 
korkeudeksi Maata likimain kuvaavasta 
vertausellipsoidista, mutta GPS ei tiedä 
veden virtaussuunnista mitään. Niinpä 
esimerkiksi Haminassa meren pinta on 

N2000-korkeusjärjestelmän luonnissa käytetty pohjoismainen maan-

nousumalli. Käyrät kuvaavat maannousun nopeutta merenpinnan 

suhteen, yksikkö mm/vuodessa.

N60- ja N2000-järjestelmien välinen likimääräinen ero senttimetreinä. 

Kuva Veikko Saaranen, Geodeettinen laitos.
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nelisen metriä lähempänä Maan keski-
pistettä kuin Helsingissä. Vaaitus kui-
tenkin antaa oikean tuloksen: Haminassa 
ja Helsingissä meren pinta on likimain 
samalla korkeudella. GPS-korkeuksien 
muuttamiseksi valtakunnan korkeusjär-
jestelmään tarvitaankin merenpinnan 
muotoa kuvaava malli, geoidi. Se voidaan 
laskea painovoimahavaintojen avulla 
myös mannerten kohdalla.

Geoidi on vaaituksen käyttämä vertaus-
pinta ja korkeusjärjestelmä määrittelee 
kiintopisteen korkeuden tuosta vertaus-
pinnasta. Geoidin korkeus sovitetaan niin 
että se kuvaa lähtöpisteessä keskimääräis-
tä merenpintaa; siksi usein käytetäänkin 
termiä ”korkeus merenpinnasta”. Suomen 
tähänastiset valtakunnalliset korkeusjär-
jestelmät on sidottu Helsingin keskive-
denpintaan.

N2000-järjestelmän lähtötasoksi ei 
enää otettu Helsingin keskiveden tasoa, 
vaan se sidottiin eurooppalaisen korkeus-
järjestelmään niin hyvin kuin se nykyisen 
realisaation puitteissa on mahdollista. 
Lähtötasona on Amsterdamin nollapiste 
(Normaal Amsterdams Peil, NAP), joka 
on mm. eurooppalaisen UELN-tasoituksen 
lähtöpisteenä.

Parhaan mahdollisen sidoksen saami-
seksi tehtiin pohjoismaisena yhteistyönä 
vaaitusverkkojen yhteistasoitus. Alue 
kattoi Pohjoismaiden lisäksi Baltian 
maat, Pohjois-Puolan ja Pohjois-Saksan 
ja Koillis-Hollannin. Tasoituksen tulok-
sena Metsähovin observatoriossa olevalle 
kiintopisteelle saatiin geopotentiaaliluku, 
joka otettiin kansallisen järjestelmän 
lähtöpisteeksi.

Maannousukorjauksella on Suomessa 
kaikkein suurin vaikutus korkeuslu-
kemiin. Koska N60:n nollahetkestä on 
kulunut jo yli 40 vuotta, muuttaa maan-
nousu korkeuslukuja 10–40 cm. Pohjois-
maisen Geodeettisen Komission (NKG) 
työryhmässä oli sovittu yhteisestä tavasta 
maannousun laskemiseksi. Niinpä uudes-
sa järjestelmässä maannousu lasketaan 
vuoden 2000 tilanteen mukaisesti. Tällä 
on ollut jo erinomainen käytännön sovel-
lus: Suomen ja Ruotsin uudet kansalliset 
korkeusjärjestelmät ovat yhteensopivia 
muutaman millimetrin tarkkuudella.

Kaikki muut korjaukset ovat paljon 
vähäisempiä, vaikka periaatteeltaan ne 
poikkeavat N60:n laskennassa käytetyistä. 
Tällainen on mm. menetelmä jolla geopo-
tentiaalierot muunnetaan metreinä ilmais-
tuiksi korkeuseroiksi. Muunnoksessa tar-
vitaan tieto mittauspisteen painovoimasta. 
Kyse on siitä, käytetäänkö muunnoksessa 
todellista mitattua painovoimaa ja maan-
kamaran tiheyttä, vai laskennallista, 

mallista saatavaa arvoa.
Eurooppalaisessa korkeusjärjestelmien 

realisaatiossa käytetään normaalikorkeuk-
sia, joka on siis valittu myös N2000:n kor-
keuden tyypiksi. Normaalikorkeus mää-
ritetään käyttämällä matemaattisesti 
laskettua painovoimaa, joten todellisia 
mitattuja painovoima-arvoja ei tarvita. 
Nykyinen N60-järjestelmä on ortometri-
nen korkeusjärjestelmä, jossa korkeudet 
on laskettu todellisia painovoima-arvoja 
käyttäen.

Todelliset painovoima-arvot vaihtele-
vat maankamaran tiheyden mukaisesti, 
joten ortometrinen korkeus kuvaa parhai-
ten intuitiota ”korkeus merenpinnasta”. 
Normaalikorkeus poikkeaa tästä hieman, 
mutta ero ei kuitenkaan ole merkittävä. 
Suomen alueella ortometristen korke-
uksien ja normaalikorkeuksien ero on 
korkeintaan 8 cm, ja suurimmassa osassa 
maata alle 2 cm. Rannalla molemmat 
korkeudet ovat samoja.

Auringon ja Kuun aiheuttamat vuo-
rovesivoimat muuttavat Maan muotoa. 
N60:ssa ja N2000:ssa vaikutus otetaan 
eri tavalla huomioon. Tämä aiheuttaa 
systemaattisen pohjois-etelä-suuntaisen 
kallistuksen, joka Suomen alueella on 
vajaat 4 cm.

Korkeusjärjestelmän 
tulevaisuus

Korkeusjärjestelmän käyttöönotto on 
pitkällinen ja vaativa prosessi, joka työnä 
saattaa olla jopa suurempi kuin uuteen 
koordinaattijärjestelmään siirtyminen. 
Numeerisen aineiston muuttaminen on 
helpompaa, mutta kartoissa olevien kor-
keuskäyrien ja muun vastaavan aineiston 
muuntaminen on paljon vaativampaa. Osa 
aineistosta joudutaan ehkä laskemaan 
uudelleen, eikä joidenkin täydentävien 
vaaitusten tekeminenkään ole poissul-
jettua.

Siirtyminen uuteen järjestelmään 
voidaan periaatteessa aloittaa jo vuonna 
2007, kun Geodeettisen laitoksen laskut 
ja muunnokset on julkaistu ja Julkisen 
hallinnon suositusluonnos on olemassa. 
Geodeettisen laitoksen kiintopisteitä on 
vain noin 6 000, joten vasta Maanmitta-
uslaitoksen aineiston saaminen N2000-
järjestelmään tuo kiintopisteet kaikkien 
ulottuville. N60:n ja N2000:n välinen 
järjestelmämuunnos on toki aiemminkin 
käytettävissä.

Korkeusjärjestelmän käyttöönotto 
voidaan ajatella tehtäväksi samalla tavalla 
kuin koordinaattijärjestelmän tapauksessa 
meneteltiin. ETRS89 on eurooppalainen 
koordinaattijärjestelmä, jonka kansallinen 
realisaatio EUREF-FIN on otettu Suomen 

Kirjoittaja on  professori 
ja  Geodeettisen laitoksen 

 Geodesian ja geodynamiikan 
osaston johtaja. Sähköposti 

markku.poutanen@fgi.fi .

uudeksi koordinaatistoksi. EUREF-
FIN:n käyttöönotto toteutettiin Geodeet-
tisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen 
yhteistyönä laatimilla Julkisen hallinnon 
suosituksilla 153 ja 154.

Eräässä suhteessa korkeusjärjestelmä 
kuitenkin eroaa koordinaattijärjestelmäs-
tä. Suomen nykyinen EUREF-FIN-järjes-
telmä riittää pitkälle tulevaisuuteen, sillä 
sen tarkkuus on riittävä ja se on yhteen-
sopiva GPS:n ja tulevan eurooppalaisen 
Galileo-paikannusjärjestelmän kanssa. 
Korkeusjärjestelmä sen sijaan vanhenee 
vääjäämättä. Maannousu muuttaa korke-
uksia, ja muutaman vuosikymmenen ku-
luttua olemme jälleen samassa tilanteessa 
kuin tänä päivänä. Korkeusjärjestelmiä 
on uudistettava pari kertaa vuosisadassa. 
Samalla tämä asettaa myös vaatimuksia 
järjestelmän ylläpidolle. Jää nähtäväksi 
tuleeko neljäs valtakunnallinen tarkka-
vaaitus vai löydetäänkö tarkkavaaituksen 
tilalle jokin toinen menetelmä. Tällä het-
kellä sellaista ei vielä ole.
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Merenkulkulaitoksen (MKL) nykyi-
nen merikartoitustoiminta on jatkoa 
vuonna 1937 perustetun Merenkulkuhal-
lituksen merikarttaosaston alaisuudessa 
aloitetuille merenmittauksille ja kartoituk-
sille. Organisaatio ja sen nimi on vaihtu-
nut vuosien varrella, mutta päätehtävänä 
on yhä edelleen varmistaa turvallinen 
ja sujuva merenkulku. Pääosin itsenäi-
syyden ajalta on tallennettuna monin 
tekniikoin mitattu merikartoitusaineisto. 
Alkuaikojen punttiluotauksesta ja optises-
ta paikanmäärityksestä on siirrytty satel-
liittipaikannukseen ja monikeilaukseen, 
jolla mitatun aineiston kattavuus laajenee 
jatkuvasti. Historiallisia perinteitä edustaa 

vielä mittausyksiköiden kutsuminen retki-
kunniksi, mutta itse toiminta on modernia 
uusimman tekniikan hyödyntämistä, 
jonka lopputuloksena ovat monikäyttöiset 
merikartoitusaineistot.

Uusimmat syvyystiedot 
– havaintoja vähintään 

riittävästi
Keskeisimmät merikartoitustoiminnan 
seurauksena syntyvät tiedot ovat syvyys- 
ja väylätietoja. Syvyystietojen keruu 
tapahtuu käytännössä kaikuluotaamalla. 
Nykyisin luotauksessa käytettävän moni-
keilauksen tuotteena on peittävä pisteistö, 
jossa syvyyshavaintoja saadaan vähintään-

kin riittävästi. Teoreettisesti pohjan muo-
doista voi jäädä havaitsematta vain pieniä 
kivenlohkareita ja käytännössä tuskin sitä-
kään. Vielä 1980-luvulla päämenetelmänä 
olleelle linjaluotauksille on puolestaan 
ollut ominaista, että mittauslinjojen suun-
nassa on saatu varsin kattava ja luotettava 
pisteistö, mutta linjojen väleiltä havainnot 
ovat jääneet puuttumaan.

Merikartoille nykytekniikalla mitatus-
ta syvyystiedoista päätyy harvennettuna 
vain murto-osa. Täystiheä aineisto hyö-
dynnetään kuitenkin mm. syvyyskäyrien 
laskennassa ja väylänsuunnittelussa, 
jossa oleellisen tärkeitä ovat ruoppauk-
sien suunnittelua varten tehtävät tarkat 

Luotaus monikeilainjärjestelmällä on modernia nykytekniikan hyödyntämistä.
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Monikeilaus tuottaa peittävän 

 syvyysaineiston.Juha Tiihonen

MERIKARTOITUSTIETOJEN 
KÄYTTÖ LAAJENEE

Merikartoitustietoja on perinteisesti käytetty painettujen merikarttojen tuottami-

seen. Sen lisäksi aineistoja on hyödynnetty viranomaisten sisäisessä toiminnassa. 

Maailma kuitenkin muuttuu ja uusia käyttötarpeita ja sovellusmahdollisuuksia 

nousee jatkuvasti esiin. Yhteiskunnan ja kansalaisten toimintaa tukeva aineisto-

palvelu nähdään nyt tärkeänä julkishallinnon tehtävänä, johon myös panostetaan.
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Oman haasteensa tallennukselle asettaa 
monikeilauksen tuottama teraluokkaan 
noussut syvyyspistemäärä. Käytännössä 
tiedot tallennetaan mittakaavatasoille, joi-
den tietosisältö vastaa eri mittakaavaisia 
merikarttatuotteita.

Viranomainen keskittyy 
perustehtäviin

Julkishallinnon sisällä meneillään oleva 
jakaantuminen tilaaja- ja tuottajatoimin-
toihin näkyy MKL:ssa siten, että merikar-
toitusviranomainen keskittyy aineistojen 
tilaamiseen, ylläpitoon ja aineistopalve-
luun sekä virallisten SOLAS-vaatimusten 
mukaisten painettujen ja elektronisten 
merikarttatuotteiden julkaisuun.

Tietojen luovutus tapahtuu käyttäen 
muutamaa vakioformaattia EUREF-FIN-
koordinaattijärjestelmässä. Aineistoja 
on saatavilla käyttötarpeen mukaan sekä 
rasteri- (GeoTiff) että vektorimuotoisina 
(ESRI shape, S-57, ASCII). Jatkojalostus 
erilaisiksi johdetuiksi tuotteiksi ja sovit-
taminen asiakkaan järjestelmiin sekä tar-
peisiin kuuluu nykyperiaatteiden mukaan 
kaupalliselle sektorille.

Aineisto on muutoin julkista ja käy-
tettävissä eri tarkoituksiin, mutta osa 
tiheästä syvyyspisteaineistosta sijaitsee 
alueilla, joilla on maanpuolustuksellisesti 
keskeistä merkitystä ja luovuttaminen on 
näin ollen rajoitettua.

Uusia tietojen 
käyttösovelluksia keksitään 

jatkuvasti
Perinteisesti merikartoitustietoja on luo-
vutettu julkissektorin sisäiseen käyttöön, 
johdettujen navigointituotteiden valmis-
tamiseen sekä moninaiseen hyödyntämi-
seen julkaisutoiminnassa.

Julkissektorin sisällä merikartoitusai-
neistoja hyödynnetään jo lähes kaikissa 
turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja 
maanpuolustukseen liittyvissä järjestel-
missä ja tältä osin pääpaino on siirtynyt 
aineistojen päivittämiseen.

Navigointisovelluksien osalta käyttö 
GPS-plottereissa, PC-pohjaisissa navigoin-
tiohjelmissa sekä ammattimerenkulkuun 
painetun kartan korvaavissa ECDIS-järjes-
telmissä on koko lailla vakiintunutta. Na-
vigoinnista on kuitenkin muodostumassa 
jokamiehen toimintaa maalla ja merellä 
ja kevyitä sovelluksia tulee jatkuvasti 
markkinoille niin kännykkä- kuin Pocket 
PC -pohjaisina. Aineistomielessä tämä 
tarkoittaa laajempaa käyttöä ja haasteita 
tiedon tehokkaalle jakelulle. Uusimpana 
jakelukanavana on vuoden verran toimi-
nut Primar Stavanger, alun alkaen pelkäs-
tään virallisen elektronisen merikartta-ai-

Merikartoitusaineistoa kuvattuna merikarttasymboliikalla.

massalaskennat.
Luotauksen yhteydessä on tärkeää 

kartoittaa kaikki merenkulkijalle oleelliset 
kohteet, joista monille saadaan perustie-
dot jo Maanmittauslaitoksen maastotieto-
kannasta. Usein kohteita joudutaan kui-
tenkin maastotutkimuksin tarkentamaan 
ja täydentämään, koska ilmakuvauksin ei 
voida havaita kaikkia navigoijan kannalta 
tärkeitä kohteita ja niiden ominaisuuksia. 
Erityisesti satama-alueilla tapahtuu jat-
kuvaa rakentamista, joka muokkaa sekä 
maa- että vesialuetta.

Merenkulun näkökulmasta keskeisiä 
kohteita varsinaisten syvyys- ja väylätieto-
jen ohella ovat kivet ja kivikot sekä erilaiset 
risteämät, eli sillat, sähköjohdot, kaapelit 
ja putket merenkulkua rajoittavine mittoi-
neen eli käytännössä alikulkukorkeudet 
yms. Merikartoilla käytettävä nimistö on 
puolestaan pitkälti yhtenäistetty maasto-
karttojen kanssa turvallisuusnäkökohdan 
pohjalta. Pelastustehtävissä on tärkeää, 
että luettaessa maasto- tai merikarttaa 
paikannimet vastaavat toisiaan.

Väylätiedot syntyvät nykyisin ensi 

sijassa väylänsuunnittelun yhteydessä, 
jossa lähtötietoina käytetään mm. syvyys- 
ja maastotietoja. Tavalliselle vesilläliik-
kujalle väylätiedot näkyvät ensi sijassa 
väylälinjoina ja merenkulun turvalaittei-
na eli viittoina, poijuina, linjatauluina, 
loistoina yms. Pääosalle näistä kohteista 
suunnitellaan teoreettinen sijainti CAD-
menetelmin ja varsinaisen väylägeomet-
rian suunnittelussa lähtökohtana ovat 
kauppamerenkulun ja muun vesiliiken-
teen tarpeet. Keskeistä väylän leveyden 
ja syvyyden suunnittelussa on ns. mi-
toitusaluksen käyttö, jonka liikkuminen 
väylällä suunnitellaan mahdollisimman 
helpoksi ja turvalliseksi. Osa kohteista, 
kuten merimajakat ja kivikummelit, on 
rakennettu ennen CAD-aikaa ja ne on 
paikannettu GPS-menetelmin.

Merikartoitustiedot tallennetaan tällä 
hetkellä MKL:ssa pääosin Oracle-pohjai-
siin tietokantoihin ylläpitoa ja jatkohyö-
dyntämistä varten. Käyttöön on kehitetty 
sekä Oracle Spatial että Oracle SDE 
-pohjaisia ratkaisuja sen mukaan, mikä on 
kulloinkin ollut tarkoituksenmukaisinta. 
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neiston (ENC) jakeluun perustettu keskus, 
jonka palvelimilta navigointituotteiden 
valmistajien on nyt mahdollista ladata 
MKL:n aineistoja suojatuin VPN-yhteyk-
sin (Virtual Private Network).

Aineistojen käyttö pohjakarttoina, 
julkaisuissa, koriste-elementteinä sekä 
www-maailmassa saa koko ajan uusia 
muotoja ja oikeastaan mikään käyttö-
pyyntö ei enää suuremmin hämmästytä. 
Pohdintaa aiheuttaa ainoastaan käytössä 
olevien luovutusperiaatteiden soveltami-
nen kuhunkin tapaukseen.

Tavoitteena ajantasaisten 
aineistojen käyttö

Tulevia haasteita aineistopalvelussa koh-
dataan varmuudella erilaisten POD-tuot-
teiden (Printing On Demand), Euroopan 
laajuisen paikkatietoinfrastruktuurin 
perustamiseen tähtäävän Inspire-direktii-
viehdotuksen vaatimusten ja aineistojen 
www-jakelun osalta. Näihin liittyviä 
teknisiä ratkaisuja on jo pilotointivaihees-
sa, joten aineiston jakelu tulee jatkossa 
tehostumaan ja muuttamaan muotojaan. 

Lähitulevaisuudessa merikartoitustiedot 
hyödyttävät siten entistä enemmän sekä 
yksityisiä kansalaisia että koko yhteis-
kuntaa.

Jo nyt aineistot ovat saatavilla nopeasti 
vakioiduilla periaatteilla ja lupamenette-
lyillä. Aineistopalvelun yleistavoitteena 
onkin, että loppukäyttäjillä olisivat käy-
tössä ajantasaiset aineistot. Tätä voidaan 
edistää asettamalla aineistojen hinta tasol-
le, jottei aineistojen hankinta jää ainakaan 
tästä kiinni. Näin voidaan varmistaa, että 
myös MKL:n päätehtävä, vesillä liikku-
misen turvallisuus ja sujuvuus, tulee 
hoidettua.

Ju
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• SOLAS (Safety of Life at Sea). 

Kansainvälisen merenkulku-

järjestön IMO:n yleissopimus 

ihmishengen turvallisuudesta 

merellä

• ECDIS (Electronic Chart Display 

and Information System). Me-

renkulun tarkastusviranomai-

sen hyväksymä, paperikartan 

korvaava navigointijärjestelmä, 

joka käyttää virallisia ENC-kart-

toja.

• ENC (Electronic Navigational 

Chart). Kansallisen merikart-

talaitoksen julkaisema vek-

torimuotoinen elektroninen 

merikartta, joka noudattaa 

kansainvälistä IHO S-57 -stan-

dardia ja jolle on järjestetty 

päivityspalvelu.

• Primar. Norjan Stavangerissa 

sijaitseva usean eurooppalaisen 

merikarttalaitoksen yhteinen 

elektronisen merikartta-aineis-

ton jakelukeskus.

• S-57. Kansainvälisen merikar-

toitusjärjestön IHO:n määrit-

telemä merikartta-aineiston 

siirtostandardi.

Kirjoittaja on  ylitarkastaja 
ja vastaa aineistopalvelusta 

 Merenkulkulaitoksessa. 
Sähköposti juha.tiihonen@fma.fi . 

Lisätietoja merikartoitusaineistoista: 
www.veneily.fi /fi /tekijanoikeudet_

ja_luvat.php 
ja www.primar-stavanger.org.

Mea Kaiku on alumiinirakenteinen, monikeilaintekniikkaa 

käyttävä merenmittausalus, pituus 22,5 metriä, leveys 7,0 metriä 

ja syväys 1,3 metriä.
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Pääministeri  Matti 

 Vanhanen arvioi 

 äskettäin nettipäivä-

kirjassaan, ettei 

 raakamaa maksa edes 

kahta euroa  neliöltä. 

Vanhanen ei ole 

 ilmeisesti viime aikoina 

 päivittänyt raakamaan 

hintatietojaan, 

muttei hän täysin 

 väärässäkään ollut. 

Alle kahden  euron 

 neliöhinnalla  saisi 

 raakamaata ainakin 

 Hyvinkäältä ja Lohjalta.

Petri Lukin, Helka-Marja Kohonen 
ja Matti Santaharju

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA vallitsee 
tonttipula ja tonttien hinnat ovat korkeam-
malla kuin koskaan. Tästä syystä keskuste-
lu maapolitiikan keinoista käy kuumana. 
Maapolitiikan keinojen painotukset vaih-
televat kunnittain melkoisesti. Monet kun-
nat Uudellamaalla hankkivat raakamaata 
melko aktiivisesti, mutta toisaalta muu-
tamassa melko suuressakaan kunnassa ei 
raakamaan hankinnassa ole sanottavasti 
onnistuttu. Uudenmaan maanmittaus-
toimistossa raakamaan hintaa joudutaan 
selvittämään jatkuvasti lunastus- ym. arvi-
ointitoimitusten korvauksien määräämistä 
varten. Viime aikoina ovat monet tahot 
tiedustelleet maanmittaustoimistosta raa-
kamaan hinta- ja tutkimustietoutta. Tässä 
artikkelissa on esitetty lyhyt katsaus usean 
Uudenmaan kunnan raakamaakauppoihin 
ja raakamaan hintatasoon 2000-luvulla. 
Artikkelin tarkoitus on tarkastella raaka-
maan hintaa ja raakamaakauppoja mah-
dollisimman käytännönläheisesti. Tämä 

kirjoitus on siis eräänlainen täydennys 
Maankäytössä 2/2005 julkaistuun Risto 
Peltolan artikkeliin.

Mitä 
raakamaa on?

Pekka V. Virtanen on määritellyt raaka-
maan olevan maata, joka on tarkoitettu 
suunnitelmalliseen rakentamiseen,  mutta 
jolle ei vielä ole vahvistettu asemakaavaa. 
Raakamaalla on useimmiten maa- ja met-
sätalousarvoa korkeampaa nk. odotusar-
voa, joka perustuu tulevan asemakaavan 
aiheuttamiin tuottavuusodotuksiin. Raa-
kamaan osalta asemakaavan laatimista 
pidetään todennäköisenä jo lähitulevai-
suudessa.

Raakamaakauppojen 
valintakriteerit

Tähän selvitykseen on valittu vain ”ai-
dot” raakamaakaupat, joissa ostajan 
ilmeisenä tarkoituksena on ollut hankkia 

Katsaus 2000- luvun  
raakamaakauppoihin ja 
 raakamaan hintaan  Uudellamaalla

Katsaus 2000- luvun  
raakamaakauppoihin ja 
 raakamaan hintaan  Uudellamaalla
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Raakamaa AP-
tontti

Hinta-
suhde
raaka-
maa/
AP-
tontti

Raakamaa

Kaupan 
pvm

Ala
ha

 Hinta
€/m2

Hinta
€/m2

Etäisyys 
asema-
kaavaan 

km

Yleis-
kaava-

merkintä

Alue

16.11.2000 16,5 6,12 70 0,087 0,7 AP/V 60/40 Ristimäki/Oittaa
7.6.2001 4,0 5,47 55 0,099 0,9 AP Gobbacka/ 

Niipperi
28.9.2001 10,0 6,31 55 0,115 1,1 AP Gobbacka/ 

Niipperi
30.12.2002 2,0 11,02 160 0,069 Rajoittuu AP Suomenoja
24.10.2003 1,0 1,70 75 0,023 Rajoittuu V Niipperi
25.11.2004 19,0 8,00 125 0,064 0,2 T Tollinmäki/ 

Bemböle
28.11.2004 95,5 3,66 75 0,049 5,0 SE Hista/Nuuksio
2.11.2005 12,0 5,63 110 0,051 1,3 AT/M 

33/67
Gobbacka/ 
Niipperi

9.11.2005 1,2 8,19 150 0,055 0,2 T Tollinmäki/ 
Bemböle

22.11.2005 4,1 3,93 110 0,036 0,2 AT/V 25/75 Röylä
20.9.2006 9,1 2,58 120 0,022 2,0 M Bodom
Keskiarvoja 15,9 5,69 100 0,061
Keskiarvo 
2004–2006

5,38 113 0,046

Keskiarvo/yk = AP, T 7,52 0,082
Keskiarvo/yk = V, M 3,46 0,033

Raakamaa AP-
tontti

Hinta-
suhde
raaka-
maa/
AP-
tontti

Raakamaa

Kaupan 
pvm

Ala
ha

Hinta
€/m2

Hinta
€/m2

Etäisyys 
asema-
kaavaan 

km

Yleis-
kaava-

merkintä

Alue

22.6.2000 22,4 1,62 40 0,041 Rajoittuu AP/VP 
50/50

Yli-Jurva

7.6.2002 5,9 1,02 40 0,026 0,3 AP Yli-Jurva
7.11.2002 108,9 0,65 40 0,016 Rajoittuu EM, M/TY 

70/30
Lentokentän 
ymp.

10.10.2003 10,7 0,79 40 0,020 2,4 M Kalteva
24.2.2004 11,2 1,85 45 0,041 0,1 AP,TL/V 

70/30
Yli-Jurva

15.12.2004 46,6 1,29 50 0,026 Rajoittuu M Mustamännistö
30.8.2005 31,1 1,40 55 0,025 1,3 M Kalteva
18.1.2006 2,0 2,29 55 0,042 0,7 AP Yli-Jurva
22.6.2006 5,9 1,54 60 0,026 Rajoittuu M Kuumola
Keskiarvoja 27,2 1,38 47 0,029
Keskiarvo 
2004–2006

1,63 52 0,031

Pekka Lehtonen

Raakamaa AP-
tontti

Hinta-
suhde
raaka-
maa/
AP-

tontti

Raakamaa

Kaupan 
pvm

Ala
ha

Hinta
€/m2

Hinta
€/m2

Etäisyys 
asema-
kaavaan 

km

Yleis-
kaava-

merkintä

Alue

12.5.2000 2,8 1,26 16 0,079 1,4 MT Vohloinen
12.5.2000 21,7 0,62 15 0,041 0,1 AP /M,VL 

30/70
Laakspohja, 
 Immula

31.1.2003 49,4 0,66 22 0,030 2,5 E/ AP 98/2 Radioasema
20.8.2003 9,0 2,00 24 0,083 0,7 AP/ MU 

30/70
Hiittinen

11.1.2005 1,6 2,54 35 0,073 1,0 RA/ M 
70/30

Konkkila

11.1.2005 2,0 2,50 30 0,084 0,5 M Immula
13.1.2005 2,5 2,50 30 0,084 0,1 M Routio
9.9.2005 36,9 1,82 32 0,057 Rajoittuu Ojamo
14.9.2005 6,5 1,85 40 0,047 0,2 T/ VL 

70/30
Maksjoki. Etuos-
to-oikeus

6.4.2006 28,7 0,52 50 0,010 Rajoittuu M Muijala
Keskiarvoja 16,11 1,63 29 0,059
Keskiarvo 
2004–2006

1,96 36 0,059

alue lähinnä tulevaa kaavoitusta 
varten. Kaupat on selvyyden 
vuoksi valittu asemakaava-alu-
eiden ulkopuolelta ja mukaan on 
otettu vain yli 1 ha:n suuruisten 
alueiden kaupat. Pois on jätetty 
primääristi esim. hajarakentami-
seen tai maa- ja metsätaloustar-
koituksiin ostettujen alueiden 
kaupat. Lisäksi aineistoon ei ole 
kelpuutettu niitä kauppoja, joi-
hin on kytkeytynyt maankäyttö-
sopimus. Ylivoimaisesti suurim-
massa osassa kauppoja ostajana 
on ollut kunta. Yksityiset eivät 
ole juurikaan ”aitoja” raakamaa-
alueita ostaneetkaan. Yksityisten 
ostot ovat pääosin keskittyneet 
pienehköihin alueisiin, joissa 
asemakaavoitus on jo vireillä tai 
muuten on saatu kohtuullinen 
varmuus kaavoituksen käynnis-
tymisestä lähiaikoina.

Espoon raakamaakaupat 2000–2006

Hyvinkään raakamaakaupat 2000–2006

Lohjan raakamaakaupat 2000–2006
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Raakamaan ja tontin 
hintasuhde

Raakamaan arvioinnissa on viime vuosina 
yleistynyt nk. hintasuhdemenetelmän 
käyttö. Siinä raakamaan hinta saadaan 
selville käyttäen raakamaan ja kaava-
pientalotontin hintasuhdetta. Esimerkiksi 
Maanmittauslaitoksen vuonna 2002 jul-
kaisemassa Raakamaan arviointiohjeessa 
suositellaan, että hintasuhdemenetelmää 
tulee käyttää raakamaan arviointiin tuot-
toarvomenetelmän sijaan, jos edustavia 
vertailukauppoja on huonosti tarjolla. 
Tästä syystä nyt esiteltävässä selvityksessä 
on kunkin kaupan osalta tutkittu, mikä 
on asemakaavan mukaisen pientalotontin 
hinta lähimmillä kaava-alueilla. Tämän 
jälkeen on jokaisen kaupan osalta myös 
määritetty raakamaan ja tontin hintasuh-
de. Tonttien käypä hinta on määritelty nii-
den kauppojen perusteella, joissa myyjinä 
ovat olleet yksityiset tahot.

Espoossa tonttimaan 
hinnannousu ollut kaksi kertaa 

suurempaa kuin raakamaan
Espoossa on ostettu raakamaata tasaisesti 
viime vuosina. Lähes kaikki ostetut maat 
sijoittuvat Kehä III:n pohjoispuolelle 
painopisteen ollessa Niipperin ja Bo-
domjärven välinen alue. Monet ostetuista 
alueista eivät ole aivan lähiaikoina tulossa 
kaavoituksen piiriin. Ylivoimaisesti mer-
kittävin alue on lähes 100 ha:n Histan 
alue, joka sijoittuu kuitenkin melko kauas 
nykyisestä kaupunkirakenteesta ja kun-
nallistekniikasta. Espookaan ei onnistunut 
ostamaan kaupungin suurinta lähiaiko-
jen kehitysaluetta Suurpeltoa Kehä II:n 
varressa, vaan päätyi asiassa tekemään 
maankäyttösopimuksia.

Espoossa yleiskaavassa rakentamiseen 
varatun alueen hinta poikkeaa selvästi 
ei-rakentamiseen varatun hinnasta. Ra-
kentamiseen varattu maa on 2,5–3 kertaa 

kalliimpaa kuin ei-rakenta-
miseen varattu. Yleiskaavassa 
rakentamiseen varatun raaka-
maan käypä hinta Kehä III:n 
pohjoispuolella on tänä päivä-
nä aineiston perusteella 6–10 
€/m². Kehä III:n eteläpuolella 
vastaava hinta on pääsääntöi-
sesti vähintään 10 €/m². Sen 
sijaan yleiskaavassa ei-raken-
tamiseen varatun alueen hinta 
on Kehä III:n pohjoispuolella 
yleensä 2–3 €/m². Raakamaan 
hinta ei ole noussut Espoossa 
läheskään yhtä voimakkaasti 
kuin tonttimaan. Yleiskaavas-
sa rakentamiseen varatun raa-
kamaan ja tontin hintasuhde 
oli Espoossa vielä 1990-luvun 
puolivälissä noin 0,14 ja tänä 
päivänä se on em. kauppo-
jen perusteella noin 0,07. 
Vastaavasti ei-rakentamiseen 
varattujen alueiden ja tontin 
hintasuhde nyt on noin 0,025. 
Hintasuhteen lasku näkyy 
myös 2000-luvulla tehdyissä 
kaupoissa.

Hyvinkäällä 
ostetaan 

raakamaata
Hyvinkään kaupunki on osta-
nut melko paljon raakamaata. 
Raakamaata on ostettu eri puo-
lilta kaupunkia ja enimmäk-
seen melko hyviltä paikoilta. 
Muutamalle ostetulle alueelle 
ollaan jo laatimassa asema-
kaavaa. Kaupunki kaavoittaa 
lähinnä omille mailleen eikä 

Raakamaa AP-
tontti

Kes-
kim. 

hinta-
suhde
raaka-
maa/
AP-

tontti 

Raakamaa

Vuo-
si

Kaup-
poja

Kes-
kim. 
ala 
ha

Kes-
ki-

hinta 
€/m2

Kes-
ki-

hinta 
€/m2

Keski-
etäisyys 
asema-
kaavaan  

km

Yleis-
kaava-
merkin-

tä

Alueet

2000 3 10,0 1,78 32–39 0,050 1,0 ET, M, 
PY, T, VL

Lahela, Hyrylä, 
Ruotsinkylä

2001 1 2,0 0,42 36 0,012 1,1 MV Paijala
2002 1 4,9 2,64 44 0,060 0,8 M Ruotsinkylä
2003 1 2,7 2,20 61 0,036 0,5 M Kirkonkylä
2004 8 10,8 2,11 57–65 0,035 0,2 MTL, M, 

MT, MU, 
V

Lahela, Hyrylä, 
Ruotsinkylä, 
Rusutjärvi 

2005 1 3,0 3,30 67 0,049 Rajoittuu M Lahela
2006 1 12,1 1,80 77 0,023 2,5 M Kirkonkylä
Keskiarvoja 6,5 2,04 57 0,038
Keskiarvo 
2004–2006

2,04 57 0,035

Raakamaa AP-
tontti

Hinta-
suhde
raaka-
maa/
AP-

tontti

Raakamaa

Kaupan 
pvm

Ala
ha

Hinta
€/m2

Hinta
€/m2

Etäisyys 
asema-
kaavaan 

km

Yleis-
kaava-

merkintä

Alue

27.2.2001 9,9 0,54 19 0,029 0,7 M Kapuli
7.4.2002 14,1 4,71 20 0,236 0,4 AO, AP, M Asema
31.7.2002 3,3 4,85 20 0,243 Rajoittuu AO, AP Asema
31.7.2002 19,6 5,14 20 0,257 Rajoittuu AP, P, Ao, 

VL
Asema

12.12.2003 10,0 2,70 31 0,088 0,2 TT, M Kapuli
27.1.2004 7,2 2,20 37 0,060 0,5 M,T Puhdistamo
15.8.2005 15,1 1,72 39 0,044 0,5 M Kapuli
18.11.2005 7,7 2,29 39 0,059 Rajoittuu AP, VL Anttila
15.2.2006 10,7 1,73 45 0,039 0,5 T Junttila
7.3.2006 1,4 2,00 45 0,045 Rajoittuu AP Pitkäaro
26.9.2006 10,8 3,53 45 0,079 0,3 T Kapuli
Keskiarvoja 10,0 2,86 33 0,107
Keskiarvo 
2002

4,90 0,245

Keskiarvo 2003–2006 2,31 0,059

Mäntsälän raakamaakaupat 2000–2006

Tuusulan raakamaakaupat vuosittain 2000–2006 (yli 2 hehtaarin kohteet)

kaavoitussopimuksia ole sanottavasti 
tehty.

Hyvinkäällä sekä raakamaan että tontin 
hinta on melko alhainen muihin esimerk-
kikuntiin verrattuna. Viimeaikaisissa kau-
poissa raakamaan hinta on ollut yleensä 
1,5–2,0 €/m². Tontin hinta on alempi 
kuin esim. Tuusulassa ja Nurmijärvellä. 
Raakamaan ja tontin hintasuhde 0,03 on 
sekin melko alhainen.

Lohjan kaupunki aktiivinen 
raakamaamarkkinoilla

Lohjalla on asukaslukuun suhteutettuna 
tehty runsaasti kauppoja. Kaupunki on 
hankkinut omistukseensa maata aidoin 
raakamaakaupoin, ja hankittujen koh-
teiden yhteispinta-ala on melko suuri. 
Yleiskaavassa kohteet ovat joko osittain 
tai ei lainkaan rakentamiseen varattuja 
alueita, eivätkä M- ja V-alueet juuri eroa 
hinnaltaan rakennusmaata sisältävistä 
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kohteista. Yksikköhintaan vaikuttaa eten-
kin kohteen pinta-ala.

Pienten, kooltaan alle 5 hehtaarin 
kohteiden keskihinnaksi saatiin 2,20 
€/m² ja suurimman pinta-alaluokan, yli 
20 hehtaaria käsittävien kohteiden, keski-
hinnaksi 0,90 €/m². Kaikkien 2000-luvun 
raakamaakauppojen keskihinta on 1,63 
€/m² ja raakamaan ja AP-tontin hintasuhde 
keskimäärin 0,06.

Mäntsälässä raakamaan 
hintataso laskenut 

”hullusta vuodesta” 2002
Mäntsälän kunnan raakamaan hankinta 
oli vielä 2000-luvun alussa hyvin mal-
tillista eikä oikoradan tulemiseen ollut 
varauduttu riittävän aikaisin. Tämä on 
nähtävissä vuoden 2002 aseman alueen 
kaupoissa, joissa kunta oli pakotettu 
nopealla aikataululla ostamaan alueita. 
Tämän jälkeen raakamaan hankinta 
on ollut johdonmukaista ja hallittua, 
ja hintakin on huomattavasti laskenut. 
Uusimmissa kaupoissa hinta on ollut 
pääosin 1,50–3,00 €/m²:n välillä. Mäntsälä 
on asukasmääräänsä nähden hankkinut 
paljon raakamaata. Raakamaan ja tontin 
hintasuhde viime vuosien ”normaaleissa 
kaupankäyntiolosuhteissa” tehtyjen kaup-
pojen perusteella on noin 0,06.

Tuusulassa hintakehitys 
maltillista

Myös Tuusulassa kunta on hankkinut 
tasaisesti raakamaata, kauppoja on teh-
ty vuosittain. Maankäyttösopimukset 
ovat kuitenkin vallanneet alaa puhtailta 
raakamaakaupoilta. Ajan ilmiö on, että 
jo neuvotteluihin lähdettäessä osataan 
vaatia vastaisen kaavan tuomaa raken-
nusoikeutta.

Tuusulassa tutkittiin yli kahden 
hehtaarin kohteiden yksikköhintoja ja 
niiden suhdetta pientalotontin hintaan, 
ja tuloksia tarkasteltiin vuosittain. Tutkit-
tujen kauppojen kohteet on yleiskaavassa 
useimmiten osoitettu muuksi kuin raken-
nusmaaksi; jos rakentamiseen varattua 
aluetta oli mukana, sitä oli vain vähän. 
Tuusulassa hintasuhde oli tutkittujen kun-
tien toiseksi alhaisin eli 0,04. Raakamaan 
hinta on viime vuosina vaihdellut pääosin 
välillä 2–3 €/m². Kohteen hintaan olennai-
sesti vaikuttavana tekijänä on mainittava 
erityisesti se, onko alueella asemakaavoi-
tus lähtenyt liikkeelle ja missä vaiheessa 
kaavoitusprosessi on.

Usean taajaman kunnassa syntyy 
kunnan eri osiin erilliset kiinteistömark-
kinat, ja niinpä Tuusulassakin tutkittiin 
raakamaan hintaa erikseen myös alu-
eittain. Alueiden välillä ei ollut suuria 

eroja saaduissa hintasuhteissa, vaan esi-
merkiksi Hyrylän ympäristön ja kunnan 
eteläisempien osien raakamaahinnassa 
päädyttiin samaan lopputulokseen eli 
vuosikymmenen alkupuolen keskiarvona 
neljään prosenttiin AP-tontin hinnasta.

Monessa pääkaupunkiseudun 
kunnassa raakamaan 
hankkiminen vaikeaa

Useassa pääkaupunkiseudun ja Uuden-
maan kunnassa raakamaakauppoja ei 
ole tehty juuri lainkaan 2000-luvulla. 
Esimerkiksi Vantaalla, Nurmijärvellä ja 
Kirkkonummella on tehty yhteensä vain 
muutama kauppa. Sipoossa raakamaan 
hankinta on aktivoitunut viime vuosina, 
kuitenkin jo ennen kuntarajan muutoskiis-
taa. Sipoon maanhankinta on kohdistunut 
Martinkylään lähelle Keravan rajaa, johon 
aiotaan kaavoittaa työpaikka-alue. Sipoon, 
Nurmijärven ja Kirkkonummen raakamaa-
kaupoissa maksetut hinnat ovat pääosin 
vaihdelleet 2–3 €/m²:n välillä.

Suurin este raakamaakauppojen te-
kemiseen em. kunnissa ja muissakin 
esimerkkikunnissa on maanomistajien 
vähäinen kiinnostus ylipäänsä myydä 
raakamaata. Myöskään kuntien tarjoama 
hinta ei ole ollut maanomistajien mie-
lestä riittävä. Niinpä maanomistajat vain 
odottavat asemakaavan laatimista tai pyr-
kivät pääsemään maankäyttösopimukseen 
kunnan kanssa. Vantaalla, Nurmijärvellä, 
Kirkkonummella ja Tuusulassa onkin teh-
ty paljon maankäyttösopimuksia.

Tontin hinta noussut 
raakamaata nopeammin

Raakamaan hinta näyttäisi toteutuneissa 
kaupoissa olevan melko alhainen, ainakin 
verrattuna tonttien voimakkaasti noussei-
siin hintoihin. Hinta näyttäisi vaihtelevan 
hämmästyttävän vähän eri kuntien kesken. 
Espoota lukuun ottamatta esimerkkikun-
tien tämän päivän käypä hinta vaihtelee 
pääosin välillä 1,5–3,0 €/m². Suurimmassa 
osassa kunnista asuintonttien hinnat 

Kirjoittajat ovat  toimitus insinöörejä 
Uudenmaan maanmittaustoimistossa. 

 Sähköposti: etunimi.sukunimi@
maanmittauslaitos.fi .

ovat nousseet selvästi raakamaan hintaa, 
samoin kuin muita rakennustontteja, esi-
merkiksi Y-tontteja enemmän. Raakamaan 
ja tontin hintasuhde on esimerkkikunnis-
sa nykyisin yleensä välillä 0,03–0,06.

Miten raakamaakauppa 
saataisiin vilkastumaan?

Raakamaan ostaminen on melko hankalaa, 
pääasiassa maanomistajien myyntihalut-
tomuuden takia. Raakamaaluovutusten 
lisäämiseksi erityisesti kaupunkiraken-
teen kannalta edullisilta paikoilta olisi 
ilmeisesti karkealla tasolla kaksi keinoa. 
Ostajien pitäisi tarjota raakamaasta huo-
mattavasti korkeampia summia tai hakea 
raakamaan lunastuksia. Ensimmäisen 
keinon osalta on olemassa riski, etteivät 
läheskään kaikki maanomistajat myisi 
korkeammastakaan hinnasta. Lisäksi vaa-
rana olisi paitsi raakamaan, myös tonttien 
hinnan kohoaminen entisestään.

Raakamaata on Uudellamaalla lunas-
tettu viimeksi 1990-luvun alussa. Nyt on 
vireillä pienehkön alueen lunastaminen 
Mäntsälässä ja lunastuslupaa on haettu 
Järvenpään ja Sipoon julkisuudessakin 
paljon esillä olleisiin alueisiin. Lunastus 
saattaisi myötävaikuttaa myös kauppojen 
syntymiseen. Poliittinen tahto lunastuk-
siin näyttäisi kuitenkin olevan vähäistä.

Maanomistajat odottavat luultavasti 
saavansa melko tasapuolista kohtelua 
kunnalta. Tästä syystä kunnissa, joissa 
tehdään paljon maankäyttösopimuksia, 
ei raakamaan myyntihalukkuus ole var-
maankaan kovin suurta. Miksi myydä, kun 
naapurikin sai ”edullisen” maankäyttöso-
pimuksen. Näin ollen yhtenä teoreettisena 
keinona saada raakamaakauppa käyntiin 
on muuttaa maapolitiikkaa siten, ettei 
maankäyttösopimuksia suosita. Helppoa 
minkään em. keinon hyödyntäminen ei 
varmaankaan ole.

Tutkimustarvettako?
Kunnanvaltuustojen keskustellessa maa-
politiikan keinoista ei keskustelujen poh-
jana ole ollut käytettävissä taloudellisia 
faktoja erityyppisten maapolitiikan keino-
jen taloudellisuudesta. Olisiko jo korkea 
aika selvittää, minkälaisia vaikutuksia 
kuntatalouteen on esimerkiksi raakamaan 
hankintaan perustuvalla maapolitiikalla 
verrattuna maankäyttösopimusvaltaiseen 
maapolitiikkaan. Tämän luulisi kiinnosta-
van erityisesti maapolitiikan ammattilai-
sia, poliitikkoja ja korkeakoulua.

”Tulisi selvittää, 
 minkälaisia  vaikutuksia 
kuntatalouteen on 
 raakamaan  hankintaan 
perustuvalla maa-
politiikalla  verrattuna 
maankäyttösopimus-
valtaiseen 
 maa politiikkaan.”
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TORNATOR OY on Suomen 
toiseksi suurin yksityinen 
maanomistaja. Noin 600 000 
hehtaarin maaomaisuus on 
pääasiassa Itä- ja Kaakkois-
Suomessa sekä Oulu–Rova-
niemi–Kemi-alueella. Yhtiön 
maaomaisuuden hoidosta 
vastaa maankäyttötoimin-
to. Kentällä toimii kuusi 
maan käyttöesimiestä, joiden 
pääasiallinen tehtäväkenttä 
on tontti-, lisämaa- sekä maa-

ainesmyynneissä ja maanvuokra-asiois-
sa. Metsätilavastaavina kentällä on 30 
metsänhoitoesimiestä, joiden vastuulla 
ovat kaikki metsänhoidolliset operaatiot. 

Tornatorin juuret ovat vuodessa 1887, jolloin Lahteen perustettiin lankarullatehdas. 

1900-luvun alkupuolella yhtiö keskittyi enenevässä määrin metsäteollisuuteen ja 

kasvatti myös metsäomaisuuttaan. Vuonna 1932 Tornatorin osake-enemmistö siirtyi 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön omistukseen. Nykyinen Tornator Oy syntyi 

Stora Enso Oyj:n yhtiöittäessä metsäomaisuutensa heinäkuussa 2002.

Maisu Palovaara ja Juha Immonen

Vuosittain toteutetaan metsänhoidollisia 
toimenpiteitä noin 25 000 hehtaarilla ja 
tehdään lukuisia kiinteistökauppoja.

Tornatorin organisaatio muodostuu 
pääkonttorin esikuntatiimistä ja kahdek-
sasta alueellisesta metsätaloustiimistä. 
Yhtiön toimitusjohtaja on metsänhoitaja 
Arto J. Huurinainen. Yhtiössä työskente-
lee noin 60 toimihenkilöä ja 140 metsuria. 
Toimihenkilöt ovat pääosin metsäalan 
ammattilaisia, joukossa myös muutama 
kaupallisen ja yksi maanmittausalan 
koulutuksen saanut henkilö.

Imatralla sijaitsevan pääkonttorin 
lisäksi yhtiöllä on eri puolella Suomea 
14 toimipistettä, pohjoisin Kemissä ja 
eteläisin Kouvolassa.

Tornator
– pitkät perinteet metsäalalla
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Digitaalista 
maaomaisuuden 

hallintaa
Tornator hallinnoi maaomaisuuttaan eri-
laisten järjestelmien avulla. Kaikki kiin-
teistötiedot on tallennettu yhtiön omaan 
tilarekisteriin ja karttajärjestelmään. 
Tilarekisteristä löytyvät saantotiedot, 
pinta-alat. kirjanpitoarvot, kaavatiedot, 
myydyt alueet jne. Karttajärjestelmään 
on tallennettu mm. metsäomaisuuteen 
liittyvät puustotiedot kuvioittain. Myös 
eri kaava-alueiden rajat on merkitty ko. 
järjestelmään.

Tornator Oy otti vuonna 2004 käyt-
töönsä maastotallenninjärjestelmän, jolla 
metsätilojen vastuuhenkilöt sekä maan-
käyttöesimiehet pystyvät päivittämään 
operatiivisia suunnitelmatietoja sekä 
ominaisuustietoja suoraan tietokantaan. 
Aidosti mobiilina toimiva ympäristö 
mahdollistaa mm. metsikkökuvio-, tilan-
raja- sekä kaava-aluetietojen lataamisen 
maastotallentimena käytettävään Pana-
sonicin CF-P1:een GPRS-tiedonsiirron 
avulla suoraan maastoon.

Tällä hetkellä kaikilla maastossa 
työskentelevillä toimihenkilöillä sekä 
muutamalla suunnittelumetsurilla on 
maastotallentimet päivittäisessä käytös-
sään. Kaikkiaan laitteita on käytössä noin 
50 kappaletta.

Kartat 
kuviotietojen 

taustalla
Kussakin maastotallentimessa on myös 
käytettävissä taustakartta-aineisto sekä 
NKRK-aineisto. Taustakarttojen lataus 
onnistuu tarvittaessa myös mobiilisti 
GPRS-tiedonsiirron avulla. Taustakartta-
aineisto on kolmena eri tasona: Suomi-, 
GT- ja peruskarttataso. Pääsääntöisesti 
taustakartta-aineisto on ladattu kunkin 
tallentimen käyttäjän vastuualueesta 
valmiiksi suoraan laitteen muistikor-
tille. Taustakartat ovat rasterikarttoja ja 
GT-karttatasolla näkyy yhtiön omat tilat 
punaisena harsona kartan päällä.

GPS auttaa 
paikantamisessa

Bluetooth-GPS-vastaanottimet näyttävät 
tallentimen näytössä (kartalla) suunnitte-
lijan sijainnin ja helpottavat näin suuresti 
liikkumista alueella sekä auttavat metsik-
kökuvioiden tai tonttien paikantamisessa. 
GPS:n avulla voi paikantaa pistemäisiä 
kohteita, ”nauhoittaa” kulkemaansa reittiä 
esimerkiksi uudelleen paikantaakseen 
metsikkökuvion tai rakennuspaikan 
rajan. Vaikka ilman tarkennussignaalia 
olevien GPS-vastaanottimien tarkkuus on 

Tornator Oy käyttää 

maastotallenninjärjes-

telmää, jolla pystytään 

päivittämään operatiivisia 

suunnitelmatietoja sekä 

ominaisuustietoja suoraan 

tietokantaan. 

Yhtiössä työskentelee 

noin 60 toimihenkilöä ja 

140 metsuria. 
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Maisu Palovaara toimii  maankäyttöesimiehenä vastuu-
alueinaan mm. kiinteistökauppaan ja  markkinointiin 
 liittyvät tehtävät. Sähköposti maisu.palovaara@tornator.fi . 
Juha Immonen toimii tietohallintoesimiehenä ja vastaa 
 yhtiön atk-asioista. Sähköposti juha.immonen@tornator.fi . 

Lisätietoja Tornatorin toiminnasta ja mm. tonttitarjonnasta 
osoitteessa www.tornator.fi .

noin ±5 metriä, on niiden avulla pystytty 
paikantamaan helpohkosti maastossa sam-
maleen alle jääneet pyykkikivet. Umpeen 
kasvaneiden rajalinjojenkin paikantami-
nen on helpottunut.

Maastotallentimen käyt-
tö on alku vaiheessa painot-
tunut metsävarojen hyö-
dyntämiseen, mutta myös 
yhtiön maankäyttötoiminto 
on hyödyntänyt laitteita 
mm. lomarakennuspaikko-
jen suunnittelussa ja lisä-
maiden rajauksissa.

”Enää ei tarvitse laskea 
mielessään, monenko ojan 
yli on tullut”, kommentoi 
eräs käyttäjä GPS:n erästä 
hyvää ominaisuutta. Oma 
sijainti kartalla on klikka-
uksen takana.

Tietokanta reaaliajassa
Päivitetyt kuviotiedot toimenpide-ehdo-
tuksineen tallennetaan maastosta suoraan 
tietokantaan langattomasti. GPRS-tie-
donsiirron kapasiteetti riittää mainiosti 
yhtiön tarpeisiin, sillä XML-pohjainen 
BITMAP-sovellus pystyy lataamaan 250 
ha kuviotietoja hitaimmillaankin alle 20 
sekunnissa. Tuo pinta-ala vastaa käytän-
nössä vähintään puolen päivän työmaata. 
Tietojen tallennus takaisin tietokantaan 
vie juuri saman verran aikaa. Nykyisin 
kaikki toimenpide-ehdotukset saadaan 
reaaliajassa yhtiön tietokantaan eikä ruu-
tupapereita tai paperikarttoja enää tarvita 
muistiinpanovälineinä.
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Kaavoitus on jälleen tullut ajankoh-
taiseksi asiaksi. Lähtökohtana on ollut 
kasvukeskusten tonttipula ja korkeaksi 
kohonnut hintataso. Syitä on etsitty: kaa-
voituksen hitaus, vuonna 2000 voimaan 
tullut maankäyttö- ja rakennuslaki, tontti-
kysynnän keskittyminen jne. Seuraavassa 
käsittelen, miten kaavoitus oli järjestetty 
ennen nykyistä maankäyttö- ja raken-
nuslakia. Löytyisikö vanhasta mallia? 
Esimerkit ovat Oulun läänistä.

Historiallinen tausta
Asemakaavat ovat vuosisatoja olleet 
hallitsijain mielenkiinnon kohteena. 
Ruotsi-Suomen kuningas antoi v. 1628 
käskyn mitata ja piirtää ’asemakartta’ 
kaikista kaupungeista. Tarkoituksena oli 
selvittää, miten ne on rakennettu ja miten 
niitä voitaisiin kehittää. V. 1649 annetun 
majatalosäännön mukaan uusi kaupunki 
oli perustettava niin, että kaikki mitä 
sinne rakennetaan tapahtuu suunnitelman 
mukaan. Maaherran tehtävänä oli valvoa, 
että määräystä noudatettiin.

Käytännössä maanmittari laati asema-
kaavaehdotuksen ja paalutti sen maas-
toon. Usein toistuvien kaupunkipalojen 
yhteydessä toteutettiin myös tonttien 
uudelleenjärjestelyjä. Niistä saattoi syntyä 
pitkällisiä riitoja, mm Oulussa, kun porva-
rit halusivat pitää vanhasta kiinni.

Venäjän vallan alaisuuteen joutuminen 
v. 1809 ei tuonut suuria muutoksia. Edel-
leen noudatettiin v. 1734 rakennuskaaren 

Kaavoitus ennen maankäyttö- 
ja  rakennuslakia

Paavo Littow

määräyksiä, mitä ”kaupungin hyödyksi 
ja kaunistukseksi oli vaarinotettava”. 
V. 1856 Suomen kaupungit saivat yhtenäi-
sen rakennusasetuksen. Keskeisenä joh-
toajatuksena siinä oli paloturvallisuuden 
lisääminen. Vahvistavana viranomaisena 
oli kuninkaan asemesta keisari. Asema-
kaavojen laatiminen siirtyi yksinomaan 
kaupunkien asiaksi v.1873. Niiden vah-
vistaminen siirtyi senaatille v. 1883 ja 
myöhemmin valtioneuvostolle.

Asemakaavalaki
Pitkällisten (1919–31) valmistelujen 
jälkeen tuli voimaan asemakaavalaki 
(AKL) 1.1.1932. Siihen liittyi asetuksen 
luontoinen rakennussääntö (RS). Kau-
punki oli järjestettävä ja rakennettava vah-
vistetun asemakaavan mukaan. Sitä oli 
vahvistettava sitä mukaa kuin kaupungin 
kehitys vaati. Hallitus ja maaherra olivat 
velvollisia valvomaan, että kaupungit 
tekivät näin. Asemakaavan oli perus-

Rakennushallituksen ja maanmittaushallituksen pääjohtajat sopivat 1950-luvulla, että 

maanmittausviranomaiset ottavat pienten taajamien kaavoituksen suurten jäädessä 

rakennushallinnon tehtäväksi. Helsingin maanmittauspiirin kaavoitusosaston maanmit-

tausinsinöörit v. 1966, vasemmalta: Asko Liippala, Matti Niemi, Mauri Kettunen (joht.), 

Tauno Koivula ja Kaarlo Koivisto. Kaavoitus oli jo silloinkin vakava asia!
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Tavallisesti  kaava, 

joka käsitti koko 

 kirkonkylätaajaman, 

mitoitettiin 

 kaksin kertaiseksi 

 silloiseen väkilukuun 

verrattuna.
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tuttava tarkkaan karttaan. Tämän 
päivän ongelmiin viitaten on syytä 
todeta, että asemakaavaa oli tehtävä 
kaupunkialueelle riippumatta, oliko 
maa kaupungin omaa vai kuuluiko 
se muille.

AKL:n mukaan maalaiskunnan 
taajaan asuttu alue sekä alue, jolle 
oli odotettavissa suurempaa raken-
nustoimintaa, voitiin vastaavasti järjestää 
rakennussuunnitelman avulla. Se oli 
laadittava siten, että siinä otetaan tyydyt-
tävällä tavalla huomioon ne vaatimukset, 
joita kohtuuden mukaan voidaan asettaa 
järjestetylle rakentamiselle (AKL 58 §).

Ns. taajaväkinen yhdyskunta oli 
saatettu perustaa maalaiskuntaan kuu-
luvasta alueesta, joka kaupunkimaisen 
asutusmuotonsa perusteella oli katsottu 
sellaiseksi, että se tarvitsi oman elimen 
hoitamaan talous- ja järjestysasioita. Myös 
näille alueille voitiin laatia rakennussuun-
nitelma. Taajaväkisiä yhdyskuntia Oulun 
läänissä olivat mm. Haapajärvi kk., Iin 
Hamina, Kalajoen Plassi (Markkinapaikka) 
ja Oulainen kk.

AKL:n mukaan voitiin lisäksi rajata 
asemakaavan takaisia ja rakennussuun-
nitelman takaisia alueita määräyksineen. 
Tarkoituksena oli estää rakentamisen 
leviäminen suunnittelemattomasti.

Maaherralla oli valta määrätä, että 
rakennussuunnitelma on laadittava sel-
laiselle alueelle, jolla oli aloitettu ositella, 
myydä tai vuokrata rakennusmaata taa-
jahkoa asutusta varten tai johon muutoin 
oli odotettavissa suurempaa rakennus-
toimintaa. Lääninhallituksen toimesta 
järjestettiin kuitenkin sitä ennen julki-
sesti kuulutettu kokous, johon kutsuttiin 
kuultavaksi kunnan edustajia, piiriviran-
omaisia ja kaikkia asiasta kiinnostuneita 
henkilöitä. Asia kuitenkin kiinnosti varsin 
harvoja paikka-kuntalaisia. Esimerkiksi 
Kempeleessä jopa kunnan edustajat 
unohtivat saapua paikalle. Ne hälytettiin 
kokoukseen ja niin saatiin Kokkokankaan 
ja Sarkkirannan kaavoitusta koskeva asia 
"potkaistua” liikkeelle. Samalla koko 
Kempeen kasvu pääsi vauhtiin.

Sotien jälkeen maalaiskuntien ra-
kennussuunnitelmien teko oli aluksi 
rakennushallituksen huolena. Vuosina 
1957–67 myös lääninhallituksella oli 
kaavoitusarkkitehti suunnittelemassa 
rakennuskaavoja kunnille. Kuitenkin maa-
laiskuntien kaavoitustyöt olivat pahasti 
ruuhkaantuneet. Urbanisaatio oli alkanut 
myös maalaiskunnissa.

Rakennushallituksen ja maanmittaus-
hallituksen pääjohtajat sopivat 1950- luvun 
puolivälissä, että maanmittausviranomai-
set ottavat pienten taajamien kaavoituk-

sen suurten jäädessä rakennushallinnon 
tehtäväksi. Maanmittaushallitus ryhtyi 
kouluttamaan maanmittausinsinöörejä 
suunnittelutehtäviin. Minä olin yksi heis-
tä. Vuoden kestäneen erikoistumiskauden 
jälkeen palasin keväällä 1958 Ouluun 
perustamaan maanmittauskonttorin kaa-
voitustoimiston. Toimialueeksi tuli Oulun 
ja Lapin läänit. Erikoistuminen sisälsi 
opiskelua arkkitehtiosastolla ja osallistu-
mista maaperäopin, perustamistekniikan 
ja liikennesuunnittelun kursseihin.

Näin tultiin maanmittauslaitoksessa 
ikivanhaan perinteeseen. Ken kartoitti, 
se myös kaavoitti. Ainakin maaston 
tuntemus oli hyvä. Toinen hyvä puoli oli 
se, että meillä oli käytössä maanmittaus-
toimituksista tuttu työskentelymalli. Oli 
totuttu yleisellä kuulutuksella kutsumaan 
koolle kaikki asianosaiset: piirihallinto-
viranomaiset, kunnan edustaja ja maan-
omistajat, joita asian käsittely saattoi 
koskea. Kaavoittaja toimi toimitusinsi-
nöörinä soveltuvin osin niin kuin maan-
mittaustoimituksista oli säädetty. Tilanne 
Oulun läänissä kehittyi sellaiseksi, että 
maanmittauslaitos kaavoitti niin suuret 
kuin pienetkin maaseutukeskukset. Koska 
aikaa myöten puolet kuntakeskuksista tuli 
"meidän” kaavoituskohteiksi, maanmitta-
uslaitoksen silloiset työtavat tulevat tässä 
esityksessä korostuneesti esille.

Kaavoitusasiain käsittely oli julkista. 
Pidettiin useita kokouksia. Selostettiin 
kaavoituksen tarkoitusta. Luettiin laista, 
mitä kaavan laatimisessa piti ottaa huo-
mioon. Esitettiin alustavia luonnoksia. 
Keskeisiä kysymyksiä tuolloin oli yleisten 
teiden suuntaaminen, läpi vai ohi taaja-
man. Toinen tärkeä asia oli vesihuollon 
suunnittelun organisointi, sen suunnittelu 
ja jätevesien purkupaikan varaamien. 
Vesipiirit olivat asian-tuntijana ja tekivät 
asiaan liittyvän yleissuunnitelman. Tie-
tysti maanomistajia kehotettiin esittämään 
toivomuksensa.

Mitään työohjelmaa tai mitoituslukuja 
ei ollut saatavissa. Kaavoittajan piti luoda 
ne itse, jopa määritellä sekin kehitetäänkö 
kunnassa muita taajamia kuin kirkonkylää. 
Tavallisesti kaava, joka käsitti koko kir-
konkylätaajaman, mitoitettiin kaksinker-
taiseksi silloiseen väkilukuun verrattuna. 
Kuntien kaavat eli rakennussuunnitelmat 

laadittiin yleensä samaa tasoa kuin 
kaupunkien asemakaavat, vaikkei 
laki sitä edellyttänytkään. Syynä 
vesihuollon vaatimukset.

Lehdistö seurasi kaavoitusta 
valppaasti. Se oli uutta ja sillä oli 
uutisarvoa. Kaavoittaja otti vas-
taan epäviralliset muistutukset. 
Kunnanhallitus antoi lausuntonsa. 

Usein kunnan kannanotto sisälsi ajatuk-
sen: muistutus tulisi ottaa huomioon, 
mikäli se kaavoituksellisista syistä on 
mahdollista. Ratkaisu jäi siis kaavoit-
tajalle! Kuntien edustajat olivat ikään 
kuin sivuroolissa. Kaavoituspyyntökin 
oli tullut maaherralta. Näin silloin, kun 
kaavoitus oli nuorta ja kehittymätöntä! 
Katujen nimeäminen sentään jäi kunnan 
asiaksi. Sitä varten asetettiin kadunnimi-
toimikunta.

Maanmittauslaitoksen systeemissä 
kaavoittaja pyrki siihen, että kunta sai 
valmiin kaavapaketin, jossa oli kasassa tar-
peelliset lausunnot erityisviranomaisilta 
ja sovittamattomaksi jääneet muistutukset 
ja tietysti itse kaavaehdotus kaavamäärä-
yksineen.

Vasta sen jälkeen tulivat lopullisen 
kaavan nähtäväksi asettamiset, viralliset 
valitukset, niiden käsittely ja itse vahvis-
taminen. Ne kuuluivat lääninhallituksen 
tehtäviin.

Rakennuslaki ja -asetus
Rakennuslain valmistelu kesti 15 vuotta. 
Rakennuslaki ja -asetus tulivat voimaan 
1.7.1959. Pieneltä osalta olin itsekin 
mukana siinä työskennellessäni maanmit-
taushallituksessa. Rakennuslain järjestel-
mään kuului viisi kaavaa: seutu-, yleis-, 
asema-, rakennus- ja rantakaava. Entiset 
rakennussuunnitelmat jäivät voimaan 
rakennuskaavoina. Itse kaavan laatimis-
ohjeet pysyivät likipitäen edellisen lain 
mukaisina.

Rakennuslaissa uutta oli taaja-asutuk-
sen määritelmä suunnittelemattoman taa-
ja-asutuksen muodostamiskieltoineen (4, 
5 ja 6 §). Laki oli minusta hyvä, mutta sen 
tulkinta lähti väärille urille. Ryhdyttiin 
saivartelemaan lain kirjaimesta ja unoh-
dettiin lain henki. Suunnittelemattoman 
hajarakentamisen estäminen kävi vuosi 
vuodelta vaikeammaksi. Terve järkikin su-
mentui. Naivisti uskottiin, että vesi riittää 
omassa kaivossa ja että likavedet voidaan 
imeyttää tontille, siis kaivon vierelle eikä 
yhteistä viemäriä tarvita. Hajarakentami-
nen 1980-luvulla oli mittavaa ja saattoi kä-
sittää puolet kunnan uudis rakentamisesta. 
Lääninhallitus yritti estää sitä. Kansa ja 
poliittiset päättäjät eivät halunneet käsit-
tää, miksi ei saa rakentaa omalle maalleen. 

 Suunnittelemattoman 

hajarakentamisen 

 estäminen kävi vuosi 

vuodelta vaikeammaksi. 

Terve järkikin sumentui.
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’Maantievarsi-asutusta’ pidettiin hyvänä 
siksi, että ’talottomat taipaleet’ lyhenevät. 
Ajatus oli peräisin hevosajoneuvoliiken-
teen ajoilta. Infrastruktuuri sekä sanana 
että käsitteenä oli aivan tuntematon. Sen 
synnyttämistä yhdyskuntakustannuksista 
ei juuri välitetty. Mm haja-asutus-alueiden 
viemäröinnistä on nyt tulossa kohtuut-
toman suuria kustannuksia ja ympäris-
töongelmia. Päivittäiset työ-, koulu- ja 
asiointimatka aiheuttavat merkittäviä 
kustannuksia. Nimenomaan turhien kus-
tannusten estämiseen ja liikenneturval-
lisuuden parantamiseen rakennuslailla 
pyrittiin.

Kaavoitustyössäni olin ehtinyt odottaa 
seutukaavoitukselta selviä mitoitusohjeita 
ja ratkaisuja yleisten teiden suuntaami-
seksi taajaman ohi tai läpi, mutta ne eivät 
ehtineet siihen tarpeeseen. Kaavoittaja 
neuvotteli tielinjauksista TVH:ssa Helsin-
gissä. Asiat etenivät juohevasti näinkin ja 
yllättävän vähäisellä suunnittelijavoimal-
la selviydyttiin.

Kun kunnat saivat kaavamonopolin 
v. 1966, kunnalliselämässä alettiin täh-
dentää, että vain kunnan maata tulisi 
kaavoittaa. Varsinkin kuntaliitot painot-
tivat tätä. Kun kunnat eivät onnistuneet 
maakaupoissa, kaavoitustyö hidastui. 
Tuli puute hyvistä tonteista. Niiden hinta 
nousi. Sekin ajoi asutusta taajamien ul-
kopuolelle. Rakennuslain sallima maan 
lunastaminen osoittautui kunnallispolii-
tikoille vaikeaksi: piti olla suosiollinen 
niin maan myyjille kuin sen ostajille. 
Pelkistetysti sanottuna ’oikeistolaiset’ 
vastustivat lunastusta periaatteellisista 
syistä ja ’vasemmistolaiset’ siksi, että se 
antaa maan-omistajille liian hyvän hin-
nan. Ostettiin maata, mistä satuttiin sitä 
saamaan, usein alavia maita, soita ja risu-

koita. Syntyi hajanaista, kallista ja osittain 
epäviihtyisää yhdyskuntarakennetta. Ih-
mettelin, kuinka maanlunastamista yleisiä 
teitä varten, pidettiin ymmärrettävänä, 
mutta yhdyskuntien rakentamista varten 
ei. Oliko valta tullut annetuksi tasolle, 
jossa ratkaisijat eivät olleet tehtäviensä 
tasalla vai katsoivatko he itsensä enem-
män maanomistajien asiamiehiksi kuin 
yhteisten asiain hoitajiksi!

Rakennuslakiin tehtiin sen voimas-
saolon aikana lukuisia muutoksia. Ran-
takaavaa koskevat säännökset tulivat 
rakennuslakiin v. 1969. Nykyisin voi-
massa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) tuli voimaan 1.1.2000. En 
puutu siihen.

Kaavoitus on elämää 
suurempi asia

Aikojen kuluessa päätösvaltaa kaavoitus-
asioissa on siirretty maan hallitustasolta 
kuntatasolle. Onko nyt menty liian pit-
källe? Yksityisen ja yleisen edun erotta-
minen on käynyt vaikeaksi. Ratkaisijoihin 
yritetään vaikuttaa jopa siinä määrin, että 
eräät oikeusoppineet ovat nähneet kaavoi-
tuksen hyvin korruptioherkäksi alaksi.

Joissakin kasvukeskuksissa tonttien 
samoin kuin myös asuntojen hinnat ovat 

kohonneet kohtuuttomiksi. Kaavoitus 
kaikkine vaiheineen vie runsaasti aikaa. 
Perimmäisenä syynä on tonttien suuri 
kysyntä. Kun samanaikaisesti maassa on 
keskuksia, joissa kiinteistöjen hinta on 
romahtanut, asuntoja jäänyt tyhjilleen 
ja infrastruktuuria vajaakäytölle, eikö 
silloin tulisi pyrkiä yhdyskuntarakenteen 
tasapainoisempaan kehitykseen! Tällöin 
tullaan siihen, että olisi rohjettava puuttua 
liiallisen keskittymisen syihin eli mm. 
työpaikkojen sijoittumiseen. Ellei, sitten 
meidän on vain alistuttava kasvukeskuk-
sienkin ongelmiin niin kuin on jo alistuttu 
tyhjenevien alueiden ongelmiin. Jotkut 
saavat lottovoittoja, joillekin jää "mus-
tapekka” käteen. Valitettavasti se johtaa 
yhdyskuntarakenteen hajaantumiseen 
siten, että syntyy pitkiä työmatkoja, tur-
haa energian kulutusta, liikenteen ruuh-
kaantumista ja kallista infrastruktuuria. 
Maksajana tai ongelmista kärsijöinä ovat 
niin yksityiset ihmiset kuin yhteiskunta 
kokonaisuudessaan.

Yhdyskuntarakenteen sääntely on 
valtakunnallinen ja maakunnallinen asia. 
Kunnat itse siihen ovat haluttomia ja mel-
ko voimattomia, samoin maakuntien liitot, 
koska ne ovat kunnista riippuvaisia.

Historia osoittaa, että kaavoitus ei saa 
olla yhden asian liike. Yhdyskuntasuun-
nittelu edellyttää erikoistumista yleisiin 
asioihin ja kykyä hallita suuria asiakoko-
naisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslakia 
tulisi tarkastella näistä näkökulmista.

Kirjoittaja on tekniikan tohtori. 
Sähköposti 

paavo.littow@mail.suomi.net.

Kansa ja 

poliittiset  päättäjät 

 eivät halunneet 

 käsittää, miksi 

ei saa rakentaa 

omalle maalleen.
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Kirjaaminen ja ulkoistaminen

V

P Ä Ä K A U P U N G I N    H O  R I  S O N  T I S  T A

uosikausia jatkuneiden epäviral-
listen keskustelujen jälkeen on 
näissä kirjaamisasioiden käsit-
telyssä päästy askel eteenpäin ja 

oikeusministeriö on asettanut työryhmän 
selvittämään maakaaren 5 luvun 1 §:n mu-
kaisten kirjaamisasioiden kehittämistä.

Kun kysymys ei ole vain lainhuuda-
tuksesta vaan myös erityisten oikeuksien 
kirjaamisesta ja kiinnityksistä, on asia 
hieman ongelmallisempi. Ennen nykyistä 
kiinteistönmuodostamislakia käsiteltiin 
toimituksissa aina saanto käsittääkseni 
yhtä pätevästi kuin sitä seuranneessa 
lainhuutovaiheessa eli käytännössä työ 
tehtiin kahteen kertaan. Lisäksi lainhuu-
dolla oli ja on oltava määritetty kiinteistö, 
johon lainhuuto kiinnitetään. Nykyisen 
lain aikana on työjärjestys muuttunut 
päinvastaiseksi eli ensin määritetään kiin-
teistöpohja eli määräala, jolle lainhuuto 
annetaan, ja vasta sen jälkeen suoritetaan 
kiinteistön muodostaminen ja rekisteröin-
ti. Tässä prosessi on lainhuudon saanut 
nopeammin ja sen seurauksena on maapa-
lan saanut myös nopeammin kiinnitettyä. 
Kaava-alueilla ei lainhuudosta huolimatta 
ole kiinteistöä aina voinut muodostaa, 
mikäli ilmenee, että hakija ei omista koko 
tontin aluetta. Kiinnityksen on kuitenkin 
voinut saada.

Prosessin ja asiakkaan kannalta näyt-
täisi olevan selkeää ja suoraviivaista, että 
maakaupan jälkeen haettaisiin saman 
tien toimitusta ja samassa prosessissa 
käsiteltäisiin lainhuuto. Jo vanha käy-
täntö osoitti sen, että toimitusmiehillä 
on jo koulutuksensakin puolesta riittävä 
kompetenssi hoitaa myös saannon oikeel-
lisuuden toteaminen. Myös rekisteritekni-
sesti voidaan kirjaamisrekisteri yhdistää 
kiinteistörekisteriin, koska omistus- ja 
kiinnitystiedot kohdistuvat aina olemassa 
olevaan rekisteröityyn maapalaan.

Oletettavaa on, että moni maakaupan 
tehnyt haluaa kohteensa nopeasti huuda-
tetuksi, jotta saisi sen reaalivakuudeksi 
lainaa varten. Nykyisessä järjestelmässä 
saadaan määräala kirjattua nopeasti ja sille 

sitten pian lainhuuto. Jos taas lainhuuto 
annetaan kiinteistömuodostustoimituksen 
yhteydessä, se asettaa kovia vaatimuksia 
toimituksen nopeudelle, ellei asiaa rat-
kaista väliaikaisella lainhuudolla tai vas-
taavalla järjestelyllä.

Kun kirjaamisrekisteri uusitaan, vai-
kuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että se tulisi 
saada elimelliseksi osaksi kiinteistöre-
kisteriä. Kokonaistyömenekin kannalta 
tuntuu ilmeiseltä, että kun asiat voidaan 
kiinteistönmuodostustoimituksessa käsi-
tellä kerralla alusta loppuun, niin työtä 
olisi vähemmän. Tässä kuviossa lainhuu-
toasian hoitaisi aina siis kiinteistötoimi-
tuksen tekijä, oli hän sitten kunnan tai 
valtion toimitusmies.

Kiinnitysten hoitaminen ja niiden 
arvon arviointi olisi sitten kiinteistön-
muodostajalle uusi tehtävä vaikka niitä 
voi jo nyt vähäisessä määrin järjestellä 
toimitusten yhteydessä.

Miten tähän järjestelyyn sitten sopii 
ulkoistaminen, josta on taas virinnyt kes-
kustelua viime aikoina? Tunnettuahan on, 
että ihmiset eri yhteiskunnissa, nojautuen 
omiin perinteisiinsä ja itse omaksumiinsa 
tapoihin, ovat ratkaisseet asioiden hoita-
misen kovin monilla tavoilla. Välillä on 
onnistuttu paremmin ja välillä huonom-
min, mutta jotenkuten ovat asiat aina 
lutviutuneet. Suomen mukainen maapoh-
jan omistus- ja rekisteröintijärjestelmä ei 
liene maailmassa vallitsevin tapa hoitaa 
asioita vaikka vaikuttaa siltä, että yleisesti 
ottaen tähän suuntaan ollaan muuallakin 
etenemässä.

Ulkoistaminen ja keskittyminen ns. 
ydinasioihin on laman jälkeisenä aikana 
alkanut olla trendinä. Joskus ulkoistami-
sessa on onnistuttu ja joskus ei. Kiinteis-
tönmuodostaminen on ns. julkisen vallan 
toimintana ja itse asiassa pienen ammat-
tikunnan sisäistä tietämystä nauttivana 
toimialana ollut toistaiseksi suojassa ul-
kopuolisilta vaatimuksilta. Tämä ei estäne 
kuitenkaan asian kunnollista arviointia.

Mikäli kiinteistömuodostamisproses-
siin liitetään kirjaamisasiat, niin voidaan 

katsoa julkisen toiminnan osuuden kas-
vavan. Tästä riippumatta voidaan työt 
tietysti järjestää toisellakin tavalla kuin 
niitä nyt hoidetaan. Julkisen vallan käytön 
laatu ja vastuut voidaan varmistaa lupa-
menettelyin. Kiinteistömuodostamisen 
tekninen hoitaminen on integroitunut 
varsin syvälle kiinteistörekisterin yllä-
pitoon, mikä tarkoittaa, että rajanvetoa 
ja järjestelmien käyttöoikeuksien punta-
rointia sekin vaatii, mikäli toimitusten 
teko yksityistettäisiin. Rekisterinpitoa ei 
liene vielä olla edes keskusteluissa kypsiä 
ulkoistamaan.

Voidaanko varmistua siitä, että kaikki 
toimitusmuodot saavat tasapuolisen koh-
telun ja toimitusajat ovat kohtuullisia? 
Voidaanko varmistua siitä, että toimituk-
set ovat laadultaan ja käsittelytavoiltaan 
kunnollisia vai tarvitaanko siihen tarkas-
tustoimintaa tai helposti toteutettavaa 
oikaisumenettelyä tai oikeuskäsittely-
porrasta.

Jos asia alkaa olla enemmänkin esillä, 
voisi olla paikallaan kaikessa rauhassa 
käydä asiaa läpi ja arvioida eri järjestelyjen 
hyvät ja huonot puolet. Voisihan asiaa 
yrittää testatakin, jos sen käytännössä 
voi järjestää.
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KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ KTJ 
uudistui viime vuonna. Nyt kaikki tiedot 
voi saada kätevästi yhdestä paikasta: 
kiinteistörekisteriotteen, lainhuuto- ja 
rasitustodistuksen sekä rekisterikartan. 
Mutta onko siinä kylliksi, mihin nämä tie-
dot riittävät? Monet KTJ:n merkinnät ovat 
lähinnä hälytysluonteisia: merkintöjen 
pohjana olevat päätökset on hankittava, 
mikäli haluaa selvittää mitä merkinnät 
tarkoittavat. Tämä koskee niin maanmit-
taustoimitusten pöytäkirjoja ja karttoja 
kuin kirjattuja vuokrasopimuksia ja kaa-
vamerkintöjä. Tämä seikka askarruttaa 
Aune Rummukaista.

Toimitusinsinööristä 
tutkijaksi

Aune Rummukainen on työskennellyt 
toimitusinsinöörinä Pirkanmaan-Satakun-

nan maanmittaustoimistossa Tampereella 
mm. moottoritien tilusjärjestelyprojektis-
sa, asiakaspalvelupäällikkönä ja viimeksi 
kiinteistörekisterin perusparannustehtä-
vissä, joista jäi virkavapaalle kesällä 2004. 
”Innostus jatko-opintoihin iski äkkiä au-
toillessani mutkaisella tiellä. Säikähdin, 
että näköalattomuus voisi tarttua minuun 
ja tehdä tuhoa yliskamarissani, ellen tekisi 
asialle jotain. Olin vähällä ajaa ojaan sen 
takia”, kertoo Aune.

Sopiva aihe ja rahoitus löytyivät 
TKK:sta. ”Olen nyt työsopimussuhtei-
nen tutkija Teknillisessä korkeakoulussa, 
mutta työskentelen kotonani Vesilahdella. 
Rahoitus palkkaani tulee maa- ja metsä-
talousministeriöltä ja Maanmittauslaitok-
selta. Maanmittaustoimisto on antanut 
käyttööni tietokoneen, tietoyhteydet sekä 
puhelimen. Tukenani minulla on seitsen-

Kiinteistötiedot voi saada kätevästi 
yhdestä paikasta: kiinteistörekisteri-
otteen, lainhuuto- ja rasitus-
todistuksen sekä rekisterikartan. 
Mutta onko siinä kylliksi, mihin nämä 
tiedot riittävät?

Kaikki kiinteistön tiedot KTJ:sta?

Haastattelu: Pekka Lehtonen
Kuva: Inkeri Jokinen

henkinen ohjausryhmä, joka kokoontuu 
pari kolme kertaa vuodessa. Ohjausryhmäs-
sä on mm. maa- ja metsätalousministeriön, 
ympäristöministeriön, oikeusministeriön, 
Kuntaliiton ja Maanmittauslaitoksen edus-
tajat. Virkavapaata jatkuu vuoden 2006 
loppuun.”

Tutkimuksen työnimenä on KTJ 2014 
ja aiheena on kiinteistötietojärjestelmän 
tulevaisuuden tietosisältö. Näkökulmana 
on yhteiskunnan tarpeet tuon tietosisällön 
suhteen. Tavoitteena on luoda malli Suo-
men kiinteistötietojärjestelmän tulevaisuu-
den tietosisällöstä.

Kattava rekisteröintijärjestelmä 
tarpeen

”Tutkimuksessani käsitellyistä vertailu-
maista Itävallassa ja Alankomaissa re-
kisteröintijärjestelmä on selkeämpi ja 
kattavampi kuin Suomessa. Näissä maissa 
esimerkiksi maanvuokraoikeudet synty-
vät vasta, kun ne rekisteröidään. Tällöin 
rekisteröimättömiä sitovia oikeuksia ei 
ole. Meillä maanvuokraoikeus syntyy, kun 
vuokrasopimus allekirjoitetaan ja se sitoo 
kiinteistön uutta omistajaa piironginlaati-
kostakin. Nämä sopimukset, jotka eivät ole 
rekistereissä, aiheuttavat paljon työtä niin 

Aune Rummukainen selvittää KTJ:n tulevaisuuden tietosisältöä.

viranomaisille kuin yksityishenkilöillekin. 
Kattava rekisteröintijärjestelmä on tarpeen, 
jos pyritään siirtymään sähköisiin pantti- ja 
luovutuskirjoihin, niin kuin Suomessa on 
suunnitteilla.”

”Mikäli tietoja kiinteistöä koskevista 
oikeuksista ja rajoituksista tarvitaan kiin-
teistönluovutusta, -arviointia tai maankäyt-
töhanketta varten, kannattaa kyllä miettiä 
tarvitaanko muitakin kuin KTJ:n tietoja”, 
Aune ehdottaa. ”Tieoikeuksista kunnan 
tielautakunnan ja tiekuntien myöntämät 
on tarkistettava erikseen. Ojaoikeuksista 
kannattaa selvittää ympäristölupaviraston, 
ojitustoimitusten ja kunnan ympäristölau-
takunnan päätökset. Pienen ajatuksen voi 
uhrata myös maakuntakaavalle, valtakun-
nallisille maisema-alueille ja kiinteille 
muinaisjäännöksille. Kiinteistä muinais-
jäännöksistä on toki merkintöjä KTJ:ssa, 



27MAANKÄYTTÖ 4/2006

mutta vain niistä noin 5 %:sta, jotka ovat 
sattuneet maanmittaustoimitusten kohde-
alueella. Kaikkia ympäristölupaviraston 
päätöksiä, joilla on myönnetty käyttöoi-
keuksia kiinteistöön, ei merkitä KTJ:ään. 
Luonnonmuistomerkkejäkään ei ole mer-
kitty KTJ:ään enää kymmeneen vuoteen”, 
innostunut tutkija luettelee.

Rakentamiseen, pelloille ja 
metsiin monia tietoja

”Rakennuspaikoista ja rakennuksista 
kannattaa tarkistaa tiedot voimassa ja 
vireillä olevista kaavoista, tonttijaosta, 
rakennuksista ja rakennusoikeudesta 
sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä. 
Tiedot suojelluista rakennuksista on syytä 
selvittää – niistä tosin noin 1 % löytyy 
KTJ:sta. Pilaantunut maa-alue voi pilata 
monta muutakin asiaa, ellei se ole tiedossa 
ajoissa. Maastossa on syytä katsastaa myös, 
onko rakennukset tehty naapurin maalle. 
Myös naapurustolle annetut rakentamiseen 
liittyvät suostumukset vaikkapa rakentaa 
lähemmäs rajaa kuin on säädetty voivat 
myöhemmin yllättää.”

Rummukaisen mielestä maatalousmaal-
la tiedot lohkojen tilatukiominaisuudesta 
ja kesantokelpoisuudesta sekä ympäris-
tötuen erityistukisopimukset vaikuttavat 
alueen käyttöön ja arvoon. Maataloudesta 
luopumiseen ja luopumistukeen liittyvät 
sitoumukset viljelystä ja viljelemättömyy-
destä, metsityssitoumukset ja sitoumukset 
pitää tila jakamattomana voivat tuoda 
mukanaan kalliita yllätyksiä, mikäli luopu-
misetuuksien arvoa aletaan periä takaisin. 
Pellonvuokrasopimuksia on harvemmin 
kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Metsäalueilla voi törmätä kaivoslain 
mukaisiin valtauksiin ja varauksiin, 
erä maa- ja suojametsäalueisiin, riistan-
suoja-alueisiin, Natura- ja luonnonsuo-
jeluohjelma-alueisiin sekä metsälain 
mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympä-
ristöihin. Vesialueelle on kalastuspiiri 
voinut määrätä rauhoituspiirin. Maaherran 
ja tuomioistuinten ratkaisut vesivoiman 
käyttöoikeuksista ja erityisperusteisista 
kalastusoikeuksista ovat tapauskohtaisesti 
kullanarvoisia.

– Milloin tutkimus valmistuu?
”Annan väitöskirjan joulukuussa oh-

jausryhmälle luettavaksi ja ohjausryhmän 
kommentit siitä saan tammikuun lopussa. 
Korjausten jälkeen työ siirtyy esitarkasta-
jille ja heidän esittämänsä korjaukset teen 
ensi kesänä, toivottavasti opintovapaalla. 
Sen jälkeen, jos kaikki menee hyvin, on 
väitöstilaisuuden vuoro.”

BARENTSIN ALUE on hyvin laaja ja pai-
koin lähes asumatonta. Pinta-ala on noin 1,8 
miljoonaa neliökilometriä ja asukkaita vain 
noin 6 miljoonaa. Vertailun vuoksi eräällä 
Euroopan tiheimmin asutulla alueella 
Belgiassa on yli 10 miljoonaa asukasta 31 
neliökilometrin alueella. Barentsin alue on 
kuitenkin luonnonvaroiltaan hyvin rikas 
verrattuna mm. moniin muihin äärialueisiin 
ja se on kaupallisesti sekä sotilaallisesti 
tärkeä. Barentsin alue on osa ”Pohjoista 
ulottuvuutta”.

Vaiheittain projektiin – 
projektia vaiheittain

Barentsin alueen yhteistyön rakentaminen 
aloitettiin jo vuonna 1993, kun alueen mai-
den ulkoministerit kokoontuivat Norjan 
Kirkkoniemeen perustamaan Barentsin 
euroarktista neuvostoa alueen hallitusten 
väliseksi yhteistyöfoorumiksi. Tämän 
alueyhteistyöidean isänä pidetään Norjan 
tuolloista ulkoministeriä Thorvald Stolten-
bergiä. Samana vuonna aktivoituivat myös 
alueen ”kartantekijät” yhteistyöhön ja syntyi 
projekti-idea yhtenäisen kartta-aineiston 
tuottamisesta alueelle. Tämän idean isäksi 
voidaan nimetä puolestaan Ruotsin maan-
mittauslaitoksen Luulajan toimipisteen 
markkinointipäällikkö Ulf Edin.

Vuosina 1993–94 toteutetussa esisel-
vityksessä Information Technology in the 
Euro-Arctic Barents Region (Tietotekniikkaa 
Euro-Arktisella Barentsin alueella) luotiin 
pohja toteutettavuusselvitykselle. Tämä 
toteutettavuuden selvitys Geographic In-

Murmansk talvella 2004.

Lisätietoja: aunem.rummukainen@
maanmittauslaitos.fi .

Heikki Lantto

Paikkatietoteknologiaa 
Barentsin alueelle

Neljän maan  yhteisessä 

Barentsin alueen 

 paikka tietoprojektissa 

on vaiheittain 

 toteutettu alueen 

 karttatieto kantoja, 

 painettuja karttoja sekä 

Internet-pohjainen 

 palvelujärjestelmä.
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formation Technology within the Barents 
Region (Paikkatietoteknologiaa Barentsin 
alueella) puolestaan toteutettiin vuosina 
1994–1995.

Varsinainen idean toteutus aloitettiin 
vuonna 1998 Geographical Information 
Technology within the Barents Region, 
Phase I – GIT Barents I -nimisenä projek-
tina. Tämä projektin I vaihe saatiin päätök-
seen vuonna 2000. Projektin II vaihe GIT 
Barents II puolestaan käynnistyi vuoden 
2002 lopussa ja päättyi tänä vuonna hel-
mikuun lopussa. Projektin III vaihe on par-
haillaan menossa, mutta sen toteutuksesta 
vastaavat Ruotsi ja Venäjä kahdenvälisesti. 
Tässä projektissa pyritään edistämään ja 
lisäämään paikkatietojen rajat ylittävää 
yhteistyötä ja käyttöä Barentsin alueen 
hallinnoissa.

Rahoituksellisista syistä Suomen 
osuutta on toteutettu kaksivaiheisesti 
siten, että I vaiheen jälkeen Pohjois-Kar-
jalan maakunnan alue lisättiin tietokan-
taan Barentsin-Karjalan karttatietokanta 
-projektissa. II vaiheen jälkeen Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan 
maakuntien alueelle ollaan toteuttamassa 
samoja toimenpiteitä nyt meneillään ole-
vassa Geographical Information Technolo-
gy within the Karelia Region – GIT Karelia 
-projektissa.

mistön, korkeustiedon ja suojelualueiden 
kohdeluokat. Aineiston koordinaatti-
järjestelmä on WGS84 ja siitä tuotettu 
painettu karttasarja on julkaistu Albersin 
projektiossa.

Karttatiedot nettikäyttöön
GIT Barents -projektin II vaiheen pääta-
voitteina oli I vaiheessa toteutetun kartta-
tietokannan korjaaminen ja päivittäminen 
sekä Komin alueen ja maataloustiedon 
lisääminen tietokantaan, yleistettyjen pie-
nempimittakaavaisten karttatietokantojen 
valmistaminen, metatietojen muodostami-
nen ja erilaisten teematietojen lisääminen 
sekä kartta- ja teematietojen alueellisen 
Internet-pohjaisen katselu- ja jakelujär-
jestelmän kehittäminen. Nämä tavoitteet 
saavutettiinkin muilta osin, mutta mitään 
alueen teematietoja ei haluttu lisätä Inter-
net-palvelun tietokantaan, vaan saatavissa 
olevat tiedot ainoastaan linkitettiin pal-

veluun. Projektin tarkoituksena oli siis 
aluksi kerätä itse erilaisia teematietoja, 
mutta pian ymmärrettiin, että tiedot pi-
tääkin saada suoraan tiedon tuottajilta ja 
heidän toteuttamana palveluna.

Projektin aikanakin maailma siis 
kehittyi ja meni eteenpäin. Komin ta-
savalta Venäjältä oli liittynyt Barentsin 
yhteistyöalueeseen ja EU:ssa valmisteltiin 
INSPIRE-direktiiviä, jonka eräs ajatus on, 
että paikkatiedon tarjoaja huolehtii itse 
tiedon asettamisesta palvelun piiriin ja 
voi näin myös itse huolehtia aineiston 
ylläpidosta.

Myös karttatietojen palvelut on ha-
jautettu alueen toimijoiden omille vas-
tuille. GIT Barents Internet-palvelu on 
hajautettu kunkin osallistujamaan omalle 
palvelimelle siten, että Norjan palvelin 
on Hønefossissa, Ruotsin Kiirunassa, 
Suomen Rovaniemellä ja Venäjän palvelin 
Murmanskissa.

GIT Barents II -projektin työryhmän kokous Murmanskissa 2004.

Barentsin alueen painettua karttaa 1: 1 milj.

Yhtenäistä karttatietoa
Barentsin alueen yhteistyön keskeisiä ta-
voitteita on vakaan ja rauhallisen kehityk-
sen turvaaminen ja edistäminen. Tämän 
tavoitteen erääksi perusinfrastruktuuriksi 
ja yhteiseen käyttöön ovat alueen maiden 
karttalaitokset ja Venäjän puolella lisäksi 
alueiden maaresurssikomiteat toteuttaneet 
näissä EU:n osarahoittamissa hankkeissa 
yhteistyötä, jonka tuloksena Barentsin 
alueesta on saatu projektin I vaiheessa yh-
tenäinen 1:1 miljoonaan karttatietokanta 
– Barents GDB – sekä yhdeksänosainen 
painettu karttasarja Barents Map. Suomen 
osuudesta projektissa on vastannut Lapin 
maanmittaustoimisto.

Tietokannan valmistuksen pohjana 
käytettiin kunkin maan kansallisia kartta-
tietoja. Suomen osalta karttatietokanta si-
sältää Lapin ja Oulun läänit sekä projektin 
laajennuksena toteutetun Pohjois-Karjalan 
maakunnan alueen.

Barentsin alueen karttatietokanta sisäl-
tää hallintojaotuksen, liikenneverkoston, 
vesistöjen, maankäytön, asutuksen, ni-
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Verkkopalvelin html- 
ja java-työkaluin voi 
 kytkeytyä OGC-kartta-
tietopalveluihin.
BARENTSIN PORTAALI

Norja Ruotsi Suomi Venäjä

Kartta-
palvelin

Kartta-
palvelin

Kartta-
palvelin

Kartta-
palvelin

OGC WMS -rajapinta

OGC/WMS-paikkatietoja 
avoimesti

OGC – Open Geospatial Consortium 
(Avointen paikkatietojen konsortio) on 
kansainvälinen valtion laitosten, yliopis-
tojen ja yritysten yhteistyöelin, jonka 
tehtävänä on ollut kehittää avoimet ja ylei-
sesti saatavilla olevat rajapintamäärittelyt 
paikkatietojen esittämiselle Internetissä. 
WMS – Web Map Service (Verkkokartta-
palvelu) -määrittely mahdollistaa useiden, 
eri lähteistä saatavien karttatietojen sa-
manaikaisen katselun Internetissä. Paikka-
tiedoille on siis standardoidut määrittelyt 
nettikäyttöön, tarvitaan vain paikkatietoja 
ja niiden tarjoajia.

GIT Barents -projektissa on pyritty 
edistämään paikkatietojen saatavuutta 
Barentsin alueelta juuri tämän ajattelun 
pohjalta. Projektissa toteutettu Barentsin 
alueen yhtenäinen karttatietokanta antaa 
hyvän alustan erilaisten teematietojen 
esittämiselle alueelta. Toteutetussa In-
ternet-pohjaisessa palvelussa erilaiset 
teematiedot voidaan yhdistää karttatiedon 
päälle, mutta myös karttatieto on muokat-
tavissa haluttuun muotoon tai halutun 
näköiseksi kuvaksi. Kuva voi siis koostua 
halutuista ja rajatuista karttatiedoista sekä 
erilaisista, kiinnostavista teematiedoista, 
joita voi kerätä maailmalta löytyviltä 
palvelimilta.

GITBarents WMS Vieweriin on ny-
kyisellään linkitettynä vain YK:n alaisen 
ympäristötietopalvelu UNEP-GRID Aren-
dalin, hollantilaisen Demisin ja kanada-
laisen CubeWerxin tietoja. Mahdollisuus 
on myös satelliittikuvien katseluun. 
Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus 
linkittää myös muiden, tätä standardia 
noudattavien palvelujen tietoja katselta-
vakseen sekä rakentaa ja asettaa näistä 
mieleisensä katseluliittymä.

Yhteistyöllä hyötyjä ja 
jatkuvuutta

Kun Barentsin alueelle on rahoitettu mo-
nen moisia projekteja EU-rahoituksella, 
ymmärrettiin GIT Barents -projektissa hy-
vin pian tarve myös projektien yhteistyöl-
le. Liikenneministeriöiden BEATA/STBR-
projektin (Barents Euro-Arctic Transpor-
tation Area / Sustainable Transport in 
the Barents Region) ja Lapin yliopiston 
vetämän BIS-projektin (Barents Informati-
on Service) kanssa aloitetusta yhteistyöstä 
kehittyi pian kaikille avoin yhteistyöfoo-
rumi, Task Force on Information and Data 
Cooperation in Barents Region. Tähän 
yhteistoimintaan on osallistunut edustajia 
myös mm. Norjan, Ruotsin ja Suomen 
Tielaitoksista, Barentsin neuvoston sihtee-
ristöstä, Norrbottenin lääninhallituksesta, 
Lapin liitosta, Ratahallintokeskuksesta ja 
Tilastokeskuksesta.

Yhteistyöryhmässä on selvitelty mm. 
tarpeita ja mahdollisuuksia Barentsin 
alueen tietojen säilytykseen, saatavuuteen 
ja jakeluun sekä tietoyhteistyöhön ja peri-
aatteita tietojen luovutukseen. Työryhmän 
eräs tärkein tavoite on ollut projekteissa 
toteutettujen toimintojen jatkuvuuden 
turvaaminen. Yhteistyöryhmä on rapor-
toinut toiminnastaan Barentsin neuvoston 
vanhempien virkamiesten komitealle.

Erilaisten teematietojen järjestäminen 

BARENTSIN ALUE – siellä jossain pohjoisessa

Barentsin alueen eräs määrittely on, että se käsittää läänit, alueet ja tasavallat Nor-

janmereltä Uralvuoristolle napapiirin seudulla. Alueeseen kuuluvat Norjasta Nord-

landin, Tromsan ja Finmarkin läänit, Ruotsista Västerbottenin ja Norrbottenin läänit, 

Suomesta Oulun ja Lapin läänit sekä Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alueet ja 

Karjalan ja Komin tasavallat. Nimitys Barentsin alueeksi tulee Barentsin merestä, joka 

puolestaan on nimetty hollantilaisen kartografi n, löytöretkeilijän ja merenkulkijan 

Willem Barentsin mukaan. Hän koki kohtalonsa tuolla merellä etsiessään koillisväylää 

1500-luvun lopulla.

palvelun piiriin on osoittautunut kuiten-
kin hyvin haasteelliseksi. Yritykset, jotka 
pystyisivät muokkaamaan teematiedon 
WMS-palvelun vaatimaan muotoon ja 
toisaalta yritykset, jotka voisivat tarjota 
palvelinpalvelua tietojen saattamiseksi 
palveluun, eivät ole löytäneet teematie-
tojen tuottajia ja tarjoajia.

Aineistot palveluun
Projekteissa tuotetut kartta-aineistot ja 
Internet-palvelu ovat saatavilla – käyttäjiä 
tarvitaan. Aineistot ovat myös ostettavissa 
ja niitä välittävät Maanmittauslaitoksen 
asiakaspalvelupisteet.

Aineistot soveltuvat hyvin alueel-
liseen yleissuunnitteluun, ympäristön 
tarkkailuun, pelastustoimeen, liikenteen 
tarpeisiin sekä opetuksen, tutkimuksen ja 
matkailun tarpeisiin.

Internet-palvelun löytää osoitteesta 
www.gitbarents.fi . Palveluun on liitetty 
myös harjoittelupaketti palvelun salojen 
tutkimiseen.

OGC/WMS-palvelu.

Jokainen käyttää omia järjestelmä-
ohjelmistoja ja työkaluja kartta- ja 
teematiedon hallintaan ja on vas-
tuussa kansallisen tiedon ylläpidosta.

Jokainen maa asettaa 
Internetiin karttatietopalveli-
men (Web Map Service – WMS) 
 käsittelemään omaa tietoaan.

Landsat-satelliittikuva ja 

Barents GDB -aineistoa 

WMS-katselujärjestelmässä.

Kirjoittaja on Lapin maanmittaustoi-
miston kartastoinsinööri ja on toimi-
nut GIT Barents -projektin kansallise-
na projektipäällikkönä sekä nyt GIT 

Karelia -projektin projektipäällikkönä. 
Sähköposti heikki.lantto@

maanmittauslaitos.fi .
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ohjelma ja kaupungin toimintastrategiat. 
Valtuuston hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti asemakaavat laaditaan Poris-
sa ensisijaisesti kaupungin omistamalle 
maalle. Kaupungin maanhankinta on 
ollut pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. 
Hankinnat on keskitetty yleiskaavan 
osoittamille kasvualueille.

Lunastushakemuksen kohteena ol-
leiden alueiden asemakaavoitusta ohjaa 
valtuuston 15.11.1993 hyväksymä Maa-
Porin osayleiskaava 1993, jossa kyseiset 
alueet on osoitettu pientalovaltaisia asun-
toalueita sekä niihin liittyviä virkistys- ja 
liikennealueita varten. Kaavoituskatsauk-
sen mukaan alueiden asemakaavoitus oli 
vireillä tai tulee vireille lähivuosina.

Läntinen Maa-Pori on strategisesti 
tärkeä kaupungin kasvualue. Kaupungin 
tavoitteena on, että aluetta voidaan ke-
hittää johdonmukaisesti jättämättä väli-
alueita kaavoittamatta. Jos Leppäkorven, 
Tuorsniemen ja Paratiisinmäen kupeessa 
yksityisessä omistuksessa olevat maat saa-
daan kaupungin omistukseen, asemakaa-
voitus ja infrastruktuurin rakentaminen 
voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja 

Kunnan maapolitiikan keinojen  keskinäisestä 
 suhteesta ei ole lakiteksteissä nimenomaista 
 mainintaa ja koska asiasta on eräissä tapauksissa 
esiintynyt erilaisia käsityksiä, oli KHO:n selventävä 
ennakkopäätös tarpeen.

KHO linjasi kunnan maapolitiikan 
keinojen suhdetta

Jyrki Hurmeranta

KUNTIEN MAAPOLITIIKAN keinovali-
koimaan lisättiin 1.7.2003 mahdollisuus 
periä kaavoitettavan alueen maanomista-
jilta kunnalle yhdyskuntarakentamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Uudella sään-
telyllä ei ole tarkoitettu rajoittaa kunnan 
valintamahdollisuuksia maapolitiikan 
eri keinojen käyttämisessä eikä supistaa 
kunnan mahdollisuutta käyttää lunastusta 
maanhankintaan, toteaa KHO vuosikirja-
ratkaisussaan 2006:84.

Ratkaisu koski ympäristöministeriön 
Porin kaupungille myöntämää raakamaan 
lunastuslupaa. Kunnan toimintamah-
dollisuuksista on esitetty ratkaisusta 
poikkeavia käsityksiä. Tämän vuoksi on 
syytä tarkastella Porin lunastustapausta 
ja KHO:n linjauksia siinä.

Porin kaupungin hakemus
Porin kaupunki pyysi ympäristöministe-
riöltä 11.3.2004 maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 99 §:n 1 ja 3 momentin nojalla 
lupaa saada lunastaa A:n ja B:n omistamis-
ta kahdesta tilasta yhteensä noin 28,2 heh-
taarin suuruiset määräalat sekä C:n ja D:n 
kuolinpesien omistamista kahdesta tilasta 
noin 2,4 hehtaarin suuruiset määräalat. 
Alueet sijaitsevat 5–6 kilometriä länteen 
Porin ydinkeskustasta pientalovaltaisten 
kaupunginosien välisellä alueella. Lunas-
tusasian tultua vireille kaupunki sai 
ostettua C:n ja D:n kuolinpesien omista-
mat määräalat ja peruutti hakemuksensa 
näiden osalta.

Porin maapolitiikkaa ohjaavat kaupun-
ginvaltuuston hyväksymä maapoliittinen 

Asemakaavoitus ja rakentaminen etenee Porissa yhdyskuntarannetta eheyttäen. 

Lunastamalla varmistetaan tarvittavien alueiden käyttöön saaminen. Lunastettavat 

alueet on rajattu kuvassa.
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vaiheittain. Kaavojen toteuttaminen olisi 
tällöin kaavataloudellisesti edullista. 
Myös palveluiden kehittäminen voisi 
tapahtua suunnitelmallisesti.

Maanomistajien kanssa oli tuloksetta 
neuvoteltu alueiden hankkimisesta kau-
pungin omistukseen.

Maanomistajien kanta ja 
kaupungin vastine

Maanomistajat vastustivat lunastusluvan 
myöntämistä. He katsoivat muun muassa, 
että asian käsittelyssä oli tapahtunut virhe, 
koska heidän ehdotuksiaan ei ole viety 
kaupungin hallinnolliseen käsittelyyn. 
Heille ei myöskään ole esitelty riittävästi 
niitä ratkaisuvaihtoehtoja, jotka MRL:n 
nojalla olisivat käytettävissä. Kaupungin 
hintatarjousta maanomistajat pitivät liian 
alhaisena verrattuna eräisiin kaupungin 
myymiin alueisiin.

Porin kaupunki totesi vastineessaan 
muun muassa, että kauppahinnaksi maan-
omistajille oli tarjottu neuvotteluissa 
samaa tasoa kuin kysymyksessä olevalta 
alueelta muita maita ostettaessa. Maan-
omistajalle oli tarjottu myös osan alueesta 
kaavoittamista maanomistajan käyttöön.

Lunastuslupa
Ympäristöministeriö ratkaisi asian 17.5. 
2005 yleiskaavaan perustuvana lunas-
tuksena MRL 99 §:n 3 momentin nojalla. 
Sen mukaan ministeriö voi myöntää 
kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on 
yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, 
asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan 
kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdys-
kuntakehitykseen. Lainkohdan mukaan 
asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen liittyvään yh-
dyskuntarakentamiseen lunastettavaan 
maahan voi sisältyä myös virkistys- ja 
suojelualuetta.

Ministeriö myönsi kunnalle luvan 
lunastaa noin 27,3 hehtaarin suuruiset 
alueet, jotka oli Maa-Porin osayleiskaavas-
sa osoitettu MRL 99 §:n 3 momentissa sää-
dettyihin tarkoituksiin ja joita kaupungin 
esittämän selvityksen mukaan tarvitaan 
kaupungin suunnitelmanmukaiseen yh-
dyskuntakehitykseen.

Ministeriö hylkäsi hakemuksen siltä 
osin kuin se koski yleiskaavassa muihin 
kuin MRL 99 §:n 3 momentissa säädet-
tyihin tarkoituksiin osoitettuja alueita. 
Näitä olivat maa- ja metsätaloutta varten 
ja maatilan talouskeskusta varten osoitetut 
alueet, joiden pinta-ala oli yhteensä noin 
0,8 hehtaaria.

Ministeriö totesi päätöksessään, että 
kehittämisaluemenettelyä (MRL 15 luku) 

ja kunnalle yhdyskuntarakentamisesta 
aiheutuvien kustannusten korvaamista 
(MRL 12 a luku) koskevista säännöksistä 
huolimatta kunta voi edelleenkin ns. 
perinteisen maapoliittisen toimintamal-
lin mukaisesti hankkia kaavoitettavat 
alueet ensin omistukseensa ja rahoittaa 
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset tonttien luovuttamisesta 
saamillaan varoilla. Maanhankinnassa 
kunnalla on käytettävissään vapaaeh-
toisten keinojen lisäksi etuosto- ja lu-
nastusmenettely. Kunnan mahdollisuus 
kehittämisaluemenettelyn tai kehittämis-
korvauksen käyttöön ei siten ole esteenä 
lunastusluvan myöntämiselle.

KHO:n ratkaisu
Maanomistajat vaativat KHO:ssa lunastus-
lupapäätöksen kumoamista. He vetosivat 
pääosin samoihin perusteisiin kuin aiem-
min asian käsittelyn yhteydessä.

KHO antoi ratkaisunsa asiassa 9.11. 

2006 vuosikirjapäätöksenä 2006:84. KHO 
hylkäsi asiassa tehdyt valitukset ja pysytti 
ympäristöministeriön Porin kaupungille 
myöntämän lunastusluvan.

Ratkaisunsa perusteluosassa KHO 
tarkasteli asiassa sovellettavia säännök-
siä ja periaatteita, kunnan maapolitiikan 
sisältöä ja sen sääntelyä sekä maankäyt-
tö- ja rakennuslain lunastusta koskevan 
sääntelyn taustaa.

KHO totesi, että kunnan maapolitiikan 
käsittää kunnan maanhankintaan ja kaa-
vojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet 
ja toimenpiteet. Kunnan maapolitiikan 
tueksi laadittavan maapoliittisen ohjel-
man sisällöstä ja hyväksymisestä ei ole 
nimenomaisia säännöksiä. Kunnan maa-
poliittiseen ohjelmaan sisältyvistä erilai-
sista maapolitiikan keinoista on sen sijaan 
säännöksiä MRL:ssa ja muissa laeissa.

KHO katsoi, että kaupungin MRL 
99 §:n 3 momentin lunastusperusteesta 
esittämä selvitys oli riittävä.

Porissa on panostettu pitkäjänteiseen maanhankintaan. Maanomistajien tasa-

puolisen kohtelun vuoksi Tuorsniemen alueella turvauduttiin lunastukseen. 

Lunastettavat alueet sijaitsevat kaupungin hankkimien alueiden keskellä.
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Yli-insinööri Hannu Kovalaisen idea 
toteutui, kun syyskuussa paljastettiin 
Kolarissa, Väylätien varressa hänen ja 
Hannu Tiaisen suunnittelema Suomen 
peruskartoituksen ensivaiheen päättymi-
sestä kertova muistolaatta. Siinä kuvataan 
topografi  Kari Gröndahlin kartoitusreitti, 
jonka hän teki ensivaiheen viimeisenä 
kartoituspäivänä elokuussa 1975. Laatan 
kustansi maanmittauslaitos ja hankkeen 
toimeenpani ja hoiti Maanmittaushallituk-
sen topografi t ry. Tilaisuuden käytännön 
järjestelyt sekä tarjoilut hoiti Rovaniemen 
maanmittaustoimisto emäntänä Aino 
Vierikko ja Kolarin kunta puolestaan 
muistomerkin rakentamisen.

Vesisateen säestämään paljastustilai-
suuteen oli kokoontunut kolmisenkym-
mentä henkilöä, pääasiassa maanmit-
tausväkeä.

Alussa oli maasto, 
ilmakuva ja topografi 

Paljastuspuheessaan maanmittausneuvos 
Risto Nuuros maanmittauslaitoksesta ko-
rosti 30-luvulla käyttöön tulleen ilmaku-
vauksen mullistavaa merkitystä kartoitus-
menetelmänä, kun Suomen peruskartoitus 
sotien jälkeen aloitettiin.

– Tälle 30 vuotta kestäneelle työlle 
oli ominaista, että se tehtiin pääosin il-
makuvan avulla maastotyönä. Keskeinen 
tuotantotekijä oli maastossa liikkuva 
kartoittaja, topografi . Työ oli fyysisesti 
vaativaa ja vuosittain vaihtuvat työalueet 
tekivät monet Suomen kolkat tutuiksi 
topografeille. Työ otettiin isona yhteisenä 
projektina ja ammattikunta kasvoi yhteen 
tavalla, joka on näkynyt monessa vaihees-

Kunnan maapolitiikan harjoittamista 
ja kunnan valintamahdollisuuksia maa-
poliittisten keinojen käyttämisessä KHO 
linjasi seuraavasti: ”Kunnalle kuuluu 
MRL 20 §:n 1 momentin mukaisesti 
maapolitiikan harjoittaminen alueellaan. 
MRL:lla ja siihen myöhemmin tehdyllä 
lain muutoksella (222/2003) on lisätty 
kuntien käytettävissä olevia keinoja 
niiden maapolitiikan harjoittamisessa. 
Kuten lakien esitöistä ilmenee, uudella 
sääntelyllä ei ole tarkoitettu rajoittaa 
kunnan valintamahdollisuuksia maapo-
litiikan eri keinojen käyttämisessä eikä 
supistaa kunnan mahdollisuutta käyttää 
lunastusta maanhankintaan. Näin ollen 
se valituksessa esitetty perustelu, että 
kaupunki ei olisi riittävästi selvittänyt 
erilaisia kaavoituksen toteuttamisesta 
koskevia maapoliittisia keinoja kuten 
maankäyttösopimuksen tekemistä, ei 
lunastuslain 4 §:n 1 momentin toisesta 
virkkeestä ilmenevästä lunastusoikeudel-
lisesta periaatteesta huolimatta ole esteenä 
lunastusluvan myöntämiselle.”

Lunastuslain 4 §:n 1 momentissa ole-
van periaatteen mukaan lunastusta ei saa 
panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus 
voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain 
muulla tavalla.

Huomioita tapauksen 
johdosta

KHO:n ratkaisu Porin lunastuslupa-asias-
sa noudattaa sisällöltään lainvalmistelu-
asiakirjoissa omaksuttuja ja ympäristömi-
nisteriön lupakäytännössään noudattamia 
periaatteita. Koska kunnan maapolitiikan 
keinojen keskinäisestä suhteesta ei ole 
lakiteksteissä nimenomaista mainintaa 
ja koska asiasta on eräissä tapauksissa 
esiintynyt erilaisia käsityksiä, oli KHO:n 
selventävä ennakkopäätös tarpeen.

Ratkaisu tukee kunnan mahdollisuuk-
sia edistää maapolitiikan toimenpitein 
paitsi myönteistä yhdyskuntakehitystä 
myös kaavojen oikea-aikaista toteut-
tamista samoin kuin maanomistajien 
tasapuolista kohtelua ja kuntatalouden 
kannalta kestävää tonttituotantoa. Kunnat 
voivat jatkossakin valita erilaisia kaavoi-
tustilanteita varten sopivat maapoliittiset 
toimintamallit.

Porissa kaupunki on pitkäjänteisen 
kaavoitus- ja maapolitiikan ansiosta 
voinut luovuttaa rakentajille vuosittain 
keskimäärin sata omakotitonttia.

sa jälkeenpäin. Vielä nytkin, kun pääosa 
on jo eläkkeellä, puhalletaan yhteiseen 
hiileen, totesi maanmittausneuvos.

– Puolustusvoimien topografi kunta oli 
valmistanut pohjoisimmasta osasta maata 
topografi sta karttaa ja jatkoi tätä työtä 
peruskartoituksen ensimmäisen vaiheen 
jälkeenkin. Jo silloin osattiin toimintoja 
verkottaa resurssien maksimoimiseksi.

Topografi nen kartta yhdessä peruskar-
tan kanssa muodosti jo silloin koko Suo-
men kattavan peruskartaston. Ylä-Lapin 
kartoitus siirtyi Maanmittauslaitoksen 
ajan tasalla pidettäväksi. Työn valmistu-
essa ensi vuonna toteutuu yksi merkittävä 
tavoite, kun koko maa on ensimmäistä 
kertaa maastotietokannassa yhtenäisen 
kohdemallin mukaisesti digitaalisena, 
kertoi Nuuros.

– Uutena teknillisenä ratkaisuna 90-
luvulla käyttöön otettu digitaalitekniikka 
mahdollisti seuraavan suuren muutoksen 
kartoitusmenetelmässä. Tämän tuloksena 
syntyi maastotietokanta, joka loi uusia 
mahdollisuuksia peruskartan valmista-
miseen sekä kartan sisältämien tietojen 
laajaan hyväksikäyttöön.

Muistolaatta – 
topografi en työn symboli

– Paljastettava muistomerkki on erityisesti 
topografi en merkittävän työn symboli, 
korosti puhuja.

Työn, joka edellytti sitkeyttä, uusiin 
olosuhteisiin sopeutumista, itsensä johta-
mista ja tavoitteisiin sitoutumista. Samalla 
on syytä huomata, että työssä oli mukana 
myös muita ammattiryhmiä. Kaikkien hei-
dän työn tuloksena kartat saatiin käyttäjil-

Kirjoittaja on hallitussihteeri 
 ympäristöministeriön alueiden-

käytön osastolla. Sähköposti 
jyrki.hurmeranta@ymparisto.fi .

Pentti Kallio

Oodi topografeille
SUOMEN PERUSKARTAN MUISTOMERKKI KOLARIIN

Muistolaatan suunnittelivat Hannu Tiainen ja Hannu Kovalainen.
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leen, muistutti maanmittausneuvos Risto 
Nuuros lopuksi. Ja luovutti muistolaatan 
Kolarin kunnan edustajalle.

Topografeja edustavan Maanmittaus-
hallituksen topografi t ry:n puheenvuoron 
käytti Pentti Kallio Seinäjoelta painottaen 
myös, että muistomerkki edustaa ennen 
kaikkea kaikkien peruskarttaa tehneiden 
topografi en ja muun henkilöstön työtä, 
jota he vuosikymmeninä Suomen perus-
kartoituksessa tekivät:

– Laatta voidaankin nimetä työn muis-
tomerkiksi.

Urakkana yli 
3 700 karttalehteä

Puhuja kertoi peruskartan kehittäjän ja 
ensivaiheen johtajan, tohtori, yli-insinööri 
Mauno Kajamaan oivalluksena, että työ-
hön rekrytoitiin pääasiassa maaseudun 
kasvatteja, nuoria miehiä. He parhaiten 
selvisivät vaativissa maasto-olosuhteissa.

– Peruskartoituksen alkaessa vuon-
na 1947 tuskin kukaan näki, mitä yli 3 
700 karttalehden urakka käytännössä 
merkitsee. Topografi n 40 vuoden työ-
uran tuloksena valmistui vähintään 40 
karttalehteä eli 10 × 400 km:n suuruinen 
alue. Laskelmien mukaan topografi  käveli 
työuransa aikana maastotyössään lähes 
päiväntasaajan mittaisen matkan. Topo-
grafi han teki maastossa karttaa yksin. 
60-luvulta alkaen kartoitusta oli suorit-
tamassa runsaan 100 topografi n joukko. 
Osa siirtyi erikoistehtäviin toimistoon ja 
osa opiskelun jälkeen työnjohtotehtäviin. 
Jo ennen ensivaiheen valmistumista oli 
vanhempia peruskarttalehtiä alettu uu-
distaa ja täydentää. 70-luvulla aloitettiin 
maaperäkartoitus yhteistyöprojektina, 
joka 90-luvulla valitettavasti jouduttiin 
laitoksen osalta lopettamaan kesken, ker-
tasi puhuja kartoitushistoriaa.

Topografi en työkokemuksista 
perinnetallennus

Topografi t olivat varsin motivoitunutta ja 
sitoutunutta ammattikuntaa. Omuudes-
saan työmme viehätys, on eräs topografi  
osuvasti todennut, kertoi puhuja. Vastuul-
lisuutta työstään korostaa ensivaiheen 
karttalehden marginaalissa olevat tekijäin 
nimet. Vuoden 1993 alusta siirryttiin ko-
konaan numeeriseen karttatuotantoon.

– Topografi en ammattikunnan yhte-
näisyydestä ja työmotiiveistaan kertonee 
sekin, että heidän työkokemuksistaan on 
yhdistyksen toimesta ja tukemana kerätty 
ja osaksi myös Maanmittauslaitoksen sekä 
Maanmittausalan edistämissäätiön tuella 
laaja perinneaineisto, joka viime keväänä 
luovutettiin Suomen Kirjallisuuden Seu-
ran Kansanrunousarkistoon. Aineisto on 

siellä mm. tutkijoiden käytettävissä, kertoi 
puhuja. Aineistossa on tallennettuna 36 
haastattelun (90 tuntia / 700 litterointilius-
kaa) lisäksi työhön liittyvää topografi en 
kirjallista tuotantoa sekä lähes tuhannen 
valokuvan kokoelma.

Peruskartasto 
jälleenrakentamisesta 

hyvinvointivaltioon
– Merkillepantavaa oli myös, että kartoitus 
tuotti valtakunnallista oheisaineistoa, ku-
ten tiheän korkeuspisteverkoston, samoin 
kiinteistörajojen ja -tietojen rekisterikar-
tan. Nekin sisältyivät topografi n tehtäviin. 
Topografi t myös keräsivät maamme toista 
miljoonaa paikannimeä talteen karttoihin. 
Se oli korvaamaton kulttuuriteko. Myös 
maamme suunnistusurheilun laajenemi-
nen liittyi peruskartoitukseen.

Puhuja pohti myös peruskartan yhteis-
kunnallista merkitystä. Ilman peruskart-
toja ei olisi voitu tehokkaasti suunnitella 
ja rakentaa mm. liikenneväyläverkosto-
amme, maa- ja metsätaloutta eikä energia-
talouttamme ja maanpuolustusta. Sotien 
jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja kehit-
tämisessä nykyaikaiseksi hyvinvointival-
tioksi – puutteineenkin – on peruskartalla 
ollut ja tulee jatkossakin olemaan monelta 
osin ratkaiseva merkitys.

– Ja mitä mahdollisuuksia numeerinen 
aineisto nykyisin tarjoakaan digitaalikäy-
tölle, arvioi puhuja. Peruskartta versoo 
kuin emopuu uusia taimia ympäristöönsä. 
Peruskartta on osa yhteiskunnallista pal-
velua aivan samoin kuin liikenneväylät 
tai koululaitos. Sen merkitystä ei voida 
mitata rahassa, kuvasi puhuja.

Peruskartoituksesta tutkimus
Peruskarttalehdet kuvaavat jokaisen 
kunnanviraston seinällä kunnan aluet-
ta. Olisikin tärkeää, että myös vanhat 
peruskarttalehdet voitaisiin säilyttää 
kunnan arkistossa. Niissä on paljon mm. 
vertailutietoa monista maankäyttöönkin 
liittyvistä muutoksista. Myös tutkijat niitä 
tarvitsevat. Laitos poistaa käytöstä van-
hat lehdet sitä mukaa kuin uutta karttaa 
valmistuu.

Puhujan mielestä olisi tähdellistä, 
että peruskartoituksesta ja kartan yhteis-
kunnallisesta merkityksestä koko laajuu-
dessaan tehtäisiin tieteellinen tutkimus. 
Tulokset saattaisivat olla hyvinkin yllät-
täviä ja voisivat mahdollistaa työlle uusia 
resurssejakin.

Lopuksi puhuja esitti laitoksen taholle 
toivomuksen, että sinänsä tarkan, numee-
risen peruskartan kuvausohjeisiin lisättäi-
siin hakkuuaukkojen ja taimikoiden kuva-
us, kuten ne kuvattiin manuaalisissakin 
kartoissa. Se on osoittautunut suureksi 
puutteeksi eikä niiden kuvaamiselle ole 
ainakaan teknillisiä esteitä.

Tilaisuus jatkui laavutulen lämpimäs-
sä, kartoittaja Keijo Ylitalon keittelemästä 
nokipannukahvista sekä hyvistä jutuista 
nautiskellessa.

Vaatimaton muistolaatta jää kertomaan 
kartoitustyöstä, jonka topografi t tekivät 
kolutessaan maastot itäisen Suomen vaa-
ramaisemista läntisen Suomen lakeuksille 
ja eteläisen rannikon saaristoista Lapin 
tuntureille. Tutuksi tuli kotomaamme 
koko kuva.

Muistomerkin paljastajia ja kartantekijöitä: Seppo Birkstedt (vas.), Risto 

Nuuros, Markku Harju, Hannu Kovalainen, Jouni Keskinarkaus, Heikki Lantto, 

Veikko Nukala, Yrjö Teeriaho, Kari Pieskä (maanomistaja), Markku Honkala, 

Pentti Kallio ja Aulis Mikkola.
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Muistiinmerkinnyt Pentti Kallio, 
joka on topografi  evp Seinäjoella.
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Shaping the Change
Kongressin teemaksi oli valittu ”shaping 
the change” eli muutosten ohjaaminen, 
joka on myös FIG:n toimintaa viimeiset 
neljä vuotta johtaneen hallituksen motto. 
Maanmittausalalla teknologian nopea 
kehitys asettaa erityisiä muutospaineita 
sekä luo uusia mahdollisuuksia am-
mattikunnan kehittymiselle. Teema on 
jälkeenpäin arvioiden hyvin valittu, sillä 
viimeiset vuodet ovat merkinneet suuria 
muutoksia niin mittaustekniikoiden ke-
hittymisessä kuin myös maankäytössä ja 
kiinteistöliiketoiminnassa.

Kiinnostus kongressiin oli ennätyksel-
linen niin osanottajamäärällä kuin osal-
listuneiden maiden määrällä mitattuna. 
Lisäksi lukuisat osatapahtumat kirjasivat 
historiansa suurimmat kävijämäärät: 
avajaisiin osallistui yli 1 400 kuulijaa 
osan jäädessä suuren suurensalin ulko-
puolelle. Samoin klassinen Geodätentreff, 
joka tällä kertaa oli myös FIG:n säätiön 
varainkeruutilaisuus, kokosi loppuun-
myydyn salin eli yli 1 800 osanottajaa Lö-
wenbräukelleriin. Vieläpä gaalaillalliset 
Hofbräuhausissa olivat loppuunmyydyt 

noin 600 henkilön täyttäessä Münchenin 
kuuluisimman ravintolan juhlakerroksen. 
Näissä tilaisuuksissa osanottajat saivat 
pienen välähdyksen Oktoberfestistä, joka 
virallisesti päättyi pari päivää ennen kon-
gressin alkua.

Maanmittareille tunnustusta 
avajaisissa

Maanmittareiden ja FIG:n arvostus näkyi 
kongressin avajaisissa, jossa tervehdyk-
sen esitti Baijerin ministeri-presidentti 
Edmund Stoiber, joka nosti puheessaan 
esille maanmittareiden ja maakysymysten 
merkityksen yhdyskuntien kehitykselle 
– merkittävä tunnustus yhdeltä Saksan 
vaikutusvaltaisimmalta poliitikolta. 
FIG:n presidentti Holger Magel keskit-
tyi omassa esityksessään arvioimaan 
maanmittausalan muutoksia sekä FIG:n 

nykyisen johdon saavutuksia kuluneen 
toimikauden aikana.

Juhlaesitelmän pitäjäksi oli saatu 
hiljattain eläkkeelle jäänyt YK:n ympä-
ristöjärjestön UNEP:n pääjohtaja Klaus 
Töpfer, joka esityksessään käsitteli maan-
mittareiden merkitystä kestävän kehityk-
sen ja tasa-arvon edistäjänä. Hän painotti 
maakysymysten merkitystä köyhyyden 
poistamisessa ja edellytyksenä kriisien 
välttämiselle sekä taloudellisen kehityk-
sen moottorina. Hän kiteytti sanomansa 
seuraavasti: ”Jos haluat luoda konfl iktin, 
tuhoa katasteri.” FIG on noussut YK:n tär-
keäksi yhteistyökumppaniksi juuri siksi, 
että maamittareiden tietotaito on välttä-
mätön YK:n Millennium-tavoiteohjelman 
toteuttamisessa. Töpfer haastoi maan-
mittarit ottamaan suuremman vastuun 
ympäristökysymyksissä sekä käyttämään 
uutta teknologiaa ympäristöriskien ja 
kaupungistumisen ongelmien ratkaisuun. 
Monet pitivät Töpferin puhetta yhtenä 
painavimmista FIG:n kongresseissa pide-
tyistä. Se samoin kuin muut esitykset ovat 
saatavilla FIG:n kotisivulta www.fi g.net.

Avajaistervehdyksen esitti myös kon-

23. FIG-kongressi Münchenissä 8.–13. lokakuuta 2006

KAIKKIEN AIKOJEN LA AJIN MA ANMITTAUSKONGRESSI
Järjestyksessä 23. kansainvälisen maan-

mittausinsinöörien liiton FIG:n kongressi 

järjestettiin 8.–13. lokakuuta Münchenin 

kansainvälisessä kongressikeskuksessa. 

Tämä neljän vuoden välein järjestettä-

vä kongressi kokosi 

ennätysyleisön lo-

kakuiseksi viikoksi 

Baijerin pääkaupun-

kiin. FIG:n kongres-

siin osallistui noin 

1 300 varsinaista 

Presidentti Holger Magel (vas.) 

ja varapresidentit Ken Allred 

ja T.N. Wong (oik.)  onnittelevat 

FIG:n uutta  presidenttiä prof. Stig 

 Enemarkia heti valinnan ratket-

tua.

osanottajaa sadasta maasta. Yhdessä 

 INTERGEO-konferenssin kanssa osanottaja 

määrä nousi kolmeen tuhanteen. Maailman 

suurimmassa maanmittausalan näyttelyssä 

INTERGEO:ssa kävijöitä oli lähes 20 000, 

 jotka täyttivät käy-

tössä olleet  kolme 

näyttelyhallia. Näyt-

teille asettajia oli 

noin 550 ja näytte-

lytilaa 30 000 neliö-

metriä.
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gressin isäntäjärjestön Saksan DVW:n 
puheenjohtaja Hagen Graeff. FIG:n tä-
mänvuotisen kongressipalkinnon saaja 
oli Nsame Nsemiwe Sambiasta. Hän sai 
palkinnon poikkeuksellisesti kahdesta 
artikkelista, jotka käsittelevät slummien 
parantamista Sambiassa sekä naisten 
asemaa perintötilanteissa perinteisessä 
afrikkalaisessa maanomistusjärjestelmäs-
sä (customary rights). Palkinnon luovutti-
vat presidentti Magel ja kongressijohtaja 
 Thomas Gollwitzer.

Avajaisten kulttuuriohjelmasta vastasi 
kontrabassoyhtye Bassiona Amorosa, joka 
esitti kevyttä klassista kimalaisen lennosta 
alkaen. Mukaan mahtui myös uusi sovitus 
FIG:n fanfaarista.

Lähes 500 esitelmää
Kongressin ammatillinen ohjelma koostui 
yhteensä neljästä yhteisistunnosta, joiden 
puhujiksi oli kutsuttu asiantuntijoita 
maanmittauksen eri osa-alueilta. Saksa-
laisten osuus näissä plenary sessioissa 
oli tavallista suurempi, sillä ne olivat 
yhteisistuntoja INTERGEO:n kanssa. 
FIG:n ohjelmassa oli yhteensä 90 teknistä 
luentotilaisuutta ja lukuisia workshop-ta-
pahtumia. Sessioiden ohjelmassa oli noin 
400 esitystä, minkä lisäksi posteri-ohjel-
massa oli lähes sata esitelmää.

Plenary sessioiden aiheina olivat 
maaseudun ja kaupunkialueiden vuo-
rovaikutus maakysymysten kannalta, 
puhujana mm. Lars Reuterswärd YK:n 
asuinympäristöjärjestöstä (UN-Habitat). 
Toinen merkittävä yhteisistunto oli ym-
päristötuhoista ja riskeistä, jonka yhtey-
dessä FIG julkisti myös uuden julkaisun 
maanmittareiden asemasta ympäristöka-
tastrofi en estämisessä. Luentojen pitäjinä 
olivat mm. David Zilkoski (UN-OOSA) 
keskittyen uusiin seurantajärjestelmiin, 
joita on kehitetty tsunami- ja Katrina-
tuhojen jälkeen sekä Jochen Zschau, 
joka luennoi saksalais-indonesialaisesta 
tsumani-varoitusjärjestelmästä, joka on 
luotu Intian valtamerelle.

Jäljelle jäävien kahden istunnon aihei-
na olivat paikkatietokysymykset ja niiden 
uudet jakelukanavat sekä uuden teknolo-
gian (erityisesti GNSS) vaikutukset. GIS 
oli myös useiden muiden keskeisten luen-

tojen aiheena. Kutsuttujen luennoitsijoi-
den lista ulottui ESRI:n pääjohtajasta Jack 
Dangermondista Maanmittauslaitoksen 
Jarmo Ratiaan, joka oli kutsuttu luennoi-
maan GSDI:n tulevana puheenjohtajana. 
Useat FIG:n sisarjärjestöt osallistuivat 
kongressiin presidenttitasolla: Milan 
Konecny (ICA), Ian Dowman (ISPRS) 
ja Gerhard Beutler, (IAG). Myös IHO, 
Eurogeomatics, IFHP, IFHS, ISM, CLGE, 
GE, FGF osallistuivat kongressiin ja sen 
aikana järjestettyihin kokouksiin. Mm. 
geoinformatiikan järjestöjen työryhmät 
capacity management for Africa sekä 
disaster risk management kokoontuivat 
Münchenissä.

Useiden kommenttien perusteella esi-
tysten yleinen taso oli aiempaa korkeampi, 
vaikka ongelmana on edelleen esitysten 
tason suuri vaihtelu sekä lukuisat viime 
hetken poisjäännit. Järjestäjien kannalta 
haasteena on, miten tasapainottaa määrä 
ja laatu sekä samanaikaisesti mahdollistaa 
osanotto erityisesti kehitysmaiden maan-
mittareille. FIG haluaa pitää kiinni myös 
siitä perinteestä, että FIG:n kongressit 
ovat tapaamispaikka niin tavallisille 

FIG:n uudet komissiopuheenjohtajat 

 yhteiskuvassa toimikauden alkaessa: 

Bela Markus (vas.), Yaacoub Saade, 

Chryssy Potsiou, Andrew Leyzack, Rudolf 

Staiger, Alojz Kopacik, Andras Ossko, 

Simon Adcock, Kauko Viitanen ja Andrew 

Morley.

Marokon ONIGT:n delegaation juhlaa, 

kun Marrakesh valittiin vuoden 2011 

FIG:n konferenssin pitopaikaksi.

Suomen edustajina yleiskokouk-

sessa olivat Hannu Ridell (MIL) 

sekä Martti Pietikäinen (MAKLI).
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maanmittareille kuin tutkijoillekin. FIG:n 
vahvuutena on ollut, että mukana on ollut 
niin yksityissektorin, valtion kuin kunti-
en palveluksessa olevia maanmittareita. 
Kehitys on kuitenkin johtamassa siihen, 
että akateemisten tutkijoiden määrä on 
jatkuvasti kasvussa.

Positiivisena voi pitää myös sitä, että 
useissa istunnoissa salit olivat täynnä. 
Erityisesti pienemmät komissiot kuten 8, 
9 ja 10 olivat ohjelmaltaan aiempaa tasok-
kaampia. 9. komission osalta tulos oli pit-
kälti Kauko Viitasen ansiota, joka vastasi 
9. komission ohjelmasta jo Münchenissä, 
vaikka hänen toimikautensa komissiopu-
heenjohtajana alkaa vasta nyt.

Eräät parhaista luentosarjoista oli koot-
tu yhteistyössä keskeisten kumppaneiden 
kuten FAO:n, IAG:n, World Bankin sekä 
GSDI:n kanssa.

Kaikki kymmenen komissiota pitivät 
myös komissiokokoukset sekä työryhmä-
kokouksia viikon aikana. Komissioiden 
3, 5, 7 ja 9 tapahtumista on tässä Maan-
käytössä omat raportit.

Komissioiden ohjelman täydensivät 
tekniset ekskursiot, jotka tarjosivat näkö-
alan saksalaiseen (baijerilaiseen) maan-
mittauksen osaamiseen.

Verkottuminen tärkeää
Vaikka useimmille osanottajille luennot 
ja uuden tiedon hankkiminen olivat 
pääsyy osallistumiseen, ei sosiaalisen 
kontaktien ja tapahtumien merkitystä voi 
vähätellä. Yhä useammin kongressien pää-
anti on se tieto, jota vaihdetaan taukojen, 
käytäväkeskustelujen sekä sosiaalisten 
tapahtumien aikana. Henkilökohtaisen 
tutustumisen jälkeen on helpompi ottaa 
yhteyttä ja koota tietoa sähköpostin ja 
web-sivustojen kautta.

Münchenissä sosiaalisia tapahtumia 
oli ohjelmassa joka illalle. Samoin kuin 
teknisen ohjelman kohdalla vaikeinta oli 

useasti valita minne mennä. Ensimmäinen 
tapahtuma oli jo sunnuntaina Holiday Inn 
-hotellissa, jossa järjestetty avajaisvastaan-
otto kokosi FIG:n yleiskokouksen jälkeen 
noin 700 osanottajaa.

Perinteiseen tapaan delegaatioiden 
vetäjät oli kutsuttu Münchenin kaupun-
gintalolle Marienplatzille kaupungin 
vastaanotolle. Illalla noin 700 kutsuttua 
vierasta oli Baijerin valtion vastaanotolla 
Residenz–palatsin keisarillisessa salissa. 
Muita tapahtumia olivat mm. komissioiden 
omat iltatapaamiset, opiskelijatapaaminen 
sekä perinteinen pohjoismainen ilta, joka 
jälleen kerran oli suurmenestys.

Geodätentreffen ja galaillallisen jälkeen 
viimeinen tapahtuma oli australialaisten 
järjestämä FIG 2010 -juhla, jossa oli mah-
dollisuus koalan kanssa tehdä tuttavuutta 
Sydneyn antimiin sekä ruoan että juoman 
merkeissä. Aussien vieraanvaraisuutta 
edisti noin 20 nuoren maanmittarin 
läsnäolo, jotka ISA oli tuonut Saksaan 
”FIG-lähettiläinä”.

Stig Enemark FIG:n 
presidentiksi

Kongressin aloittaa ja lopettaa perintei-
sesti FIG:n yleiskokous. Näissä kahdessa 
istunnossa päätetään FIG:n toiminta-
suunnitelmasta ja asetetaan poliittiset 
tavoitteet. Tällä kertaa kokoukset olivat ta-
vallista kiinnostavampia, sillä valittiinhan 
järjestön presidentti ensimmäistä kertaa 
suoraan yleiskokouksessa. Presidentin 
tehtävään oli tarjolla kolme ehdokasta, 
joista tanskalainen Stig Enemark voitti 
Kanadan Ken Allredin ja Hongkongin 
T.N. Wongin jo ensimmäisessä äänestyk-
sessä. Enemarkin johtama uusi hallitus 
aloittaa toimintansa vuoden 2007 alussa. 
Hallituksen muut jäsenet ovat Ken Allred, 
Dalal Alnaggar (Egyptistä ja järjestykses-
sä toinen nainen FIG:n hallituksessa), 
Matt Higgins (Australia) sekä Paul van 

der Molen (Alankomaat). Komissioiden 
edustajaksi hallitukseen tulee Chryssy 
Potsiou (3. komission uusi puheenjohtaja, 
Kreikka).

Kymmenelle komissiolle München oli 
vaihtokokous, jossa vanhat puheenjohtajat 
jättivät tehtävänsä uusille puheenjohtajil-
le. Uudet työsuunnitelmat vahvistetaan 
Hongkongissa toukokuussa 2007. Uu-
sien puheenjohtajien joukossa Suomen 
vahva edustus FIG:n toiminnassa jatkuu 
Kauko Viitasen ottaessa 9. komission 
johtoonsa.

Uusiksi kunniajäseniksi nimitettiin 
Jürg Kaumann Sveitsistä (Cadastre 2014 
-teoksen kirjoittaja) sekä postuumisti Ka-
zimierz Czarnecki Puolasta.

Yleiskokous hyväksyi ja vahvisti myös 
joukon uusia jäseniä. FIG:n jäsenyhdistys-
ten määrä ylitti samalla maagisen sadan 
rajan. Uudet jäsenyhdistykset tulevat 
toisaalta pienistä maista (Tansania, Be-
nin, Kongon demokraattinen tasavalta ja 
Georgia) ja toisaalta isommista maista, kun 
niistä liittyy toinen jäsenyhdistys (tällä 
kertaa Kiinan arviointiyhdistys ja toinen 
jäsenyhdistys Brasiliasta).

Yleiskokous päätti kaikkien aikojen 
tiukimman vaalikampanjan jälkeen, että 
vuoden 2011 konferenssi järjestetään 
Marokon Marrakeshissa. FIG:n kuudes 
alueellinen konferenssi pidetään Costa 
Ricassa 11.–15. marraskuuta 2007. Sitä 
ennen Working Week on Hongkongissa 
13.–17. toukokuuta 2007.

Yleisnäkymä INTERGEO-

näyttelystä, jonka 550 

näytteilleasettajaan tutustui 

kolmen päivän aikana noin 

20 000 kävijää.

Markku Villikka
markku.villikka@fi g.net
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KOMISSIO 3 – SPATIAL DATA 
MANAGEMENT

Komissiossa 3 järjestettiin 20 teknistä ses-
siota, joista 13 yhdessä toisen komission 
kanssa. Kuulijamäärä vaihteli istunnoittain 
15–50. Kiinnostavaa kuultavaa oli paljon ja 
valinta eri sessioiden välillä oli välillä vai-
keaa. Seuraavassa keskeisimmät aiheet.

SDI – Spatial Data 
Infrastructure

Paikkatiedon infrastruktuuri oli useiden 
esitysten aiheena. Monissa maissa mieti-
tään infrastruktuuria ja on jäsennelty tar-
vittavia palveluita ym. aiheeseen liittyviä 
asioita. Kuten Suomenkin Kansallisessa 
Paikkatietostrategiassa on määritelty, on 
SDI:n keskeisiä asioita paikkatietoaineis-
tojen harmonisointi, metatietopalvelut ja 
rajapintapalvelut. INSPIRE on Euroopassa 
keskeisessä roolissa ja saman ajattelun mu-
kaisesti tunnutaan toimivan myös muualla 
maailmassa. Aika selkeä kuilu oli kuitenkin 
havaittavissa joidenkin maanosien välillä. 
Osa painiskelee vielä aineistojen kattavuu-
den ja laadun kanssa, kun toinen puoli 
maailmasta hahmottelee infrastruktuuria 
avointen palveluiden kautta.

SOA – Service Oriented 
Architecture

Toinen selkeä trendi oli SOA-ajattelu. 
Paikkatietoaineistot ja -palvelut ovat käy-
tettävissä avointen, standardien mukaisten 
rajapintojen kautta. Pisimmällä tuotannossa 
olevien palveluiden osalta olivat tanskalai-
set. Siellä rajapintapalvelut on tuotteistettu 
ja koko jakelun bisnesmalli mietittynä 
valmiina. Tanskan karttalaitos on ottanut 
selkeän roolin paikkatietoarkkitehtuurior-
ganisaationa. Rajapintapalveluiden käytön 
esteistä, kuten häiriötilanteisiin vaikuttami-
sesta, oli myös esitelmiä. Esim. Saksa mo-
nitoroi palveluitaan ympärivuorokautisesti, 
tuottaa tilastoa ja myös pystyy reagoimaan 
heti häiriötilanteisiin. Palvelimet ovat ym-
pärivuorokautisessa valvonnassa.

Standardit
Standardeilla on yhä vahvempi asema ja 
niiden taloudellisesta hyödystäkin pidettiin 
esitelmä. Rajapintastandardeista WMS (Web 
Map Service) ja WFS (Web Feature Service) 
ovat jo täysin vakiinnuttaneet asemansa. 
Mukana oli myös yksi esitelmä WCS (Web 
Coverage Service) -standardista. Se sopii 

rasterimuotoisen tiedon jakeluun, mutta 
toisin kuin WMS tuloksena ei ole kuva 
vaan dataa. Se sopisi esimerkiksi korkeus-
mallin jakamiseen. Uusi OGC:ssä (Open 
Geospatial Consortium) valmisteltavana 
oleva standardi on WCS:n laajennus 
WCPS (Web Coverage Prosessing Service), 
joka tarjoaisi myös em. datan prosessoin-
tipalveluihin standardin jakelutavan. 
Esimerkiksi satelliittikuvadatasta voisi 
WCPS-pyynnöllä saada valmiiksi palve-
limella prosessoituna vaikkapa usean eri 
kanavan erotuskuvadatan.

Standardointi tarkoittaa myös asioiden 
standardointia, ei pelkkää tekniikkaa. Kä-
sitteiden ja niiden merkityksen määrittely 
ja standardointi on myös tärkeää.

Teija Tarvainen
Maanmittauslaitos
teija.tarvainen@

maanmittauslaitos.fi 

KOMISSIO 5 – POSITIONING 
AND MEASUREMENT

Komissio 5 on jatkanut kaudella 2003–
2006 perinteisten aiheidensa parissa. 
Nämä ovat liittyneet muun muassa stan-
dardisointiin, kalibrointiin, referenssi-
verkkoihin sekä integroituihin paikannus 
ja kartoitusjärjestelmiin. Erityistä huo-
miota komissio on kiinnittänyt yhteyden-
pitoon samalla alalla toimiviin muihin 
järjestöihin sekä aloittanut yhteistyön 
vastaavan YK:n alajärjestön (UN OOSA) 
kanssa. Puheenjohtajana on toimi kaudel-
la 2003–2006 Matt Higgins Australiasta. 
Seuraavan toimikauden puheenjohtaja on 
Rudolf Staiger Saksasta.

Münchenin kongressin aikaiset muut 
tapahtumat olivat myös voimakkaasti 
sidoksissa komission 5 toimialaan, esi-
merkkeinä IAG (International Association 
of Geodesy) ja IGS (International GNSS 
Service), ja tietysti INTERGEOn näyttelys-
sä oli runsaasti esillä juuri Paikannus ja 
mittaus -komission alaan liittyviä laitteita, 
järjestelmiä ja ohjelmistoja. Komission oh-
jelmaan liittyneet tekniset ekskursiot ku-
vastavat myös tämän hetkisiä valtavirtauk-
sia komission aihepiirissä. Käyntikohteina 
olivat Saksan avaruuskeskus ja EADS 
– molemmat mukana Galileo-hankkeessa 
– sekä käynti Baijerin karttalaitoksessa, 
joka vastaa alueen satelliittipaikannuksen 
palvelusta SAPOS.

Komission teknisissä kokouksissa 
esityksissä pääosassa olivat erilaiset satel-
liittipaikannukseen liittyvät aiheet kuten 
referenssiverkot, RTK-palvelua välittävät 
verkot ja yleensäkin GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) laajasti ottaen.

Tulevaksi kaudeksi 2007–2010 komis-
sio asetti neljä työryhmää: standardit, 
laadunvarmistus ja kalibrointi; käytännön 
referenssiverkot; integroidut paikannus-, 
navigointi- ja kartoitusjärjestelmät; sekä 
GNSS.

Yhtenä päätavoitteen toiminnassa on 
lisätä entisestään yhteistyötä muiden alan 
toimijoiden ja järjestöjen kuten IAG:n ja 
ISPRS:n kanssa.

Pekka Tätilä
Maanmittauslaitos
pekka.tatila@nls.fi 

5. komissio järjesti keskusteluforumin 

RTK/CORS-toimittajille ja käyttäjille: 

aiheesta keskustelemassa komis-

sion pj. Matt Higgins, Ruth Neilan, 

International GNSS Service, Joël van 

 Cranenbroeck, Leica ja prof. Chris 

Rizos, IAG:n 4. komission pj.

FIG-KONGRESSI MÜNCHENISSÄ

Komissioiden kuulumisia
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KOMISSIO 7 – CADASTRE AND 
LAND MANAGEMENT

FIG:n ammatilliset komissiot järjestävät 
kongressissa vuotuisten kokoontumisten 
lisäksi omalta sektoriltaan esitelmä- ja 
poster-sessioita sekä teknisiä ekskursioita. 
Cadastre & Land Management -komissio oli 
mukana yli 30 teknisen session järjestelyis-
sä ja esitti noin 20 poster-esitystä. Suoma-
laisten panos oli vankka: kuusi esitelmää 
ja kaksi puheenjohtajuutta.

Vuosikokouksessa käytiin läpi kuluneen 
nelivuotiskauden antia ja vahvistettiin työ-
suunnitelma seuraavalle kaudelle. 7. komis-
sion työskentelyssä on viime vuosina ollut 
kolme painopistettä: kehitysmaiden maan-
hallinnan kehittäminen köyhien aseman 
parantamiseksi; ”länsimaiden” (= maan-
hallinnaltaan kehittyneiden maiden) maan-
hallinnan parantaminen (e-government, 
katasterin mallintaminen, standardointi…); 
ja tilusjärjestelyiden modernisointi. Niinpä 
Münchenin kongressin sessiot jakautuivat 
näihin teemoihin osin yhteistyössä muiden 
komissioiden kanssa.

Tulevalla nelivuotiskaudella 7. komis-
siossa tulee olemaan kolme työryhmää. 
Nämä ovat: Development of pro poor land 
management and land administration; 
Creation of sustainable land administra-
tion to support sustainable development 
ja Applications of innovative technology 
in land administration.

Esillä tulevat olemaan samat teemat kuin 
aikaisemminkin: maapallon köyhien mai-
den aseman parantaminen maanhallinnan 
keinoin, kestävän kehityksen edistäminen 
ja innovatiiviset teknologiat.

Seurasin kongressin ohjelmaa pääasiassa 
tilusjärjestelyjä kannalta; siitä seuraavat 
tarkemmat merkinnät.

Saksassa tilusjärjestelytoiminta on varsin 
laajaa, projekteja on vireillä useita tuhansia. 
Tavoitteet ja laajuus luonnollisesti vaihte-
levat suuresti. Perinteinen peltouusjako 
on monin paikoin muuntunut maaseudun 
integroiduksi kehittämiseksi, jossa samal-
la hankkeella voidaan hoitaa esimerkiksi 
tulvasuojelua, kyläalueen kehittämistä ja 
pellon tilussijoituksen parantamista. Ra-
hoitusta on hankittu hankeviranomaisilta ja 
EU:lta esim. Leader-ohjelman kautta.

Mielipiteet menivät ristiin vapaaehtoi-
suuden osalta, osa oli vapaaehtoisuuden 
kannalla, kun taas joissakin esitelmissä 
haluttiin, että toimitusmiehet tekevät myös 
pakkopäätöksiä jakosuunnitelmassa.

Kehitys Suomessa on kulkenut hankkei-
den eriyttämiseen, viime vuosina on pyritty 
erillisiin peltouusjakoihin ja erillisiin han-
keuusjakoihin. Myös vapaaehtoisuus–pak-
ko on keskustelujen kohteena.

Osallistuin myös ekskursioon Münche-

nin lähellä sijaitsevaan kylään, jossa kunta 
ja asukkaat kehittävät kylää yhteistyössä 
maanhallinnan keinoin. Kaavaa toteute-
taan kaavoitussopimuksin: kunta antaa 
rakennusluvan vain, jos rakentaja myy 
kaavan mukaista tonttimaata kunnalle. 
Kunta vuokraa sitten tontteja kylään 
muuttaville lapsiperheille. Ainakin tässä 
kunnassa maapolitiikka oli tiukasti kun-
nan käsissä. Vertailtaessa Suomen oloihin 
on toki muistettava, että Saksassa ei ole 
perusrakennusoikeutta.

Seuraavalla kaudella, 2007–2010, ko-
mission vetovastuu siirtyy hollantilaiselta 
prof. Paul van der Molenilta Unkarin 
András Osskolle, joka on Budapestin kau-
pungin kiinteistöosaston johtaja. Suomen 
delegaatti komissiossa tulee olemaan Tuo-
mo Heinonen. Omalta osaltani ilmassa oli 
haikeutta, olenhan ollut MIL:n edustajana 
7. komissiossa vuodesta 1994.

Mikko Uimonen
FIG:n 7. komission 

 varapuheen johtaja 2002–2006

KOMMISSIO 9 – VALUATION 
AND THE MANAGEMENT OF 

REAL ESTATE
FIG 9. komissio 9 (arviointi ja kiinteistö-
johtaminen) piti Münchenissä vuosiko-
kouksensa, järjesti yhdeksän teknillistä 
sessiota, joista neljä yhteistoiminnassa 
muiden komissioiden kanssa, sekä piti 
kaikkien uusien työryhmien aloituskoko-
uksen. Suurin osa komission työryhmistä 
on useamman komission yhteistyössä 
toteutettavia ja yhdessä voimmekin 
saavuttaa merkittävämpiä tuloksia. Pos-
teriesityksiä oli neljä. Komissio 9 järjesti 
yhdessä 8. komission kanssa yhteisen 
iltatilaisuuden.

Kongressikauden 2002–06 komissioi-
den toiminta päättyi Münchenissä samal-
la, kun kausi 2006–10 alkoi. Päättyneen 
kauden selvästi huomattavin saavutus to-
teutui Münchenissä, kun Kiinan arvioijien 
ja konsulttien yhdistys CIREA hyväksyt-
tiin FIG:n 101. jäseneksi. Järjestön 16 000 
arvioijaa tuovat erittäin huomattavan lisän 
9. komission jäsenistöön. Suuri ansio 
CIREA:n jäsenyydelle kuuluu komission 
puheenjohtajana kautensa päättäneelle 
Stephen Yipille (Hongkong), joka kävi 
neuvottelut CIREA:n jäsenhakemuksen 
aikaansaamiseksi. Muilta osin komission 
edellisen kauden toiminta keskittyi lähin-
nä FIG:n normaaleihin 1–2 kertaa vuodes-
sa toteutettuihin konferensseihin.

Maanantaiaamuna pidetyssä komis-
sion vuosikokouksessa hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma seuraavalle neli-
vuotiskaudelle ja sovittiin perustettavaksi 

viisi työryhmää ja kaksi projektitehtävää 
arvioinnin ja kiinteistötalouden alueelle. 
Työryhmät (WG) ja projektitehtävät (TF) 
löytyvät FIG:n www-sivuilta www.fi g.net. 
Komission hallinnolliseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin DI Heidi Falkenbach 
(TKK).

Münchenin kongressissa 9. komission 
järjestämissä esitelmätilaisuuksissa oli 
vilkasta. Osallistujamäärä vaihteli 30–60 
välillä. Yhteensä esitelmiä oli yli 40, joista 
kuusi oli Suomesta eli osallistumisemme 
oli todennäköisesti selvästi vilkkainta suh-
teellisesti ja jopa absoluuttisesti.

Työryhmäkokouksissakin oli runsaasti 
osallistujia. Suomen koordinointivastuul-
le tulivat pakkolunastusta ja korvauksia 
käsittelevä työryhmä sekä kiinteistötalo-
uden opetusta maanmittaritutkinnoissa 
kehittävä projektitehtävä. Pakkolunastusta 
ja korvauksia käsittelevä työryhmä päätti 
järjestää erillisen seminaarin Otaniemessä 
6.–8.9.2007 yhdessä Itämeren arviointiyh-
distysten vuosikokouksen kanssa. Seminaa-
riin osallistuu myös YK:n maatalousjärjestö 
FAO. Lisäksi mukaan tulevat ainakin SKAY, 
MML ja TKK.

Kaikkiaan päivistä jäi hyvä kuva. Ko-
mission toiminta oli vilkasta, keskusteluja 
käytiin paljon ja yhteisistä linjoista oltiin 
hyvin yksimielisiä. Päällimmäisenä poliit-
tisena sanomana voidaan pitää spatiaalisten 
tietovarastojen kokoamista sekä niiden 
vapaata tai edullista käyttämistä. Näin 
voitaisiin edistää parempien päätösten syn-
tymistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Sitoutuminen varsinaiseen toimintaankin 
näytti työryhmissä olevan vahvaa. Erittäin 
positiivista oli nähdä suomalaisten ja 
erityisesti nuorten vahva osallistuminen. 
Puheenjohtajan ja työryhmien vetäjien 
haastava tehtävä on pitää aktiivisuus vahva-
na koko kongressikauden ajan. Komission 
kokouspöytäkirjat julkaistaan FIG:n verk-
kosivuilla mahdollisimman pian ja siellä 
voi jo nyt tutustua kokouksessa pidettyihin 
esitelmiin.

Kauko Viitanen
9. komission puheenjohtaja

kauko.viitanen@tkk.fi 

9. komission puheenjohtaja Stephen Yip 

jätti ohjat Münchenissä Suomen Kauko 

Viitaselle.



39MAANKÄYTTÖ 4/2006

MARKKU VILLIKKA
markku.villikka@welho.com

R A J A L I N J A L L A

Aikaa ajatella?Aikaa ajatella?

VV iime aikoina on keskusteltu 
paljon luovuudesta ja siitä 
onko luovien ammattien 
määrä ja etenkin luovaa työtä 
tekevien määrä nousussa vai 
laskussa. Uuden näkökul-

man tähän keskusteluun toi haastattelu-
tutkimus, jonka tuloksia julkisuudessa 
tulkittiin niin, että luovaa työtä tekevien 
määrä olisikin laskussa. Tulos on harmit-
tava takaisku niille, jotka ovat vannoneet 
luovuus-mantran nimeen jo vuosia. 
Olemmehan saaneet kyllästymiseen asti 
kuunnella, kuinka Suomi siirtyi nopeasti 
teollisesta yhteiskunnasta tieto- ja luo-
vuusyhteiskuntaan. Jopa niin että muualla 
yleinen palveluyhteiskunta ei koskaan 
meille rantautunutkaan. Tutkimuksen 
tosiasiallinen tulos oli kuitenkin toisenlai-
nen. Tutkimuksessa haastateltiin ihmisiä, 
jotka toimivat eri ammateissa, ja tutkittiin 
sitä, kuinka luovaksi ihmiset kokevat 
oman työnsä. Tässä mittauksessa ihmisten 
”luovuus” oli laskussa. Tulokset perus-
tuvat luonnollisesti henkilökohtaiseen 
arvioon omasta työstä ja työympäristöstä, 
mutta ne antavat runsaasti ajattelemisen 
aihetta. Onko niin että tiivis työtahti on 
syönyt luovuuden ja ennen kaikkea ajan 
ajatella? Sillä mitä muuta luovuus on kuin 
aikaa ajatella ja ”fundeerata”. Fundeeraus 
ei ole ollut muodissa viime aikoina.

Kun luovuus on ollut hypen aallon-
harjalla, on luonnollinen jatkokysymys 
kunkin ammattikunnan keskuudessa: 
olemmeko me luovia? Ovatko maanmit-
tarit luovia? Tällä kysymyksellä on eniten 
merkitystä jokaiselle yksilönä, mutta vielä 
enemmän yhteiskunnallisesti ammattien 
välisessä kilpailussa. Onko maanmittauk-
sessa riittävästi hypea vetämään nuorisoa 
alan koulutukseen ja korvaamaan eläk-
keelle jäämässä oleva työvoima?

Julkisessa keskustelussa tuntuu usein 
siltä, että luovuuden synonyymi on me-
diaseksikkyys. Kiinnostavimpia ovat ne 
ammatit, joissa saa aikaan suurimmat 
otsikot iltapäivälehdissä ja sähköisissä 
viestimissä – kaikkien kynnelle kykene-
vien miesten kannattaa tähdätä elokuva-
ohjaajiksi, talkshow-vetäjiksi tai monste-
reiksi ja naisten malleiksi tai juontajiksi. 

Elleivät taidot riitä, voi luovuutensa 
jalostaa ryhtymällä mediakohteeksi vaik-
kapa tapailemalla julkisuuden henkilöitä. 
Kannattaisikohan tällä viikolla shoppailla 
IKEAssa vai jokohan jokin muu harrastus 
on ajanut edelle?

Todellisuudessa maanmittaus on hyvin 
vetävä ala ja tarjoaa luovaa ongelmanrat-
kaisua kaikenaikaa. Harvassa ovat ne am-
matit, joissa sosiaalisen kanssakäymisen 
luovuus yhdistyy modernin teknologian 
käytön ja kehittämisen luovuuteen. Mutta 
käytämmekö me aikamme oikein?

Milloin olet viimeksi ottanut aikaa 
ajatteluun? Kirsi Piha käsitteli aihetta 
kolumnissaan Talouselämässä mielenkiin-
toisella tavalla. Kuka työnantaja on valmis 
antamaan työntekijöidensä jäädä kotiin 
ajattelemaan. Kuinka vaikeaa vieläkin 
on ymmärtää, että oikeaa työtä voi tehdä 
muuallakin kuin työpöydän ääressä ja 
palavereissa. Vaikka esimerkiksi verkko-
keinussa. Pilkillä vietetty aika voi ongel-
manratkaisun kannalta olla monin verroin 
tehokkaampaa. Jos on itselleen rehellinen, 
täytyy myöntää, että pääosa ajasta kuluu 
hyödyttömiin ja rutiininomaisiin palave-
reihin ja määräaikaisraportointiin.

Onko tämä pois ”oikeasta” työstä? Tätä 
voi miettiä omalta kohdaltaan. Ovatko 
rutiinit kangistaneet esimerkiksi suoma-
laisen kaavoituksen? Näyttää siltä, että 
ammattilaisten aika kuluu papereiden 
käsittelyyn, listojen tekoon, vastineiden 
laatimiseen jne. niin, että itse suunnitte-
luun jää entistä vähemmän aikaa. Varsin-
kin suurten ideoiden pohdiskeluun.

Kun kopiokonekaavoituksen ja vanhan 
aluerakentamisen virheet saatiin korjattua 
suunnittelua ja sen edellytyksiä paran-
tamalla sekä säännöksiä kehittämällä, 
saatiinko tulokseksi hyvää vai ainoastaan 
tyydyttävää ympäristöä? Varsin yleinen 
kommentti on että suomalaisen maan-
käytönsuunnittelun tulokset ovat hyviä 
mutta tasapaksuja. Kopioidaan hyväksi 
julistettuja malleja paikallisista erikois-
piirteistä välittämättä. Onko hyvä edelleen 
erinomaisen pahin vihollinen?

Mitä kertoo suomalaisen kaupunki-
suunnittelun tilasta se, että keskustelun 
uusien tuulien tarpeesta aloittaa teolli-

suusmies, vuorineuvos Krister Ahlström, 
joka on huolissaan Helsingin kilpailu-
kyvystä ja vetovoimasta kaupunkiym-
päristönä? Vuorineuvoksen keskustelun 
avauksen ymmärtää hyvin, jos seuraa mitä 
kaupunkirakentamisessa on tapahtunut ja 
suunnitteilla esimerkiksi muiden pohjois-
maiden pääkaupungeissa. Ehkä asiantun-
tijoiden aika kuluu paperinpyörittelyyn 
sen sijaan, että uhrattaisiin aikaa uusien 
ideoiden kehittämiseen. Vai onko niin, 
että nykyinen päätöksentekojärjestelmä 
suosii myötäjuoksijoita ja kyseenalaistajat 
saavat leiman otsaansa. Tarvittaisiinko 
toisinajattelijan virkoja?

Aiemmin luovaa ajattelua ja suun-
nittelua ostettiin konsulteilta. Heidän 
käyttöönsähän on kolme syytä: kehittä-
mään uusia ratkaisumalleja, tasaamaan 
työruuhkaa ja tai myymään päättäjille 
organisaation omia ratkaisumalleja (kon-
sultti myyntieksperttinä ja sijaiskärsijänä). 
Tai ehkä konsulttien käyttö muuttunut ru-
tiiniratkaisuksi sen sijaan, että heille mak-
settaisiin luovasta otteesta, johon itsellä 
ei ole aikaa tai ammattitaitoa. Vai olisiko 
sittenkin parempi ottaa aikaa itsellemme 
ja kehittää omaa luovuuttamme?

Milloin sait viimeksi työsi kannalta 
ratkaisevan uuden ajatuksen? Missä se 
syntyi? Todennäköisesti lenkkipolulla, 
pilkillä tai kenties taide-elämyksen kaut-
ta. Tai suomalaisten luovuushautomossa 
– saunassa. Tuskin työpöydän ääressä.

Nyt kun vuosi on lopuillaan, toivoisi 
että joulukuusen alla tai uudenvuoden 
ilotulistussateessa olisi aikaa ajatella. 
Merkitseekö uusi vuosi luovan ajattelun 
ylösnousemusta?
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KIINTOPISTEITÄ on rakennettu vii-
meisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
esim. Tampereen kaupungin toimesta 
satoja pisteitä vuosittain. Voitaneen pu-
hua kohtuullisen suuresta rahallisestakin 
investoinnista yhdyskuntasuunnittelun ja 
-rakentamisen hyväksi.

Kiintopisteiden rakentaminen 
ja niiden säilyminen

Perinteisesti kiintopisteet rakennetaan 
maaperään, kallioon, kiveen tai muulle 
vastaavalle, mahdollisimman liikku-
mattomalle, alustalle. Alemman luokan 
kiintopisteitä, ns. käyttöpisteitä, pyritään 

rakentamaan ja mittaamaan ennakkoon, 
alueille, joissa yhdyskuntasuunnittelu 
ja -rakentaminen on vilkasta. Uusien 
kiintopisteiden sijaintia suunniteltaes-
sa ja pisteitä rakennettaessa pyritään 
sijoituspaikaksi valitsemaan maastosta 
kohteita, joissa ne säilyisivät mahdol-

Maastoon on rakennettu ja mitattu vuosisatojen ajan 

 kiintopisteitä jotka toimivat erilaisten  maastomittauksien 

lähtöpisteinä. Tässä artikkelissa tuodaan esille kiinto-

pisteiden ja koordinaattien mittaamiseen sekä niiden 

hyödyntämiseen liittyviä, sinänsä pieniä mutta käyttäjiä 

 helpottavia tekniikoita ja menetelmiä.

UUSI TEKNIIKKA MUOKKAA

Olavi Ujanen

K I I N T O P I S T E I D E N  M I T T A U S T A  
J A  T I E T O PA L V E L U A  T A M P E R E E L L A
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lisimman pitkään. Suunnittelussa käytetään 
kaavaluonnoksia ja muita maankäytön suun-
nitteluun liittyviä asiakirjoja ja karttoja. Usein 
käy niin, että maankäytön suunnittelu muuttuu 
kiintopisteiden rakentamisen jälkeen ja uusia 
suunnitelmia toteutettaessa piste häviää lähes 
ensimmäisessä kaivinkoneen kauhaisussa. 
Koska jokainen hävinnyt kiintopiste käy myös 
veronmaksajan tai työn tilaajan kukkarolla, on 
pyritty etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja niin 
koordinaatin nopeaan ja tarkkaan määrittämi-
seen kuin kiintopisteiden käytettävyyteen ja 
säilymiseen.

Tarkka 
satelliittipaikannus

Satelliittipaikannukseen perustuvia menetelmiä 
on ollut maastomittaustoiminnassa käytössä jo 
parin vuosikymmenen ajan. Amerikkalaisten 
GPS (Global Positioning System) -satelliitteja 
hyödynnettiin alkuvaiheessa pelkästään ns. 
staattisissa, suhteellisessa, kiintopisteverkkojen 
mittauksissa. Tampereen kaupungilla staattisel-
la mittausmenetelmällä on mitattu ns. ylemmän 
luokan kiintopisteverkko, mittauksien perus-
teella on saatu määritettyä mm. muunnospara-
metrit Tampereen kaupungin erilliskoordinaat-
tijärjestelmän, kartastokoordinaattijärjestelmän 
(KKJ) ja EUREF-FIN-järjestelmän välille.

Toista, suhteellista reaaliaikaista satelliit-
tipaikannusmenetelmää, ns. RTK (Real Time 
Kinematic) -mittausta, on käytetty n. vuo-
desta 1997 lähtien. Menetelmä mahdollistaa 
ns. senttiluokan koordinaattien tuottamisen 
reaa liaikaisesti. Voisi ajatella, että menetelmä 
tekee tarpeettomaksi rakentaa uusia kiinto-
pisteverkkoja ja kiintopisteitä, kulkevathan 
koordinaatit ikään kuin ”matkassa mukana”. 
Uusissa tekniikoissa on kuitenkin oma sisään-
ajoaikansa, epäillään mm. uuden tulokkaan 
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luotettavuutta ja tarkkuutta. Tampereen 
kaupunki testasi vuosituhannen vaih-
teessa eri toimittajien RTK-järjestelmiä 
ja testauksien lopputuloksena oli, että 
erityisesti luotettavuuden kanssa oli on-
gelmia, saatiin ns. virheellisiä alustuksia, 
mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 
RTK-järjestelmän liikkuvassa päässä oleva 
maastomittausohjelmisto ilmoittaa mit-
taushetkellä koordinaattien tarkkuuden 
olevan sallituissa, senttiluokan rajoissa, 
mutta käytännössä koordinaattien tark-
kuus voi olla metrejäkin väärin. Toinen 
ongelma RTK -mittauksissa on tukiaseman 
etäisyys liikkuvaan vastaanottimeen näh-
den, mitä pidempi etäisyys, sitä huonompi 
tarkkuus ja luotettavuus. Esim. Tampereen 
kaupungin laajuus on sitä luokkaa, että 
yhdellä kiinteällä tukiasemalla ei voi 
”hallita” koko kaupunkia.

Tehtäessä RTK-mittauksia laajoilla 
alueilla yksi vaihtoehto on käyttää tu-
kiasemaverkkoa. Verkkoratkaisuja on 
markkinoilla muutamia. Suomessa on 
rakennettu viime vuosien aikana koko 
maan kattava ns. VRS (Virtual Reference 
Station) -verkko. Verkkoratkaisu vähentää 
RTK-mittauksissa luotettavuuteen ja tark-
kuuteen liittyviä ongelmia.

Myös yksittäisissä tukiasemaratkaisuis-
sa ovat menetelmien, laitteiden ja ohjelmis-
tojen kehittymisen myötä luotettavuus ja 
tarkkuus parantuneet viime vuosina.

Rakennetuille alueille on muutamissa 
kaupungeissa vuosikymmenien ajan käy-
tetty kiintopisteinä ns. haarukkapisteitä 
ja esim. Tampereen kaupungilla vajaan 
20 vuoden ajan ns. seinäpisteitä. Tam-
pereella seinäpisteitä on käytössä yli 400 
kpl. Seinäpiste on käytännössä muovinen 
tai metallinen laatta, joka kiinnitetään 
kiinteään rakenteeseen noin 1,8–2,0 met-
rin korkeuteen maanpinnasta. Rakenne 
voi olla talon seinä, pilari, pylväs, par-
vekelaatan alapinta, kallioseinämä jne. 
Laattaan kiinnitetään mittauksen ajaksi 
vakiomittainen kannake. Kannakkeen 
päässä olevaan adapteriin ja adapterissa 
olevan rasiatasaimen avulla kiinnitetään 
ja tasataan mittausheijastin tai ns. prisma 
tähyksineen.

Maastomittauksia tehtäessä taky-
metrin asemapisteeksi valitaan paikka, 
josta näkyy vähintään kahteen seinä-
pisteeseen tai vaikka yhteen seinäpis-
teeseen ja yhteen maanpinnalla olevaan 
kiintopisteeseen. Takymetrillä mitataan 
seinäpisteessä oleviin prismoihin etäi-
syys- ja kulmahavainnot. Havaintojen 
avulla takymetrissä tai erillisessä maas-
totietokoneessa olevien ohjelmien avulla 
lasketaan ns. vapaalle kojeasemalle 
tarkat koordinaatit ja orientointisuunta. 
Orientoinnin jälkeen voidaan suorittaa 
maastoonmerkintää, kartoitusmittauksia 
tai muita mittauksia normaalisti.

Käytännössä havaittuja hyviä puolia 
seinäpisteiden käytössä:
– helppo löytää, pistettä ei tarvitse etsiä 

esim. lumen tai jään alta
– säilyminen, rakennuksia harvemmin 

puretaan
– esteettömyys, mittaushavainnot voi-

daan suorittaa usein esteettömästi 
autojen ja jalankulkijoiden yli, koska 
seinäpiste sijaitsee n. 2 m:n korkeu-
della maanpinnasta

– laaja vaikutusalue, kannaketta voi-
daan kääntää 90 astetta, näin saadaan 
yhdellä, esim. rakennuksen kulmaan 
sijoitetulle seinäpistelaatalla kiinto-
piste myös risteävälle kadulle.
Käytännössä havaittuja huonoja puo-

lia seinäpisteiden käytössä:
– työläämpi rakentaa, seinäpisteverkon 

suunnittelu; mittaaminen ja verkon 
laskenta on vaativampaa kuin perin-
teisen kiintopisteverkon

– kustannukset, maastomittaajille han-
kittava seinäpistelaattaan kiinnitettä-
vät kannakkeet.

Kiintopistetietojen jakelu 
Tampereen kaupungissa

Tulevaisuudessakin siis tarvitaan maas-
tossa tai rakenteissa olevia kiintopisteitä. 

Seinäpisteverkon verkkopiirros.

Kiintopisteiden 
tarve tulevaisuudessa

Teknisessä mielessä ollaan siis lähellä sitä 
tilannetta, että mittaaja saa reaaliajassa tar-
kat senttiluokan koordinaatit suhteellisen 
vaivattomasti, kunhan mittauspaikassa on 
vain riittävästi satelliitteja ”näkyvissä”. 
Vaikka niin VRS-verkko kuin yksittäiset 
tukiasemaratkaisut voivat perustua tule-
vaisuudessa useampiin ns. monisatelliit-
tijärjestelmäratkaisuihin (amerikkalaisten 
GPS, venäläisten Glonass ja tulevaisuu-
dessa eurooppalaisten Galileo) niin aina-
kin seuraavat 5–6 vuotta tulee mittaajilla 
olemaan ongelmana se, että senttiluokan 
tuloksen saamiseksi mittauspaikassa ei ole 
joka hetki mm. esteiden takia riittävästi 
satelliitteja ”näkyvissä”. Eurooppalaisen 
Galileo-järjestelmän ja venäläisen Glo-
nass-järjestelmän valmistuttua tilanne 
onkin sitten parempi.

Seinäpisteet ratkaisuna 
rakennetuille aluille, 

joissa satelliittipaikannus 
on yleensä hankalaa

Vaikka satelliittimittausjärjestelmät kehit-
tyvät, tulee senttiluokan maastomittauk-
sessa aina olemaan tilanteita, joissa niitä 
ei voi järkevästi hyödyntää. Esimerkkeinä 
mainittakoon mittaaminen synkässä 
metsikössä tai kaupunkien katukuiluissa. 
Mikä avuksi?
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Mitä nykytekniikka tuo sitten avuksi kiin-
topistetietojen helppoon saatavuuteen?

Kiintopisteverkkoja rakennettaessa, 
mitattaessa ja laskettaessa saadaan niille 
koordinaatit. Yleensä kiintopisteestä 
tehdään myös ns. pisteselityskortti. 
Kortista ilmenee koordinaattien lisäksi 
muutakin yksityiskohtaista tietoa mm. 
pisteen laatu, alusta ja piirros sijainnista 
suhteessa maastossa, pisteen lähellä, 
oleviin kohteisiin. Tampereen kaupungin 
alueella kiintopisteitä on n. 15 000 kpl ja 
lähes kaikista pisteistä on tehty pistese-
lityskortit. Pisteselityskorttien suuresta 
määrästä johtuen ei voida olettaa, että 
kaikilla pisteitä käyttävillä maastomittaa-
jilla olisi kansiollisia paperisia kortteja ja 
karttoja maastossa mukana. Tampereen 
kaupungilla on kiintopisteiden päivitetyt 
indeksikartat ja pisteselityskortit jaettu 
maastomittaajille mikrofi lmeinä jo yli 20 

Tampereen  kaupungin 

Internet-palveluna 

 toteutettu koordinaattien 

muunnossovellus.

Tampereen kaupungin 

www-karttapalvelun 

kiintopistesovellus.

Kirjoittaja on  kehitysinsinööri 
Tampereen kaupungin 

 paikkatietotuotannossa.  Sähköposti 
olavi.ujanen@tampere.fi . 

Lisätietoja kiintopistesovelluksesta: 
www.tampere.fi /ytoteto/kartta/
map.php, valitse Paikkatiedot/ 

Kaavoitus ja rakentaminen/ 
Kiintopisteet. 

Lisätietoja koordinaattien 
 muunnossovelluksesta: http://teto.
tampere.fi /kami/stato/muunnos/

muunnos5.php.

vuoden ajan. Maastossa mikrofi lmejä kat-
sotaan ns. katseluluupilla. Mikrofi lmeistä 
ollaan kuitenkin luopumassa, koska kaik-
ki kortit on skannattu rasteritiedostoiksi 
ja rasteritiedostoja voidaan tarkastella 
maastossa mittaajien käytössä olevien 
kannettavien tietokoneiden tai jopa ta-
kymetrissä olevien maastotietokoneiden 
avulla. Tämän vuoden keväästä lähtien 
kiintopistetietoja, pisteselityskortteineen, 
on voinut saada myös kaupungin www 
-karttapalvelun kautta. Langattomien 
verkkojen kehittymisen myötä mahdollis-
tuu www -karttapalvelun hyödyntäminen 
yhä enemmän esim. mobiililaitteiden 
avulla. Kiintopistetietoja on siis mahdol-
lista tarkastella vaikkapa kannon päällä 
istuskellessa.

Tampereen kaupungin www-karttapal-
velun kiintopistesovellukseen on kytketty 
myös mahdollisuus muuntaa Tampe-

reen kaupungin erilliskoordinaatistossa 
olevien pisteiden koordinaatit yleisesti 
käytössä oleviin koordinaattijärjestelmien 
koordinaateiksi sekä niiden maantieteel-
listen koordinaattien esitysmuotoihin.
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Kuinka kysymys kiinteistö-
toimitusten suorittamisen yk-
sityistämisestä onkaan voinut 
muhia näin pitkään pinnan 
alla? Kun katsoo ympäröivän 
maailman rajua muutosta, 
jossa eivät ole suojattuja enää muut kuin 
virkaheitot poliitikot, niin valtion ja 
kunnan maanmittarit ovat saaneet elää 
kuin kyyhkyslakassa. – Meinasin sanoa 
suojatyöpaikassa, mutta sen eräs hovioi-
keudenneuvos varasi jo heille. Professori 
Veikko O Hyvönen avasi keskustelun 
laajassa kirjoituksessaan, vähän asiasta ja 
asian vierestä, ei kovin analyyttisesti eikä 
puolueettomasti, mutta koskas Veikko O 
olisi sellaiseen hairahtunutkaan.

Tarkastellaanko kiinteistötoimitusten 
suorittamisen yksityistämistä veronmak-
sajien, maanmittauslaitoksen ja kuntien, 
niiden virkamiesten, palveluja ostavan 
kansalaisen vai jonkin muun kriteerin 
kannalta? Esimerkkinä siitä, mikä se jokin 
muu voisi olla, mainitsen maaoikeuksien 
lakkauttamisen. Sen perusteeksi valittiin 
se oikeusministeriön virkamiesten näkö-
kulma, ettei heidän organisaatiokaaviois-
saan saanut olla liian monta laatikkoa, 
ja lakkauttaminen tuli. – Luulen, että 
vallitseva näkökulma tulee jo nykyaikana 
olemaan palveluja ostavan kansalaisen 
näkökulma, ja sen minäkin tässä valitsen. 
Eivät nämä hommat ole virkamiehiä, vaan 
kansalaisia varten.

Ensimmäiseksi hylkään sen perintei-
sen pääväittämän, että toimitusinsinöö-
rin täytyy olla virkamies. Niinhän me 
sanoimme autokatsastajistakin, mutta 
yksityiset katsastavat autoja jopa tarkem-
min kuin virkamiehet ennen. Minunkin 
vanha autoni meni vielä 10–15 vuotta 
sitten valtion katsastuksesta aina läpi, 
mutta nyt se sama auto ei enää menekään 
yksityisellä läpi. Toiseksi sanoisin, että jos 
ja kun Maanmittauslaitos asettuu tässä 
asiassa siilipuolustukseen, niin se tekee 
virheen. Kun Maanmittauslaitoksella 
on parhaat edellytykset yksityistämisen 
kaikenpuoliseen arviointiin, sen olisi 
parempi olla keskustelun ja muutoksen 
kärjessä kuin todeta jonakin päivänä, että 

juna meni jo ja sitä ajoivatkin ihan toiset 
ihmiset. Mutta kokemus osoittaa, että 
tämä Maanmittauslaitoksen virhe tulee 
olemaan väistämätön.

Ystäväni Jussi sanoi, että pitää osoittaa, 
mikä vika yksityisessä kiinteistönmuodos-
tamisessa olisi. Se on asenteellista. Minä 
sanoisin, että jos olemassa olevaa tilannet-
ta muutetaan, siihen täytyy osoittaa jokin 
peruste, ja se ei ole yhtään asenteellista. 
Tuottaako yksityinen kiinteistönmuo-
dostaminen nykyistä nopeampia ja 
kustannustehokkaampia(!) toimituksia? 
Sellaisten tuottaminen vaatii, että toimi-
tusten suorittajat ovat nykyistä fi ksumpia 
tai ahkerampia tai heitä avustava ”palvelu-
ympäristö” (omat organisaatiot, tekniikka, 
tietokone- ja arviointipalvelut jne. jne.) 
on nykyistä parempi, kaikki erikseen tai 
yhdessä.

Vastaus voi olla myönteinen tai kiel-
teinen. Kaikki me tiedämme, että jotkut 
tekevät työtä kuin pienet oravat ja joillekin 
johtajat saavat taas toistuvasti todistella, 
että palkan edestä pitäisi jotain tehdäkin. 
Vapaa kilpailu pistäisi jälkimmäiset ah-
taalle. Ei näillä palkoilla -asenteisiin ei 
olisi enää varaa. Joko ryhdyt uimaan tai 
uppoat. Vapaan kilpailun ideologiassa 
oletetaan, että huonommatkin opettelevat 
kroolaamaan ja kroolaavatkin sitten ihan 
pirusti.

Sitä minä ainakin pelkään, että toimi-
tuksia tekevää maanmittaria ympäröivä 
”palveluympäristö” ei muutoksesta para-
nisi, ei ainakaan pitkään aikaan. Nykyinen 
kiinteistönmuodostaminen ei ole enää 
yksinäisen miehen työtä prisman ja mi-
tan kanssa, vaan he vaativat ympärilleen 
melkoiset apuorganisaatiot. Oletetaanko 
yksityistämisajattelussa, että valtio huo-
lehtii kehittämistehtävistä ja monista 
muista aputoiminnoista ja yksityiset yrit-
täjät syövät valmiista pöydästä? Kyllä kai 
sellainenkin työnjako voi toimia ja jossain 

jo toimiikin.
Totta kai meidän talous-

järjestelmämme perustuu 
yrittämiseen ja vapaaseen 
kilpailuun. Sillä on vain kiel-
teisiä kääntöpuoliakin. Yksi 

olennainen sellainen on, että yksityinen 
yritys ei pyri pohjimmiltaan hyvien tuot-
teiden tai palvelujen tuottamiseen, vaan 
se pyrkii tuottamaan tekijälleen mahdol-
lisimman suuren taloudellisen hyödyn. 
Yritystoiminta kähmii ja suhmuroi kansa-
laisten tappioksi niin, että sen valvomista 
varten joudutaan rakentamaan yhä uusia 
viranomaisjärjestelmiä. Pitäisikö nekin 
yksityistää? Minulla sattuu olemaan ko-
kemuksia helsinkiläisestä isännöitsijätoi-
mistojen systeemeistä, ja kokemukset ovat 
kauheita. Jos erotat huonon isännöitsijän 
ja palkkaat uuden, niin se uusi on sellai-
nen, jonka jokin toinen taloyhtiö oli juuri 
erottanut. Alalla on hiljaisesti sovitut käy-
tännöt, joiden ydinajatus on, että tehdään 
mahdollisimman vähän mahdollisimman 
suurella palkalla. Vapaa kilpailu ei toimi, 
vaikka kaiken järjen mukaan pitäisi.

Meitä lähin vertailukohta on yksi-
tyinen asianajajalaitos. Toimiiko vapaa 
kilpailu siellä niin, että vain parhaat ovat 
jäljellä? Asiaa läheltä seuranneena voin 
sanoa, että ei toimi, vaan joutuu toistuvasti 
sanomaan, että taas tiedän yhden asianaja-
jan, jota en ota omaa juttuani hoitamaan. 
Toimiiko se putkimiesten kohdalla? Näytti 
toimivan ainakin silloin, kun tarvitsin 
putkimiestä kiireisenä kesäkautena ja 
saatavilla oli vain yksi. Otin hänet ja panin 
parin tunnin kuluttua kävelemään. Miksi 
järjestelmä toimii putkimiesten suhteen, 
mutta ei toimi asianajajien suhteen? Ehkä 
siksi, että meillä on luontainen herran 
pelko. Tavallinen ihminen ei pysty eikä 
kehtaa arvostella asianajajan tai lääkärin 
tai muun herran työtä, vaikka ymmärtäi-
sikin, että se on huonoa. Maanmittarit 
voivat päästä herrojen ryhmään, joten 
hyvin menee, mutta kenen kannalta?

Niin että ei tämä ole mikään yksikäsit-
teinen asia. Kannatanko siis kiinteistötoi-
mitusten yksityistämistä vai en? Kannatan 
keskustelun jatkamista.

V E T U R I M I E S

Yksityistää vai ei, 
siinäpä kysymys
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Jarmo Ratiasta maailman-
laajuisen paikkatietoalan 
 järjestön puheenjohtaja

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jar-
mo Ratia valittiin Global Spatial Data 
Infrastructure (GSDI) -järjestön puheen-
johtajaksi. Puheenjohtajavalinta tehtiin 
Chilessä pidetyssä konferenssissa 5.11.

GSDI kehittää paikkatietojen maail-
manlaajuista keräämistä ja yhteiskäyttöä 
tavoitteenaan globaalin paikkatietoinf-
rastruktuurin aikaansaaminen. Järjes-
tö edistää kansainvälistä yhteistyötä 
tukemalla paikallisia ja kansainvälisiä 
paikkatietohankkeita. Toiminnan avulla 
edistetään standardien ja yhteensopivien 
järjestelmien sekä tekniikoiden käyttöä 
maailmanlaajuisesti. Euroopassa EU:n 
komissio on antanut ns. INSPIRE-direk-
tiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on 
luoda Euroopan alueen paikkatietoinf-
rastruktuuri. EU:n presidenttimaana 
Suomi johtaa parhaillaan sovittelumenet-
telyä komission, EU:n parlamentin sekä 
ministerineuvoston välillä direktiivin 
tekstisisällöstä.

Järjestön jäseninä on yli 30 eri maan-
osissa toimivaa kansainvälistä tai kansal-
lista organisaatiota sekä lisäksi yrityksiä 
ja yksityishenkilöitä. Tarkkailijajäseninä 
on useita järjestöjä. GSDI toimii läheisessä 
yhteistyössä YK:n alueellisten talous-
komissioiden kanssa. Järjestössä toimii 
lisäksi useita työryhmiä, joista tekninen 
työryhmä on tuottanut paikkatietoinfra-
struktuurin rakentamisen käsikirjan (The 
SDI Cookbook). Käsikirjaan voi tutustua 
järjestön verkkosivuilla.

Kansainvälisen paikkatietoalan jär-
jestön ensimmäinen kokous pidettiin 
Saksassa vuonna 1996. GSDI Association 
perustettiin elokuussa 2002 ja se rekis-
teröitiin Yhdysvaltain lain alaisuuteen. 
Maanmittauslaitos liittyi mukaan perus-
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Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut 
erillistä ratalakia, joka säätelisi rautatien 
suunnittelua, alueiden hankkimista rauta-
tien tarpeisiin, radan rakentamista ja kun-
nossapitoa sekä rautatien lakkauttamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti voidaan 
todeta Maanmittauslaitoksen tehtävien 
kannalta, että rautateiden rakentamiseen 
tarvittavien maa-alueiden lunastaminen ra-
danpitäjälle ja niihin liittyvät tilusjärjeste-
lyt ovat tapahtuneet lunastuslain nojalla.

Ratalakia koskeva ehdotus noudattelee 
paljolti tämän vuoden alussa voimaan 
tulleeseen uuteen maantielakiin sisältyviä 
periaatteita, lakiehdotus on eräiltä osin 
miltei kopio maantielaista. Tämä koskee 
erityisesti alueiden lunastamista sekä lu-
nastukseen liittyviä kiinteistöteknisiä ja 
rekisteröintitoimenpiteitä. Myös tilusjärjes-
telyjä koskevat säännökset ovat analogisia 
maantielain säännösten kanssa.

Rautatien suunnitteluprosessi on kak-
siosainen. Ensin on radan rakentamista 
ja parantamista varten hyväksyttävä 
yleissuunnitelma ja sen jälkeen yksityis-

kohtainen ratasuunnitelma. Hyväksytyn 
ratasuunnitelman nojalla radanpitäjä voisi 
käynnistää ilman erillistä lunastuslupaa 
ratatoimituksen. Siltä osin kuin ratalaissa 
ei ole erityissäännöksiä, ratatoimituksessa 
sovellettaisiin lunastuslain lunastamista 
koskevia säännöksiä. Tämä koskee sekä 
lunastusmenettelyä että aineellisia sään-
nöksiä, kuten esimerkiksi korvauksen 
määräämisperusteita.

Ratalakiehdotuksessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota myös turvallisuusnäkö-
kohtiin, kuten tasoristeyksien tekemiseen 
ja poistamiseen sekä näkemä- ja suoja-alu-
eisiin. Kun junien nopeuksien kasvaessa 
tasoristeyksiä ei sallittaisi ainakaan ns. 
runkoverkkoon kuuluvilla rataosuuksilla, 
aiheuttaa tämä huomattavasti nykyistä 
enemmän yksityisten teiden järjestelyjä 
rataverkkoa parannettaessa ja nykyisiä 
tasoylikäytäviä poistettaessa.

Ratalain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2007 loppupuolella tai vuoden 
2008 alusta.

Pauli Karvinen

Ministeri Korkeaojan mukaan Kanta-Hämeen 
maakuntakaava lainvastainen

rustuvat osin puutteellisiin selvityksiin.
Maa- ja metsätalousministeriö on ollut 

huolissaan muun muassa kaavan vaiku-
tuksista elinkeinonharjoittajien tuensaan-
timahdollisuuksiin sekä maanomistajien 
mahdollisuuksiin alueen kehittämiseen 
ja nykyisen käytön muuttamiseen. Maan-
omistajalla ei kuitenkaan ole mahdolli-
suutta saada korvausta maakuntakaavasta 
välittömästi tai välillisesti aiheutuvista 
käytönrajoituksista tai menetyksistä. 
Kaava saattaa myös vaikeuttaa maa- ja 
metsätalousviranomaisten mahdollisuuk-
sia edistää oman hallinnonalansa lainsää-
dännön tavoitteita ja strategioita.

Asian käsittely jatkunee valituspro-
sessien myötä korkeimmassa hallinto-
oikeudessa.

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen esitti 
maa- ja metsätalousministeri Juha Korkea-
ojan sijaisena valtioneuvoston istunnossa 
hylättäväksi ympäristöministeriön pää-
tösehdotuksen kaavan vahvistamisesta. 
Esityksen mukaan maakuntakaavan maa- ja 
metsätalousalueita ja maaseutua koskevat 
merkinnät olisi tullut jättää lainvastaisina 
vahvistamatta. Keskustan ministeriryh-
män kannattama esitys kuitenkin hävisi 
äänestyksessä.

Valtioneuvoston pöytäkirjaan jätetyn 
eriävän mielipiteen mukaan maakuntakaa-
van vaikutuksia maa- ja metsätalouselinkei-
nojen ohjaukseen ja tukijärjestelmiin sekä 
näiden elinkeinojen harjoittamiseen ei ole 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä 
tavalla arvioitu. Maakuntakaavan merkin-
nät ovat myös liian yksityiskohtaisia ja pe-
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Ratalakia koskeva hallituksen esitys 
on annettu eduskunnalle
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Jarmo Ratia



47MAANKÄYTTÖ 4/2006

tajajäsenenä syksyllä 2003.
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jar-

mo Ratia on toiminut GSDI:n hallituksessa 
Euroopan alueen edustajana vuodesta 
2004. Hän oli Euroopan Maanmittauslai-
tosten järjestön (EuroGeographics) pu-
heenjohtaja vuosina 1996–1998. Ratia on 
aktiivisesti osallistunut Euroopan unionin 
asiantuntijakokouksiin ja alan pohjois-
maiseen sekä lähialueyhteistyöhön ja hän 
toimii parhaillaan myös EU:n pysyvän 
kiinteistörekisterikomitean puheenjohta-
jana. Lukuisten luottamustehtävien lisäksi 
Ratia on toiminut muun muassa vesi- ja 
ympäristöhallituksen ylijohtajana ja va. 
pääjohtajana sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kansliapäällikkönä.

Ratia seuraa GSDI:n puheenjohtajan 
tehtävässä yhdysvaltalaista professori 
Harlan Onsrudia.
Lisätietoa: www.gsdi.org.

EU:n parlamentti ja 
neuvosto sopuun  paikkatieto -

direktiivistä 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavut-
tivat 21.11.06 yhteisymmärryksen paik-
katietoja koskevan INSPIRE-direktiivin 
sisällöstä. Käsittelyn loppuvaiheeseen 
kuuluvassa sovittelussa tärkeimpiä kes-
kustelunaiheita olivat periaatteet, joilla 
viranomaiset ja EU-elimet voivat saada 
käyttöönsä toisten viranomaisten hal-
lussa olevia direktiivin alaan kuuluvia 
kartta- ja muita paikkatietoaineistoja sekä 
periaatteet, joilla kansalaiset voivat päästä 
tarkastelemaan näitä aineistoja. Lisäksi 
keskusteltiin vielä tekijänoikeuksiin liit-
tyvistä yksityiskohdista. 

Direktiivi edellyttää, että jäsenmaat 
kehittävät julkisten kartta- ja muiden 
paikkatietojen hallintaa ja tietopalveluja 
yhteisten periaatteiden mukaisesti. Kan-
salaisille muun muassa tarjotaan entistä 
parempi mahdollisuus tarkastella ympä-
ristöä kuvaavia tietoja verkkopalveluiden 
avulla. Viranomaiset taas voivat aikaisem-
paa tehokkaammin hyödyntää toistensa 
keräämiä tietovarantoja. 

Kansalaisille suunnatut ns. selailupal-
velut olisivat pääsääntöisesti maksutto-
mia. Direktiivi kuitenkin sallii maksujen 
perimisen kansalaisilta niissä tapauksissa, 
joissa aineistot ovat nopeasti muuttuvia. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt säätieto-
palvelut. "Olen erittäin tyytyväinen, että 
ratkaisu lopulta saavutettiin”, toteaa ym-
päristöministeri Jan-Erik Enestam. "Us-
kon, että direktiivi luo hyvän ja toimivan 

pohjan sekä kansallisten että Euroopan 
yhteisön paikkatietoinfrastruktuurien 
kehittämiselle sekä mahdollistaa laaduk-
kaiden tietoaineistojen ja -palveluiden 
ylläpidon jäsenmaissa”, toteaa Enestam. 

Näillä näkymin direktiivi tulee voi-
maan kesällä 2007. 

Myönteisiä kokemuksia 
luonnonsuojelualueiden 

muodostamisesta 
hankeuusjaossa

Maanmittauslaitos on tehnyt hankeuus-
jakoja luonnonsuojelualueiden toteut-
tamisen yhteydessä noin kymmenen 
vuoden ajan. Vuoden 2006 puolivälissä 
63 hankeuusjakotoimitusta oli saatettu 
loppuun. Maa-alana tämä tarkoittaa 
hieman yli 8 000 hehtaarin liittämistä 
luonnonsuojelualueisiin. Hankeuusja-
oissa luonnonsuojeluohjelmaan kuulu-
via maa-alueita ei pakkolunasteta, vaan 
viranomaisten ja maanomistajien kesken 
etsitään neuvotellen kullekin paras rat-
kaisu. Ratkaisuun pyritään muun mu-
assa kiinteistökaupoin tai vastikemaan 
hankkimisella.

Alueita järjestellään ja liitetään luon-
nonsuojelualueisiin suorittamalla kiin-
teistönmuodostus- ja muita toimenpiteitä 
huomattavasti suojeltua aluetta laajem-
malla alueella. Lisäksi suojeluhank-
keita koskevissa uusjaoissa on annettu 
vastikemaata, mikä tarkoittaa sitä, että 
kiinteistönmuodostuksessa luonnonsuo-
jeluohjelmaan kuuluvan maan omistajalle 
hankitaan maata toisaalta.

Toimitusten keskimääräinen kestoaika 
vireille tulosta loppuunsaattamiseen on 
noin 2,5 vuotta. Kestoaikaa ovat pidentä-
neet mm. oikeuskäsittelyt. Tuomioistuin-
ten käsiteltävänä oli ollut 11 toimitusta, 
siis noin 17,5 % loppuunsaatetusta toi-
mituksesta.

Asemakaavan 
pohjakartan 

tarkastaminen keskitetään 
1.1.2007 lukien

Maanmittauslaitoksen tehtävä on valvoa 
kaavoitusmittauksia. Kaavoitusmitta-
usasetuksen mukainen valvontatehtävä 
tullaan jatkossa hoitamaan keskitetysti 
kolmesta toimintayksiköstä käsin.

Maanmittauslaitoksen Kehittämiskes-
kus hoitaa jatkossa ranta-asemakaavojen 
pohjakarttojen tarkastuksen Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-
Suomen maanmittaustoimistojen alueilla. 

Kehittämiskeskus hoitaa myös muut kuin 
ranta-asemakaavojen pohjakartan tarkas-
tusta koskevat, kaavoitusmittausasetuksen 
mukaan Maanmittauslaitokselle kuuluvat 
valvontatehtävät ja asemakaavojen pohja-
karttojen tarkastukset.

Pohjanmaan maanmittaustoimisto hoi-
taa ranta-asemakaavojen pohjakarttojen 
tarkastuksen Pirkanmaan-Satakunnan, 
Keski-Suomen ja Pohjanmaan maanmit-
taustoimistojen alueilla.

Pohjois-Savon maanmittaustoimisto 
hoitaa ranta-asemakaavojen pohjakart-
tojen tarkastuksen Etelä-Savon, Pohjois-
Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Poh-
janmaan, Kainuun-Koillismaan ja Lapin 
maanmittaustoimistojen alueilla.
Lisätietoja antavat: 
Kehittämiskeskus: yli-insinööri Pekka 
Tätilä, puh. 020 541 5593, 
Pohjanmaan maan mittaustoimisto: 
myyntipäällikkö Teuvo Paju koski, puh. 
020 541 4682, 
Pohjois-Savon maanmittaustoimisto: 
myyntipäällikkö Pekka Ojalainen, puh. 
020 541 4427.

Lohkominen 
Suomessa Pohjoismaiden 

halvinta
Pohjoismaiden maanmittauslaitokset teet-
tivät tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli 
verrata lohkomisten hintoja, kustannuksia 
ja rahoitusta Pohjoismaissa. Tutkimuksen 
mukaan lohkomisen ja lainhuudon kus-
tannukset asiakkaalle olivat Suomessa 
Pohjoismaiden pienimmät, keskimääräi-
nen hinta oli 1 055 euroa. Korkeimmat 
kustannukset olivat Tanskassa, missä 
lohkominen kaava-alueella maksoi keski-
määrin 2 911 euroa ja kaavoittamattomalla 
alueella 2 801 euroa. Suomessa virkamie-
het tekevät siis maanmittaustoimituksen 
Pohjoismaiden matalimmalla hinnalla ja 
yksityiset maanmittarit Tanskassa kal-
leimmalla.

Toimitusten läpimenoajoissa eli toimi-
tusten kestoissa tilastot menivät täsmäl-
leen päinvastoin: Suomessa lohkomisen 
kesto oli pisin, yhdeksän kuukautta, kun 
taas Tanskassa lohkominen saatiin tehtyä 
kahdessa kolmessa kuukaudessa.

Suomessa ja Ruotsissa valtiolla ja kun-
nalla on lohkomistoimitusten monopoli. 
Myös kiinteistönmuodostuslainsäädännöt 
ovat hyvin samankaltaisia. Suomessa 
lohkomisten hinnan vahvistaa kuitenkin 
Maa- ja metsätalousministeriö, ei Maan-
mittauslaitos, kuten Ruotsissa.
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UUDET PERUSKARTAT JA 
MAASTOKARTAT

Uuden 1: 25 000-mittakaavaisen pe-
ruskartan painotyöt on aloitettu ja 
ensimmäiset lehdet uutta karttaa ovat 
ilmestyneet. Yksi karttalehti kattaa ai-
empaa laajemman, 12 x 24 km:n alueen, 
jolloin koko Suomen kattaa aikanaan 
noin 1 500 karttalehteä. Tänä vuonna 
on tulossa painoon 50 karttalehteä. En-
simmäisenä painettiin Rukan karttalehti 
T5311. Eniten uutta karttaa valmistuu 
tänä vuonna Kainuusta. Lisäksi karttoja 
on luvassa muun muassa Mikkelin ja 
Rauman seudulta.

Teiden, talojen, vesien, peltojen, 
maaston kuvioiden ja korkeussuhtei-
den sekä suojelu- ja rauhoitusalueiden 
lisäksi uudella Peruskartalla näkyvät 
nyt myös taajamien kiinteistörajat. 
Uutta on myös, että eri rakennustyypit 
on merkitty karttaan omilla väreillään. 
Suot on luokiteltu viivoituksilla ja vä-
risävyillä niiden vaikeakulkuisuuden 
mukaan. Lisäksi uusissa Peruskartoissa 
on GPS-yhteensopiva yleiseurooppalai-
nen EUREF-FIN-koordinaatisto.

Uusi nopealla aikataululla tehtävä 
maastokartta 1: 50 000 (UTM) on suun-
niteltu erityisesti puolustusvoimien 
tar peeseen. Karttasarja (360 lehteä) 
saadaan koko maasta valmiiksi vuoden 
2007 loppuun mennessä. Kartan rinnal-
le ja ajantasallapitoon valmistellaan jo 
suoraan maastotietokannasta valmis-
tettavaa 1:50 000-maastokarttaa, jonka 
painaminen aloitetaan myös vuonna 
2007.

Peruskartan 1:20 000 ja vanhan 
maastokartan 1:50 000 julkaisutyöt on 
lopetettu vuoden alkupuolella. Uusia 
ja vanhoja karttoja on markkinoilla 
rinnakkain, kunnes koko maan uudet 
kartat on saatu painetuksi.

KARTAT VERKOSSA 
JO 10 VUOTTA

Maailman ensimmäinen kansallinen 
Internet-karttapalvelu Kansalaisen 
Karttapaikka täytti 10 vuotta 17.9.2006. 
Kansalaisen Karttapaikan keskeinen si-
sältö on Maanmittauslaitoksen tuottama 
peruskartta-aineisto. Palvelun käyttöön ei 
tarvita salasanaa eikä käyttäjätunnusta.

Kansalaisen Karttapaikka on noussut 
Kansalliseen paikkatietostrategiaan yh-
deksi kansallisesti toteutettavista perus-
paikkatietopalveluista. Ajatus julkisten 
toimijoiden keräämistä paikkatietoai-
neistoista kaiken kansan selattavana on 
nostettu kansalliseksi tavoitteeksi.

Karttapaikan syntyaikaan ohjelmia 
Internet- tai karttapalvelun tekemiseen ei 
ollut, joten kaikki koodattiin alusta pitäen 
maanmittauslaitoksessa. Karttatiedostoil-
le kehitettiin oma uusi kuvaformaatti, jos-
ta halutun karttapalan irrotus palveluun 
oli nopeaa. Karttakäyttöliittymälle www-
palvelussa ei ollut mitään mallia vaan 
sekin ideoitiin Maanmittauslaitoksessa.

2000-luvulle tultaessa Karttapaikka 
oli saavuttanut suuret massat ja nimensä 
mukaisesti tavalliset kansalaiset. Käyt-
töliittymä uudistettiin nykyvaatimusten 
mukaiseksi ja otettiin käyttöön 2005. 
Siinä ilmaisen kartta-aineiston laatua pa-
rannettiin merkittävästi ja käyttöliittymää 
yksinkertaistettiin.

Luonnossa liikkujilla on nykypäivänä 
usein paikannin ja siksi Karttapaikalle 
kansalaisten käyttöön toteutettiin moni-
puolinen koordinaattitoiminto. Osoitehaku 
kattaa myös rakentamattomat haja-asu-
tusalueet ja nimistöhaulla löytyvät syrjäi-
simmätkin kulmakunnat. Erityisryhmien 
palvelut karsittiin, jotta käyttöliittymästä 
saatiin yksinkertainen ja helppokäyttöi-
nen.

Kansalaisen Karttapaikka on ollut 
maailmanlaajuisesti huomion kohteena 
ja sitä on esitelty lukuisissa kansainväli-
sissä yhteyksissä. Matkailijat ovat etsineet 
Karttapaikalta reittejä ja ulkosuomalaiset 
selailleet kotiseutujaan.

Karttapaikalta löytyvät kartat mittakaa-
vaan 1:16 000 asti kaikkialta Suomesta. 
Koska kartat on tehty maastotietokannan 
aineistosta, kartalla näkyvät muun mu-
assa nimistö, korkeus- ja syvyyskäyrät 
sekä maastotiedot. Lisäksi käytössä on 
etäisyyslaskuri. Karttapaikalla voi hakea 
karttaa niin osoitteen, paikannimen, 
karttanumeron kuin koordinaattienkin 
avulla. Myös koordinaattien muuttami-
nen koordinaattijärjestelmästä toiseen 
onnistuu.

Karttapaikalla vierailee päivittäin yli 
5 000 kävijää ja vuorokaudessa tehdään 
yli 100 000 karttahakua.

Tonttipulaa 
voidaan helpottaa 

nykyisiä omakotitaloalueita 
hyödyntämällä

Uusien tonttien kysyntää ja tonttipulaa 
voidaan vähentää hyödyntämällä ole-
massa olevia omakotitaloalueita nykyistä 
enemmän. Monet omakotitaloalueet salli-
vat lisärakentamisen.

Kuntaliiton raportin mukaan omakoti-
taloalueita voidaan tiivistää lisärakenta-
misella. Useat asuinalueet on kaavoitettu 
väljästi ja tonteilla on käyttämätöntä 
rakennusoikeutta. Kokonaisia asemakaa-
van osia ja yksittäisiä tontteja on myös 
rakentamatta.

Omakotitaloalueiden täydentämistä 
ja tonttien käyttöä voidaan edistää ra-
kentamattomien tonttien kiinteistöveron 
nostolla ja rakentamiskehotuksilla. Myös 
rakennettujen tonttien jakamiseen löytyy 
luultua enemmän kiinnostusta.

Oulussa rakentamiskehotuksilla on 
saatu rakennettua satoja tontteja. Tontti-
jaon mahdollisuuksista tiedottaminen ja 
käytännön järjestelyjen helpottaminen on 
puolestaan johtanut noin sadan tontin ja-
kamiseen vuosikymmenen alun jälkeen.

Uusien omakotitaloalueiden kaavoi-
tusta ja rakentamista voidaan vähentää 
kaavoitettujen alueiden käytön tehos-
tamisen lisäksi omakotitalokaupan vil-
kastuttamisella. Omakotitalojen kaupan 
vilkastuttaminen vähentää uusien tonttien 
kysyntää.

Lähes puolta omakotitalorakentajista 
kiinnostaa valmis omakotitalo tontin 
ostamisen sijaan. Omakotitalojen puute 
heijastuukin tonttien kysynnän lisäänty-
misenä. Omakotitalokauppaa pystytään 
vilkastuttamaan kysynnän ja tarjonnan 
nykyistä paremmalla kohdentamisella.

Omakotitalojen etsijät ovat tyypillisesti 
lapsiperheitä ja omakotitaloissa asujat 
keskimäärin iäkkäämpiä henkilöitä. Iäk-

Kuntaliiton raportin mukaan omako-

titaloalueita voidaan tiivistää lisära-

kentamisella.
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käämpien omakotitaloasujien omako-
titalosta luopumista voidaan helpottaa 
heidän tarpeisiinsa soveltuvia asuntoja 
tarjoamalla.

Olemassa olevia, lapsiperheitä 
vähemmän houkuttelevia omakotitalo-
alueita voidaan muuttaa paremmin 
lapsiperheille sopiviksi huolehtimalla 
alueen palveluista. Lapsiperheet ar-
vostavat muun muassa hyvin toimivia 
joukkoliikenneyhteyksiä, kauppoja ja 
koulujen läheisyyttä.

Nykyisten omakotitaloalueiden 
parempi hyödyntäminen estää yh-
dyskuntarakenteen hajautumista, tuo 
säästöjä yhdyskuntarakentamiseen 
ja lisää palveluiden kannattavuutta. 
Uuden omakotitaloalueen kunnallis-
tekniikan ja palvelujen rakentaminen 
maksaa usein miljoonia euroja.

Rakennettujen omakotitaloaluei-
den elinvoimaisuutta ja palveluiden 
turvaamista koskevan raportin Van-
hassa vara parempi tulokset perustu-
vat Oulussa, Turussa ja Hyvinkäällä 
tehtyihin kyselyihin ja selvityksiin. 
Se on osa Kuntaliiton ja ympäristömi-
nisteriön Tonttituotannon edistäminen 
-hanketta. Hankkeen verkkosivut ovat 
osoitteessa www.kunnat.net/tontti-
tuotanto.

Pohjoismaiset 
kiinteistösijoittajat 

aktiivisia 
Suomessa

Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanska-
laiset sijoittajat ovat olleet ahkerasti 
ostoksilla kiinteistömarkkinoillamme. 
Näistä maista tulleet rahastot ja kiin-
teistösijoitusyhtiöt ovat sijoittaneet 
Suomeen jo lähes miljardi euroa tänä 
vuonna. Tämä vastaa lähes kolmasosaa 
vuoden 2006 aikana tehdyistä isoista 
kiinteistökaupoista Suomessa.

Esimerkkeinä pohjoismaisista kiin-
teistösijoituksista voidaan Newsec 
Oy:n julkaisemasta Nordic Raportista 
poimia mm. Keskon vähittäiskaup-
pakiinteistöjen myynti reilulla 200 
miljoonalla eurolla ruotsalaiselle 
Niam-rahastolle ja valtion omistaman 
Kapiteeli Oyj:n hotellikiinteistöjen 
myynti norjalaiselle kiinteistösijoi-
tusyhtiölle Norgani Hotelsille yli 300 
miljoonalla eurolla. Ruotsalainen 
kiinteistörahasto Sveafastigheter on 
myös sijoittanut Suomeen noin 100 
miljoonaa euroa.

Vahva vientivetoinen teollisuus ja 

UUTISIA

Kaava-alueella sijaitsevat lomakiinteistöt olivat 
kalleimpia tällä kertaa Kanta-Hämeessä, jossa 
keskihinta oli 177 000 €. Kaava-alueen ulkopuo-
lella sijaitsevista rantamökeistä maksettiin eniten 
Uudellamaalla, keskimäärin 172 000 €.

Alueilla, joille on laadittu ranta-asemakaa-
va, rantatonttien keskihinta pysyi ennallaan, 
mutta tehtyjen kauppojen määrä väheni 16 %. 
Kaavoittamattomilla alueilla rantarakennuspai-
kat kallistuivat 4 prosenttia, kauppojen määrä 
lisääntyi 11 %.

Rakentamaton omarantainen tontti alueella, 
jolla on ranta-asemakaava, maksoi keskimäärin 
22 800 euroa. Kaava-alueen ulkopuolinen ran-
tarakennuspaikka maksoi 25 000 €. Kalleimpia 
rantatontit olivat Uudellamaalla, keskimäärin 
83 000–86 000 €.

Vähemmän peltokauppoja – 
kalliimmilla hinnoilla

Pellon hinta on noussut vuoden 2006 alkupuo-
liskosta keskimäärin 12 prosenttia. Kauppa on 
tasaantunut: kauppoja on tehty 11 prosenttia 
vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. 
Koko maan keskihinta alkuvuonna 2006 oli lähes 
6 000 €/ha. Kalleimmat pellot myytiin Varsinais-
Suomessa, hinta keskimäärin 8 000 €/ha. Seu-
raavaksi kalleinta viljelty maa oli Satakunnassa, 
7 700 €/ha, ja halvinta Lapissa, 1 000 €/ha.

Metsäkaupassa 
ei muutoksia

Edustavia yli kahden hehtaarin metsäkauppoja 
tehtiin vuoden 2006 alkupuoliskolla 1 260 kap-
paletta, mikä on saman verran kuin edellisen 
vuoden alkupuoliskolla. Koko maan keskihinta 
oli 1 700 €/ha, hintakin on pysynyt samana. Kal-
leinta metsä oli Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakunnissa, 3 500 ja 4 100 €/ha, ja halvinta 
Lapissa, 680 €/ha.

Osa tilastoista löytyy Maanmittauslaitoksen 
kauppahintatilastosivuilta.

Lisätietoja tilastosta ja tietopalvelusta antavat 
Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksessa 
julkaisun tekijät erikoistutkija Juhani Väänänen 
puh. 020 541 5610, yli-insinööri Markku Airaksi-
nen puh. 020 541 5606 ja maanmittausinsinööri 
Hanna Lauhkonen puh. 020 541 5467. Sähköposti 
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi . Kaup-
pahintatietoja maakunnittain antavat maanmit-
taustoimistot.

Vuoden 2006 alkupuoliskolla tehtiin 38 200 
kiinteistökauppaa. Kauppojen määrä laski 2 
prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 
edellisenä vuonna. Kiinteistökauppaan käytettiin 
3,7 miljardia euroa, mikä on 4 % enemmän kuin 
edellisen vuoden alkupuoliskolla. Rahasumman 
kasvu on tasaantunut huomattavasti kahteen 
edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin kasvu on 
ollut 17 ja 28 %.

Pientalojen hinnat 
nousevat yhä

Edustavia pientalojen kauppoja tehtiin vuoden 
2006 alkupuoliskolla yhteensä 8 300. Kauppojen 
määrä laski 7 prosenttia edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna. Hinnat kohosivat 
keskimäärin 9 prosenttia kaava-alueilla ja 6 pro-
senttia haja-asutusalueella. Omakotikiinteistön 
keskihinta (mediaanihinta) kaava-alueilla oli 
Espoossa 388 000 € (nousua 18 %), Helsingissä 
316 450 € (+18 %), Vantaalla 275 000 € (+15 %), 
Turussa 180 000 € (+7 %), Tampereella 220 000 
€ (+6 %) ja Oulussa 184 750 € (+17 %).

Pientalotontteja myytiin vuoden 2006 alku-
puoliskolla 5 prosenttia vähemmän kuin edelli-
sen vuoden vastaavana aikana eli yhteensä 6 200. 
Yksityisten myymien tonttien hinnat nousivat 
asemakaava-alueilla 1 prosentin ja haja-asutus-
alueella 8 prosenttia. Helsingissä yksityisten myy-
mien kaavatonttien keskihinta (mediaanihinta) 
oli 192 €/m2 (nousua 11 %), Espoossa 175 €/m2 
(+33 %) ja Vantaalla 103 €/m2 (+12 %).

Kalleimmat lomakiinteistöt  
Kanta-Hämeessä

Vapaa-ajan asuntojen hinnannousu on jatkunut 
jo 10 vuotta. Loma-asumista palvelevia kiin-
teistökauppoja tehtiin alkuvuonna kuitenkin 3 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rantaan rajoittuvan rakennetun lomakiinteis-
tön hinta nousi 2006 kaava-alueella 11 prosenttia 
vuotta aikaisempaan verrattuna ja kaava-alueen 
ulkopuolella nousua oli 12 prosenttia. Kanta- ja 
Päijät-Hämeen hinnat ovat nousussa johtuen pää-
kaupunkiseudulla asuvien kovasta kysynnästä.

Rakennettu omarantainen lomakiinteistö 
maksoi ranta-asemakaava-alueella keskimää-
rin 85 000 euroa. Kaava-alueen ulkopuolella 
omarantaisten lomakiinteistöjen keskihinta oli 
68 000 € ja ilman omaa rantaa olevien nk. kuivan 
maan mökkien keskimäärin 35 000 € (+17 %). 

MML:n kiinteistöjen kauppahintatilasto 
vuoden 2006 alkupuoliskolta: 

Kiinteistökauppojen määrä hieman laskenut
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kuluttajakysyntä on luonut hyvän kasvu-
alustan suomalaiselle yritystoiminnalle 
ja samassa tahdissa kotimaiset kiinteistö-
sijoituksemme ovat alkaneet enenevässä 
määrin kiinnostaa myös kansainvälisiä 
sijoittajia.

Tänä vuonna kiinteistömarkkinamme 
ovat kuitenkin vasta puhjenneet täyteen 
kukoistukseensa. Tuottovaatimusten lasku 
on ollut osamarkkinasta riippuen 0,5–0,75 
prosenttiyksikköä, jollaista ei meillä ole 
aiemmin nähty näin lyhyessä ajassa, kun 
samaan aikaan korkotasossa on kuitenkin 
tapahtunut merkittävä nousu.

Tämän markkinamurroksen ovat myös 
suomalaiset kiinteistöjen omistajat huo-
manneet ja kotiuttaneet myyntivoittoja 
omista kiinteistöistään, eli sijoituskoh-
teita on pitkästä aikaa ollut saatavilla ai-
empaa enemmän. Tuottovaatimuksemme 
ovat yhä yli 0,5 prosenttiyksikköä kor-
keammalla kuin muissa Pohjoismaissa 
keskimäärin, joten hintojen lievää nousua 
on vielä syksyn mittaan odotettavissa. 
Tämä merkitsee ainakin parhailla alueilla 
vaikeuksia sellaisille sijoittajille, jotka 
käyttävät paljon velkarahaa sijoituk-
sissaan. Vuokra-asuntomarkkinamme 
eivät vielä ole kansainvälistyneet, mutta 
kotiläksyjä silläkin rintamalla on jo 
tehty sen verran pitkään, että ensimmäi-
siä kansainvälisiä kauppoja näidenkin 
markkinoiden osalta odotetaan seuraavan 
puolen vuoden sisään.

Myös suomalaiset sijoittajat ovat ha-
jauttaneet kiinteistösalkkujaan ulkomaille 
ja tämä suuntaus tulee lisääntymään lähi 
vuosina merkittävästi.
Lisätietoja: www.newsec.fi .

Asuntokauppa 
hyytyi 

Helsingin seudulla
Uusien asuntojen kauppa on vähentynyt 
selvästi Helsingissä, Espoossa ja Vantaal-
la, selviää Rakennuslehden tilaamassa 
markkinaselvityksessä. Yksi syy myyn-
nin hidastumiseen on, että myynnissä 
olevien asuntojen määrä on kasvanut 
11 %. Rakennusliikkeet ovatkin nyt 
jarruttaneet uusien rakennuskohteiden 
aloituksiaan. Toinen syy on, että toisin 
kuin muualla maassa, pääkaupunkiseu-
dulla uudet asunnot ovat hintavetureita. 
Muualla maassa uusien asuntojen kauppa 
on vähentynyt vain viisi prosenttia, kun 
pääkaupunkiseudulla laskua on 20 %. 
Espoon asuntomessualueella myymättä 
on puolet asunnoista.

Kiinteistömarkkinoilla 
positiivinen 

vire
Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkki-
noilla vallitsee positiivinen vire. Kiin-
teistökauppa on vilkasta, sijoituskysyn-
tää on. Vuokrakysyntäkin on elpymässä 
toimistopuolella. Liikepuolella tilat ovat 
jatkuvasti olleet lähes täyskäytössä. Tällä 
hetkellä uusia vuokrasopimuksia syntyy 
vähän, koska vuokralaiset eivät uskalla 
luopua tiloistaan, kun uusia on vaikea 
löytää.

Toimitilojen laatuun kiinnitetään 
yhä enemmän huomiota. Tästä syystä 
rakennetaan uutta samalla, kun tiloja on 
toisaalla tyhjillään. Tämä näkyy raken-
nusmarkkinoilla niin, että toimistora-
kentamisessa on selkeät kasvunäkymät. 
Hankkeita on sekä lähtenyt että lähdössä 
huomattava määrä, toimistotilojen aloi-
tusmäärä saattaa kuluvana vuonna jopa 
kolminkertaistua viime vuoteen nähden. 
Kasvusta huolimatta taso ei edelleenkään 
ole kovin korkea. Liikerakentaminen 
jatkuu edelleen vilkkaana, sillä tyhjiä 
myymälätiloja ei juurikaan ole. Liike-
rakentamisessa ei kuitenkaan tapahdu 
kasvua, sillä taso on ollut korkea jo koko 
2000-luvun.

Julkisia rakennuksia on tulossa raken-
teille vuodentakaiseen nähden runsaasti. 
Esimerkiksi uuden musiikkitalon työmaa 
on käynnistymässä tällä ajanjaksolla. 
Liikenteen rakennusten aloitukset ovat 
kolminkertaistumassa. Liikenteeseen 
liittyviä infrahankkeita pääkaupunkiseu-
dulla ovat mm. Turunväylä–Vallikallio 
Kehä 1:llä, Vuosaaren sataman liiken-
neväylät ja ratahankkeena Keski-Pasilan 
muutokset.

Asuinrakennushankkeita on suun-
niteltu käynnistettäväksi lokakuussa 
alkaneen puolivuotiskauden aikana sel-
västi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Lähtevätkö suunnitellut hankkeet todella 
liikkeelle, jää nähtäväksi. Pääkaupunki-
seudulla on tarvetta uusille asunnoille, 
sillä vuosituotanto on ollut 2 000 asuntoa 
alle tarvelaskelmien osoittaman tason. 
Tuntuu myös siltä, että läheskään kaikki 
rakennushankkeet eivät vielä näy tilas-
toissa.

Pääkaupunkiseudun uudistalonraken-
tamisen tarjoushintaindeksi on viime 
aikoina kehittynyt rakennuskustan-
nusindeksiä hitaammin. Rakentamisen 
viime vuosien vilkkaus on peräisin 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Ra-

kentaminen on kasvanut selvästi lähes 
kaikkialla muualla Suomessa. Kun nyt 
on nähtävissä pääkaupunkiseudun 
rakentamisen määrissä selkeä kasvu 
ja myös rakennuskustannus indeksin 
nousuvauhdin odotetaan kiihtyvän mm. 
materiaali- ja energiahintojen nousun 
takia, urakkatarjoushintojen nousuvauhti 
saattaa kiihtyä kuluvan vuoden lopun ja 
ensi vuoden alun aikana. Myös työvoi-
mapula, erityisesti työnjohtajapula on 
palkkakustannuksia nostava tekijä.

Tähän saakka hankkeiden kustannus-
arviot ovat pitäneet melko hyvin saatuihin 
tarjouksiin verrattuna. Lievä kasvutrendi 
on näkyvissä eli tarjoushinnat ylittävät 
hieman aiempaa enemmän kustannus-
arviot.
Lisätietoja: www.rakli.fi 

Struven 
maailmanperintöketjun 

Ruotsin osuus 
vihittiin Pajalassa

Viime vuonna maailmanperinnöksi 
nimetyn Struven ketjun Ruotsin osuus 
vihittiin Pajalassa 15.8.2006. Maanmitta-
uslaitoksesta Jarmo Ratia ja Pekka Tätilä 
olivat paikan päällä Suomen edustajina. 
Mustaltamereltä Norjaan kulkeva ketju 
pääsi UNESCOn maailmanperintölistalle 
15.7.2005. Struven ketju on 1800-luvun 
maanmittauksen taidonnäyte. Astemitta-
uksilla saatiin tarkempaa tietoa maapallon 
koosta ja muodosta. Ketjun paristasadasta 
mittauspisteestä reilut kolmekymmentä 
on suojeltu.
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Karttakeppi 
näyttää suunnan

Maanmittauslaitos julkaisi Internetissä 
maanmittausalan koulutusta käsittele-
vän tiiviin tietopaketin. Karttakeppi.fi -
niminen verkkosivusto on tarkoitettu 
opintoja suunnitteleville nuorille, heidän 
vanhemmilleen ja kouluille sekä kenelle 
tahansa alasta kiinnostuneelle.

Karttakeppi kertoo, mitä on maan-
mittausala, missä sitä voi opiskella ja 
kauanko opiskelu kestää. Karttakepin 
avulla voi tutustua kartoittajan, maan-
mittausinsinöörin ja kiinteistötalouden 
sekä geomatiikan diplomi-insinöörin 
opintoihin ja työtehtäviin. Sivustosta 
löytyvät suorat linkit alan oppilaitosten 
maanmittausosastoille.

Karttakeppi kertoo myös, millaista 
maanmittausalalla on. Eri-ikäiset ihmiset 
ovat kirjoittaneet näkemyksiään ja koke-
muksiaan niin opiskelijan, ammattilaisen 
kuin johdon näkökulmasta.

Karttakeppi löytyy osoitteesta www.
karttakeppi.fi .

Maanmittausala 
kiinnosti nuoria

Maanmittauslaitos osallistui My Way 
-nuorisomessuille Jyväskylän Hippos-
hallissa 5.–6.10. Messut järjesti Nuorten 
Keski-Suomi ry ja kohderyhminä olivat 
yläasteiden ja lukioiden nuoret.

Maanmittauksen osastolla vieraillut 
nuori mies kertoi Keski-suomen YLE:n 
maakuntauutisien haastattelussa, ettei ala 
ole vielä valittu, mutta maanmittausala 
kiinnostaa. Maanmittausala tarjoaa erin-
omaisia työllistymismahdollisuuksia 
myös tulevaisuudessa.

Asuntomessut 
Valkeakoskella 

v. 2009
Asuntomessut Valkeakoskella 2009 on 
päätetty järjestää Lintulan alueella. Lin-
tulaan on suunnitteilla rakentaa pienta-
lovaltainen asuinalue. Messujärjestäjien 
tavoitteena on saada mukaan suuren ylei-
sön suosimat talotyypit ja lapsiperheiden 
suosimia yhdentason ratkaisuja.

Tätä ennen messut ovat Hämeenlinnas-
sa 2007 ja Vaasassa 2008.

UUTISIAUUTISIA

Norjan 
kiinteistörekisterilakiehdotus 

uuteen valmisteluun
Edellisessä Maankäytössä oli kirjoitus 
Norjan uudesta kiinteistörekisterilain-
säädännöstä, jonka piti astua voimaan 
ensi vuoden alussa. ”Lain hyväksymisen 
jälkeen Norjassa oli vaalit, ja hallituspohja 
muuttui tämän johdosta”, kertoo Norjan 
maanmittariyhdistyksen puheenjohtaja 
Leiv Bjarte Mjøs Maankäytölle. Leiv 
Bjarten mukaan vaalin voittajat ilmoittivat 
ohjelmissaan haluavansa jarruttaa julki-
sen sektorin yksityistämistä. Elokuussa 
hallitus ilmoitti, ettei se halua siirtyä 
järjestelmään, jossa hyväksyttäisiin yksi-

tyisiä maanmittareita. Se halusi säilyttää 
nykyisen järjestelmän, jossa kunnalliset 
maanmittarit yksinoikeudella vastaavat 
kiinteistöjen mittauksista ja rekisteröin-
nistä. Ministeriössä ollaan nyt valmistele-
massa muutoksia jo hyväksyttyyn lakiin, 
mikä tietää aika perinpohjaista uudistusta. 
Kaikki on tapahtunut hallitustasolla, eli 
stortinget ei ole käsitellyt asiaa lainkaan. 
Jo hyväksytyn lain sekä vastustajat että 
kannattajat ovat suivaantuneet tästä asioi-
den käänteestä. Ministeriön ilmoituksen 
mukaan on suunniteltu, että uusi laki 
astuisi voimaan vuoden 2008 alusta.

Johan von Wendt

Mistä vanhoja 
karttoja?

Vanhoista kartoista, kuten venäläisistä 
topografikartoista ja pitäjänkartoista 
kiinnostuneet, eivät enää saa kopiointi-, 
keskustelu- ym. palvelua Maanmittauslai-
toksen Myyntipalveluista.

Nykyiseen kiinteistöjärjestelmään 
liittyvät asiakirjat ja kartat isojaosta tai 
kattavasta uusjaosta lähtien ovat Maan-
mittauslaitoksen Arkistokeskuksessa. 
Asiakaspalvelu hoidetaan maanmittaus-
toimistoissa tai alkuperäisaineistoa voi 
tilata tutkittavaksi Jyväskylän maakun-
ta-arkiston tutkijasaliin, Pitkäkatu 23, 
Jyväskylä puh. 014 3381000.

Isojakokarttojen uudistukset löytyvät 
Kansallisarkistosta, mutta ne eivät ole 
virallisia asiakirjoja. Osia isojakokartoista 
ja muusta vanhemmasta kartta-aineistosta 
on luovutettu Arkistolaitokselle, jossa ne 
ovat Maakunta-arkistoissa tai Kansallis-
arkistossa.

Vanhempi painettu kartta-aineisto, 
ajalta ennen Suomen itsenäistymistä, on 
luovutettu Maanmittauslaitoksesta Kan-
sallisarkistoon, Rauhankatu 17, Helsinki, 
puh. (09) 228521.

Vanhemmat 1:20 000-mittakaavaiset 
Peruskartan painokset löytyvät ensisijai-
sesti Kansalliskirjastosta (Yliopiston kir-
jasto). Kansalliskirjaston käyntiosoite on 
Unioninkatu 34, Helsinki. Asiakaspalve-
lun puhelinnumero on (09) 1912 2714.

Vanhojen, vuosina 1920–1945 tuotettu-
jen topografi sten karttojen osalta säilytys-
paikka on myöskin Kansalliskirjasto.

Viime sodissa menetetyn Karjalan alu-
een karttoja on myös Kansalliskirjastossa, 
mutta täydellisimpänä sarjana kartat ovat 
lainattavissa Sota-arkistossa, puh. (09) 
1812 6516 sekä Topografi kunnassa, puh. 
(09) 18138835. Kaikki Karjalaan liittyvät 
kartat ovat saatavana CD-sarjana, ja niistä 
saa tulosteita maanmittaustoimistoista.

Pitäjänkartoista vuosilta 1919–1960 on 
kappaleet Kansalliskirjastossa.

Ennen 1900-lukua valmistuneiden 
karttasarjojen säilytyspaikkoja

– Maakirjakartasto alkaen 1690-luvulta 
1800-luvun lopulle (Kansallisarkisto). 
Nämä ovat nähtävissä myös Jyväskylän 
yliopiston nettisivuilla www.virtuaali-
yliopisto.fi /maakirjakartat/.

– Kihlakuntakartasto 1:100 000 pää-
asiassa Etelä- ja Keski-Suomesta 
n. 1820–1900 (Kansallisarkisto).

– Suomen paikkakuntien vanhoja eri 
viranomaisten laatimia karttoja kan-
nattaa etsiä myös Kansallisarkiston 
Topografisesta kokoelmasta sekä 
Helsingin yliopiston kirjastojen Helka-
kirjastotietokannasta.

– Vanhoja karttoja on julkaistu paljon 
myös kuvateoksina, joita on nähtävillä 
lähes kaikissa kirjastoissa.

– Karttakirjoista mainittakoon mm. 
 Kuninkaan kartasto 1779–1804, 
 Samuelin kartat 1690-luvulta lähinnä 
Pohjois-Helsingin ja Vantaan alueelta 
sekä Hermelinin kartat 1799 Etelä- ja 
Keski-Suomesta.
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Ote Suomen korkokartasta vuodelta 1850, 
tekijänä C.W. Gylden.
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Maanmittausneuvos Osmo Niemelä 
esittelee avattua näyttelyä.
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Sederholmin talo: Aleksanterin-
katu 16–18, avoinna 18.10.2006–
25.2.2007, ke–su 11–17, muina 
aikoina sopimuksen mukaan. Pää-
symaksut: 6 / 4 / 2 €. Myös ryhmät 
ovat lämpimästi tervetulleita. Ryh-
mät (vähintään 10 henk.) 4 €, ryh-
män johtaja ilmaiseksi. Ota ajoissa 
yhteyttä ja varmista paikkasi.

Näyttelyn ajan järjestetään 
ilmaisia yleisöluentoja keskiviik-
koisin. Keskiviikon yleisöluennot 
2006–2007 Sederholmin talossa 
klo 17:
20.12. Henrik Gabriel Porthan 

ja Carl Petter Hällström 
– Suomen kuvaaja ja 
Suomen kartoittaja, 
Jan Strang

3.1. Söderholmin talo 250 v.,  
Helsingin kaupungin-
museo

10.1. Nordiska kartans historia, 
professor Ulla Ehrensvärd

11.1 Tieteen päivät: panee-
likeskustelu, keräilijät 
& myyjät, opastettuja 

POHJOLA PIIRTYY KARTALLE
John Nurmisen Säätiön vierailu-
näyttely Pohjola piirtyy kartalle 
kutsuu kiehtovalle matkalle 
maailmankuvan historiaan. Se-
naatintorin laidalla Helsingin 
kaupunginmuseoon kuuluvassa 
Sederholmin talossa kaikille 
Pohjoismaiden historiasta kiin-
nostuneille avattu näyttely kertoo 

runsain yksityiskohdin ja näyttävin 
kartoin, miten Pohjola piirtyi kartal-
le, minkälainen oli maailmankuva 
eri ajanjaksoina, kenelle ja miten 
kartat tehtiin. Näyttely tutustuttaa 
kävijänsä antiikkikarttojen meri-
hirviöistä nykyajan satelliittipai-
kannukseen.

 kierroksia – tuo oma kartta 
arvioitavaksi, paperin 
konservointi

17.1. Venäläisten kartoitukset 
Suomessa Pietari  Suuresta 
Staliniin, 
Jan Strang

24.1. Helsingin panoraamat, 
Helsingin kaupungin-
museo

31.1. Hirviöitä ja merihirviöitä 
kartoissa, Erik Båsk

7.2. Leijonia, tursaita, narreja 
ja neitoja – ihmis- ja eläin-
hahmoiset kartat poliittis-
ten viestien ja kansallisten 
stereotypioiden kuvaajina, 
Katariina Kosonen

14.2. Panoramabilder från 
 Helsingfors, 
Helsingfors stadsmuseum

21.2. Paperin konservoinnin 
salat, Nurminen Prima.

Lisätietoja: www.johnnurminen-
foundation.com sekä 
www.helsinginkaupunginmuseo.fi .

Kadunnimet ovat kaupungin muis-
ti. Vaikka kaupungit ovat aikojen 
saatossa muuttuneet, monet van-
hat nimet ovat säilyneet meidän 
päiviimme saakka muistoina 
men neistä ajoista. 31 suomalaisen 
kaupungin asemakaavakartat vuo-
silta 1837–43 Kaskisista Kajaaniin, 
Helsingistä Haminaan ja Turusta 
Tampereelle ovat esillä Tekniikan 
museon uudessa erikoisnäyttelyssä 
Kirkkokatu, Kaivokatu, Koulukatu, 
Kauppakatu – C.W. Gyldénin kau-

punkikartat vuosilta 1837–43.
Varhaiset kadunnimet ovat 

kaupungista toiseen samoja, yksin-
kertaisia kohteensa paikantavia 
nimiä: Kirkkokatu, Kauppakatu, 
Koulu katu, Kaivokatu. Myös mäet, 
jokien ja järvien rannat, asemat ja 
puutarhat ovat olleet kimmokkeina 
monen kadun nimessä (Vuori-, 
Ranta-, Asema- ja Puutarhakatu).

Kaupunkien kasvaessa nimeä-
minen on haastavampaa, kadun ni-
miä tarvitaan enemmän. Tai sitten 

ei. Monessa kaupungissa on pär-
jätty pitkään yhdistelemässä uutta, 
vanhaa, pitkää ja vähää, pohjoista 
ja eteläistä, alempaa ja ylempää 
jo olemassa olevaan nimeen: Iso 
Pitkäkatu, Vähä Uusikatu jne.

Vanhat kartat ovat kauniita, 
kuin taideteoksia – arjen este-
tiikkaa parhaimmillaan. Kartat 
piirtänyt Claes Wilhelm Gyldén 
(1802–72) oli maanmittauksen 
ja metsänhoidon ylihallituksen 
ylitirehtööri vuosina 1854–72. 
Metsänhoidon ja maanjakotoimien 
ohella hän oli kiinnostunut myös 
kartastotöistä. Vuosina 1837–43, 
ollessaan maanmittaushallituk-
sessa insinöörinä, Gyldén laati ja 
julkaisi Suomen kaikkien silloisten 

kaupunkien asemakaavakartat.
C.W. Gyldénin kartat ovat esillä 

Tekniikan museossa toistaiseksi.
Vuonna 2003 uusittuna avattu 
Maanmittaustekniikan perusnäyt-
tely esittelee maanmittauksen 
niin maanmittauksen historiaan 
kuin työvaiheitakin. Näyttelyssä 
on runsaasti esillä vanhoja kojeita 
ja mittalaitteita sekä upea maasto-
kartoitustyölavastus.

Lisätietoja näyttelyistä 
tiedottaja Riina  Linna 
puh. (09) 7288 4422, 
riina.linna@tekniikanmuseo.fi .Kirkkokatu, Kaivokatu, Koulukatu, Kauppakatu

C.W. GYLDÉNIN KAUPUNKIKARTAT 
vuosilta 1837–43
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ÄLLI – 
Älykästä liikennettä

Heurekassa

Heurekassa on voinut 29.9. alkaen 
vierailla liikenteen ajantasaisessa 
informaatiomaailmassa ja tutustua 
liikenteen älykkäisiin järjestelmiin. 
Näyttely herättää Heurekan kävijät 
katsomaan liikennettä, sen verkostoja 
ja tietopalveluja monelta kannalta. 
Hanke on Heurekan, ITS Finland ry:n 
ja liikennealan yhteisöjen yhteistyö-
projekti. Näyttelyssä on 15 kohdetta, 
jotka käsittelevät eri liikennemuotoja 
ja liikkujaryhmiä.

Maanmittauslaitos on tuottanut 
näyttelyyn ilmakuvalattian. Iso, koko 
näyttelyn lattia-alan kattaa 120 m2:n 
1:2 500-ilmakuvasuurennos pääkau-
punkiseudusta. Kuvaan on merkitty 
keskeiset liikenneväylät: tiet, radat, 
lentokenttä ja meriväylät ja satamat. 
Lisäksi siihen on upotettu monito-
reja, jotka näyttävät mm. pääteiden 
ajonopeuksia reaaliaikaisina sekä 
liikennekameroiden kuvaa. Yhteis-
työkumppaneina ovat Tiehallinto ja 
Maanmittauslaitos.
Esiteltäviä teemoja ovat mm:
– tieliikenteen liikennejärjestelmä 

(mm. liikennevalojen ohjaus)
– rautateiden liikenneohjausjärjes-

telmä (automaattinen kulunval-
vonta ja turvalaitteet)

– merenkulun liikennejärjestelmä 
(mm. merikartat ja -väylät)

– ajantasainen lentoliikenne infor-
maatio

– joukkoliikennejärjestelmä (mm. 
liikennevälineiden seuranta)

– hätäkeskusjärjestelmä (hätäkes-
kuspäivystäjän työ)

– sää ja sääennusteet (sään vaiku-
tukset liikenteelle)

– digitaaliset kartat ja ilma- ja satel-
liittikuvat (maasto ja maankäyttö, 
liikenneväylien sijainti)

– kulunvalvonta (biometriset tun-
nisteet, konenäkö).

Suomenlahden 
saaristokartasto 

1880
Kirja on uusintapainos K.G. Eke-
bomin vuosina 1880–1886 julkai-
semasta Suomen etelärannikon 
merikarttasarjasta. Tämä karttasarja 
oli ensimmäinen kotimainen Suo-
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men merialueiden kartasto.
Ekebomin kahdeksan lehteä 

käsittänyt merikarttasarja valmistui 
vuosina 1880–1886 ja se kattaa 
Viipurista Hankoon ulottuvan 
rannikkoalueen mittakaavassa 
1:72 000. Uusintapainoksessa nä-
mä karttalehdet on suurennettu 
mittakaavaan 1:50 000 ja muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta 
leikattu nykyisten Suomenlahden 
merikarttasarjojen lehtijaon mukai-
siksi aukeamiksi. Kartta-aukeami-
en numerointi noudattaa nykyisten 
merikarttasarjojen numerointia. 
Näiden kahdeksan lehden lisäksi 

kartastossa on pienennöksinä vuonna 
1872 Ekebomin julkaisemat kaksi 
erillistä karttaa Helsingin ympä-
ristöstä.

Kirjan kartografi sen sisällön on 
suunnitellut ja toimittanut Erkki-Sa-
kari Harju. Tutkimustyön Ekebomin 
kartaston taustojen selvittämiseksi on 
tehnyt Jan Strang. Karttalehtikohtai-
set väyläkuvaukset sekä katsaukset 
merenmittausmenetelmiin ja van-
hoihin Suomenlahden majakoihin 
on laatinut Seppo Laurell.

Genimap: Suomenlahden saaristo-

kartasto 1880.

SuurAtlas, 
suomalainen 

maailmankartasto
SuurAtlaksen kartasto-osassa koko 
maailma pohjoisia asumattomia 
alueita lukuun ottamatta kuvataan 
samassa tarkassa mittakaavassa 
1:5 miljoonaan. Suomi, Pohjoismaat 
ja Baltia esitetään monien yksityis-
kohtaisten karttojen avulla. Suoma-
laisille tutuista saarilomakohteista 
ja kääpiövaltioista on laadittu omat 
karttansa. Kartaston kartat sisältävät 
maaston tarkimpiakin muotoja 
esille tuovan ainutlaatuisen rinne-
varjosteen, joka korkeusvyöhyke-
esitykseen yhdistettynä antaa tarkan 
kuvan pinnanmuodoista. Kartastos-
sa ovat mukana myös UNESCOn 
maailmanperintökohteet. Kartaston 
satasivuisen tieto-osan tekstien kir-
joittajat ovat eri alojen suomalaisia 
asiantuntijoita.

Kirja on ilmestynyt aikaisem-
min vuonna 2004 lähes samansi-
sältöisenä nimellä GAIA – Suuri 
maailmankartasto. Kirjan kustan-
taja oli tuolloin Weilin+Göös, ja 
se valittiin vuonna 2004 kuuden 
Tieto-Finlandia-finalistin jouk-
koon. Kirjaa myytiin tuolloin 
suurteosmyynnissä, eikä sitä ollut 
saatavilla normaalissa kuluttaja-
myynnissä.

Genimap: Suuratlas – Suoma-

lainen maailmankartasto, koko 

260 × 358 mm, suositushinta 69 €.

Ympäristöministeriön 
uusi julkaisu ja 

esite maankäytön 
konfl ikteista

Ympäristöministeriön uudessa 
julkaisussa Maankäytön konfl iktit 
ja niiden ratkaisumahdollisuudet 
– Suomalaisen nykytilan kar-
toitus tarkastellaan maankäytön 
konfliktien syitä, seurauksia ja 

Unohdetut 
ympäristöongelmat

Mitä on valosaaste ja miten se 
vaikuttaa ihmisiin ja luontoon? 
Millaisista hajuhaitoista Suomessa 
kärsitään? Onko kiire ympäristö-
ongelma?

Elinympäristömme muuttuu 
koko ajan ja ympäristöongelmia 
nousee esiin yllättävissäkin yh-
teyksissä. Kaikkia muutoksia ei 
kuitenkaan tunnisteta ennen kuin 
haittojen korjaaminen on vaikeaa 
tai mahdotonta.

Unohdetut ympäristöongelmat 
pureutuu toistaiseksi vähälle huo-
miolle jääneisiin ympäristökysy-
myksiin kuten hajuihin, meluun, 

ratkaisumahdollisuuksia www-
kyselyn perusteella. Ristiriitaisiin 
suunnitteluprosesseihin syven-
nytään neljän tapaustutkimuksen 
johdattamana.

Hankkeen opetuksia maankäy-
tön konfl iktien ennakoinnista ja 
hallinnasta on koottu Ulos umpiku-
jista -esitteeseen, joka on saatavana 
suomen- ja ruotsinkielisenä.

Suomen ympäristö 12/2006, 

Rakennettu ympäristö. 

 Ympäristö ministeriö. 

URN:ISBN:952-11-2241-2. 

ISBN 952-11-2241-2 (PDF). 

 Julkaisu on saatavana myös 

 painetussa muodossa 

ISBN 952-11-2240-4 (nid.). 129 s.

hiukkasiin ja valosaasteeseen. Teos 
pohtii näiden yhteisvaikutuksia 
sekä kytköksiä ilmastonmuutok-
seen, jota pidetään nykyhetken va-
kavimpana ympäristöongelmana.

Unohdetut ympäristöongelmat 
esittelee myös ympäristökysy-
mysten taustatekijöitä: kiirettä ja 
ympäristön erilaisia aikarytmejä 
sekä ympäristöasioista kertovaa 
julkisuutta. Monipuoliseen tutki-
mustietoon perustuva teos haastaa 
pohtimaan arkipäivän aktivismin 
mahdollisuuksia ja soveltuu jo-
kaiselle ympäristökysymyksistä 
kiinnostuneelle.

Teoksen on kirjoittanut tutkija 
Jari Lyytimäki. Hän työskente-
lee Suomen ympäristökeskuksen 
ympäristöpolitiikan tutkimusoh-
jelmassa.
Jari Lyytimäki: Unohdetut 

ympäristö ongelmat. ISBN 951-662-

968-7.  Kirjastoluokka: 50.1, 30.1, 

K. Nid. A5. 238 sivua.  Gaudeamus. 

 Arviohinta 28 euroa.
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Kätevä lisä 
Karjalan karttoihin: 
Karjalan karttakirja 

1:100 000
Maaliskuun 13. päivänä 1945 
Valvontakomissio esitti vaatimuk-
sen, että kaikki Neuvostoliitolle 
luovutettujen alueiden suurimit-
takaavaisten karttojen painokset ja 
ilmakuvat oli koottava ja toimitetta-
va Valvontakomissiolle. Karttojen 
täydellinen luovuttaminen oli 
kaikkein hankalimpia vaatimuksia, 
joita Valvontakomissio Suomelle 
esitti. Suomesta Neuvostoliittoon 
luovutettiin yli 16 miljoonaa 
karttalehteä, liki neljäkymmentä 

Viipurin osoitekarttaa.
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rautatievaunulastillista karttoja.
Karttoja jäi kuitenkin virka-

käyttöön, yksityisiin arkistoihin ja 
arvattavasti myös jemma-nimisiin 
paikkoihin.

Vaikka valvontakomissio pois-
tui Suomesta vuonna 1947 ja 
rauhansopimuksen ratifi oimisen 
jälkeen sen määräyksillä ei enää voi 
katsoa olleen merkitystä, pidettiin 
luovutetun alueen karttoja koske-
vat ankarat rajoitukset voimassa 
peräti yli neljä vuosikymmentä. 
Karttojen käyttäminen oli kielletty 
vuoteen 1989 saakka, mikä aiheutti 
ongelmia mm. historioitsijoille ja 
sukututkijoille.

Sota-arkiston evp. johtaja Veli-
Matti Syrjö kertoo Kielletyt kartat 
-kartastossa olevassa artikkelissaan 
sodan jälkeisistä vaiheista mm. sen, 
miten Valvontakomission kanssa 
tuli menetellä sekä pohtii, miksi 
luovutetun alueen kartat olivat 
Suomessa kiellettyjä niin kauan.

Topografi set kartat 1:20 000, Pi-
täjän kartat 1:20 000, Taloudelliset 
kartat 1:100 000 ja Topografi set kar-
tat 1:100 000 arkistoitiin sähköises-
ti vuonna 2003 CD-levyiksi. Näitä 
CD-levyjä voi hankkia esimerkiksi 
Karjala-kaupasta tai maanmittaus-
toimistoista.

Nyt osasta aineistoa on laadittu 
kirja, joka avaa helposti tarkastelta-
van maailman rauhansopimuksilla 
menetettyyn Karjalaan 1:100 000 
mittakaavassa kattavasti.

Teoksessa on mukana myös DI 
Jyrki Tiittasen keräämä tarkkojen 
maastokarttojen 1:20 000 nimistö 
(yli 37 000) hakemistona. Tiittanen 
on tehnyt valtavan keräystyön 
sukututkimuksen oheistyönä. 
Nimen ohella luettelosta löytyy 
nimen tyyppi ja koordinaatit sekä 
viittaus kirjan sivuun, jolta paikka 
löytyy. Näin voi hakea vaikkapa 
Ahvenlammen, joita Karjalassa on 
30 kappaletta tai Hyvärisen, joita 

Viipurin karttakirja 
1939: Suomalainen 
Viipuri esittäytyy 

kartastossa
Millainen oli suomalainen Viipuri 
ennen Talvisotaa? Genimap Oy on 
julkaissut teoksen Viipurin kartta-
kirja 1939, joka sisältää Viipurin 
osoitekartat, ilmakuvia ja muutakin 
aikakauden materiaalia.

Kirjassa kiinnittyy huomio heti 
kolmeen vahvuuteen. Ensinnä 
ammattilaisten osaaminen näkyy 

karttojen käsittelyssä ja niiden 
graafi sesti korkeatasoisessa esit-
telyssä. Toiseksi nykyvenäläisten 
ja vanhojen Viipurin karttojen 
sijoittaminen samalle aukealle 
rinnakkain helpottaa vanhan ja 
nykyajan vertaamista – tarpeellista 
Viipurin kaduilla tai ajatusretkillä 
vaeltavalle. Kolmanneksi kiintoi-
saa ovat kohteiden runsas esittely 
kartalla ja luetteloin. Kohdetietojen 
takana on ylivertainen Viipurin 
tuntija arkkitehti Juha Lankinen 
arkistoineen.

Viipurin kaupungin asemakaa-
va-arkkitehdin Otto-I. Meurmanin 
hyväksymä kaupunkikartta on suu-
rennettu helpommin luettavaksi ja 
jaettu 18 karttalehdelle. Niille on 
numeroitu yli 250 julkista raken-
nusta tai muuta kohdetta. Valinnas-

sa näyttää keskitytyn nähtävyyk-
sien sekä julkisten ja yksityisten 
palveluiden esittelyyn. Sen sijaan 
kartalta puuttuu lähes symboliseen 
arvoon nousseita asuinrakennuk-
sia, kuten esimerkiksi Weckrothin 
talo, liike- ja asuinrakennus Eden 
tai vaikkapa Lallukan talo. Täm-
möisiähän Viipurissa on lukuisasti. 
Kartoilta ilmenevät katujennimet, 
osoitenumerot ja rakennettua ja 
luonnonympäristöä koskevia tieto-
ja. Kaupunkikartta kattaa Viipurin 
keskeiset alueet Kivisillansalmesta 
Huhtialaan.

Kaupungin osoitekartan ulko-
puolelle jäävä Viipuri esitetään ns. 
Pitäjänkartalla 1:20 000 Tienhaa-
rasta Kärstilään ja Uuraaseen.

Viipurin karttakirja 1939 antaa 
hyvän yleiskuvan suomalaisesta 

on 19 kappaletta. Nimiluettelo on 
merkittävä apu ja ainutlaatuinen 
uutuus, kun pyritään paikallista-
maan tuttuja paikkoja.

AtlasArt on avannut myös 
karttakopioiden toimituspalvelun. 
Kirjan perusteella voi yksilöidä 
haluamansa kartan 1:20 000 tai 
1:100 000 ja tilata sen Internetin 
kautta osoitteesta www.atlasart.fi .

Karttakopioita saa myös kaikis-
ta maanmittaustoimistoista, joiden 
yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.maanmittauslaitos.fi .

Pekka Lehtonen

Kielletyt kartat. Karjala 1928–

1944. Kartat 1:100 000. Lisäksi 

37 000 paikannimen hakemisto. 

ISBN-10: 952-5671-02-X. 

ISBN-13: 978-952-5671-02-5. 

Koko 240 × 340 mm, 208 s. 

 Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö 

AtlasArt. Suositushinta: 48 €.

Viipurista myös sotien jälkeen syn-
tyneille lukijoille. Karttojen lisäksi 
useat viistoilmakuvat auttavat hah-
mottamaan, miltä Suomen toiseksi 
suurin kaupunki näytti. Karttoja ja 
ilmakuvia täydentävät hauskasti 
nostalgiset vanhat mainokset ja 
joukkoliikenteen aikataulut sekä 
Viipurista kertova teksti.

Pekka Lehtonen

Genimap: Viipurin  karttakirja 1939, 

toimittaja Jussi Iltanen. WS Book-

well. Porvoo 2006. ISBN-13-978-

951-593-009-5. Koko 235 × 297 

mm, 82 s., ovh 34 e. Teosta on saa-

tavana Karttakeskus-myymälöistä ja 

-nettikaupasta (www.karttakeskus.

fi ), Karjala-lehdestä ja maanmit-

taustoimistoista sekä suurimmista 

kirjakaupoista.
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enää riippuvainen olemassaolevista 

kiintopisteistä ja käytössäsi on saman-

aikaisesti sekä optinen että GNSS-

mittaustekniikka. Voit työskennellä 

tehokkaasti maaston vaihtelevuudesta 
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Valinta on sinun.

Trimblen I.S. Rover-mittausasemaa 

käyttäessäsi voit vaihtaa mittausme-

netelmää tarpeen mukaan. Tarvitset 

vain Trimble® R8 GNSS-vastaanottimen 

ja prisman kiinnitettynä samaan 

sauvaan sekä Trimble S6-takymetrin 

ja Trimble-ohjausyksikön, jonka 

ohjelmistolla liität nämä järjestelmät 

saumattomasti yhteen. Huomaat 

kuinka joustavaa, helppoa ja tehokasta 

mittaaminen voi olla.

Trimble I.S. Rover-mittausasema raivaa 

esteet tieltäsi.

Lue lisää ja tilaa tuote-esittely sivuillamme 

osoitteessa www.trimble.com/IS. 

Muuta esteet mahdollisuuksiksi.
Trimblen I.S. Rover mittausasemalla hallitset 
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JULKAISUJA

Osana opetusministeriön ammat-
tikorkeakoulujen rakenteellista 
kehittämistä on noussut esille 
tarve selvittää ammattikorkeakou-
lujen maanmittaustekniikan kou-
lutusmäärien mitoitusta vuosille 

Maanmittari(a) 
naurattaa

Kaikki ovat 
erehtyväisiä

Keski-Suomessa vaikutti aina 1970-luvun alkuun saakka kokenut 
ja arvostettu maanmittausinsinööri Olavi Onsilo, joka tunnettiin 
etenkin tehokkaana ja osaavana toimitusinsinöörinä. Erään kerran 
Onsilon tehtävänä oli poikkeuksellisen hankala ja erikoislaatui-
nen toimitus. Asian laadun vuoksi hän noudatti sitä käsitellessään 
yksityiskohtaisesti silloisen Maanmittaushallituksen antamia 
menettelyohjeita. Toimituksesta valitettiin ja toimitusmiesten 
päätökset kumottiin kokonaisuudessaan. Tehdyn kantelun vuoksi 
Maanmittaushallitus vielä nuhteli toimitusinsinööriä virheelli-
sestä menettelystä.

Tapahtumaketjun vuoksi Onsilo tiedusteli kirjallisesti, miksi 
Maanmittaushallitus on katsonut aiheelliseksi antaa moitteet 
sen itse laatimien ohjeiden pilkuntarkalle noudattajalle? Muu-
taman viikon päästä hän sai seuraavanlaisen ylvään vastauksen: 
”Kokeneena virkamiehenä Teidän olisi tullut tietää, että myös 
Maanmittaushallitus on erehtyväinen.”

Turhia ei kannata kysellä
Esimiehenäni toimi joitakin vuosikymmeniä sitten ripeä ja 
suoraviivainen entinen taksamies. Nuori ja kokematon kun olin 
niin kysäisin häneltä, josko toimitustyöhön liittyvistä ongel-
mista kannattaisi neuvotella Helsingin asiantuntijoiden kanssa? 
”Sieltä minä en kysy yleensä mitään, koska vastaus on kuitenkin 
miltei aina kielteinen”, kuului ryhdikäs vastaus. Kysymyksessä 
oli nykyinen yli-insinööri Yrjö Ratia, Maanmittauslaitoksen 
pääjohtajan isä.

Vesa Walamies

KOULUTUS

2010–2020. Opetusministeriön 
aloitteesta perustettiin työryhmä 
selvittämään maanmittausinsinöö-
rien työmarkkinakysyntää.

Työryhmä luovutti yksimieli-
sen loppuraporttinsa opetusminis-

Ammattikorkea koulujen 
maanmittaus insinöörikoulutus 

keskittyy

teriölle 10.11.2006.
Raportissa työryhmä esittää, 

että suomenkielinen maanmit-
tausalan ammattikorkeakoulutus 
keskitettäisiin kahteen ammattikor-
keakouluun, Rovaniemen ammat-
tikorkeakouluun ja EVTEK-ammat-
tikorkeakouluun. Ruotsinkielistä 
alan koulutusta antaa edelleen 
Svenska yrkeshögskola.

Työryhmä esittää maanmitta-
ustekniikan koulutusohjelmiin 
seuraavat aloituspaikkamärät:
– Rovaniemen ammattikorkea-

koulu 30
– EVTEK-ammattikorkeakoulu 40
– Svenska yrkeshögskolan 10.

Aikuiskoulutusta järjestetään 
kolmen edellä mainitun ammat-
tikorkeakoulun yhteistyönä ja 
sitä pyritään järjestämään myös 
Mikkelissä. Koulutusyhteistyöhön 
perustetaan neuvottelukunta, jossa 
on koko maan laajuinen edustus.

Työryhmä ei näe maanmit-
tausalalla ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon käynnistämi-
selle välitöntä tarvetta.

GPS-käsikirja
Satelliittipaikantamisen käsikirja 
on tarkoitettu sekä harrastuksis-
saan että ammatissaan suunnistus-
apua tarvitseville, jotka haluavat 

liikkua turvallisesti ja luotettavasti 
niin tuntemattomassa maastossa 
kuin vierailla vesilläkin. Käsikirja 
esittelee kansantajuisesti GPS-
paikantimen perusperiaatteet ja 
-toiminnot. Painoksessa käydään 
läpi jatkuvasti monipuolistuvien 
GPS-sovellusten eroja.

Genimap. GPS käsikirja. 

Kolmas, uudistettu painos. 

ISBN 951-593-004-9. 

Koko 134 × 184 mm, 192 s., ovh 29 €.

PehmoGIS antaa 
kokemukselle 

osoitteen

Tutkimuksessa PehmoGIS elin-
ympäristön koetun laadun kar-
toittajana on ensimmäisen kerran 
kokeiltu Internet-pohjaista ns. 
pehmoGIS-menetelmää. Pehmo-
GISin avulla asukas voi kiinnittää 
kokemuksellista tietoa paikkaan ja 
arvioida oman elinympäristönsä 
hyviä ja huonoja puolia.

PehmoGIS-menetelmän etuna 
on, että asukkaiden tuottamaa ko-
kemuksellista paikkatietoa voidaan 
analysoida yhtäaikaisesti virallisen 
paikkatiedon kanssa.

PehmoGIS-menetelmää kehite-
tään edelleen. Uudet pehmoGIS-
sovellukset on avattu Mäntsälässä, 
Keravalla ja Nurmijärvellä (ks. 
www.pehmogis.fi ). Turussa kehite-
tään parhaillaan omaa pehmoGIS-
sovellusta lapsille ja nuorille.
Kyttä, Marketta & Kahila, Maarit: 

PehmoGIS elinympäristön koetun 

laadun kartoittajana. Yhdyskunta-

suunnittelun tutkimus- ja koulutus-

keskuksen julkaisuja B 90. 

Hinta 20 euroa. Lisätietoja: 

www.tkk.fi /Yksikot/YTK/julkaisu.
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MAAPUNTARI
RAKENNETUN OMAKOTIKIINTEISTÖN HINTA

Tiedot perustuvat  Maan mittauslaitoksen yl lä pi tä mään Kiin teis tö jen kauppahinta rekisteriin.  Tie dot 
on koon nut eri kois tut ki ja Juhani Vää nä nen.

Hanki kauppahintatiedot Karttapaikalta www.karttapaikka.fi  tai lähimmästä maan mit ta us toi mis tos ta.

Kun tarvitaan faktaa kiin teis tö kau pois ta...

MAANMITTAUSLAITOS - TIETOA MAASTA
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Luentojen teemoina mm: työelämästä elossa, kiinteistön arviointia ja  tekniikkaa, 
GIS-liiketoimintaa Kainuussa, Alan tulevaisuus – opiskelijoiden näkökulmaa ja 
Pohjoisen suuret kaivoshankkeet sekä muuta maata kääntävää!
Ydinkeskustassa sijaitseva Kaukametsä tarjoaa erinomaiset puitteet luento- ja 
oheistapahtumille.

Tervetuloa Kajaaniin!

YHTEYSTIEDOT:
Maanmittauspäivät 2007
Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto
PL 168, 87101 Kajaani

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki Moilanen, puh. 0205 41 6700, 
faksi 0205 41 6705, sähköposti erkki.moilanen@maanmittauslaitos.fi .
Imoittautumiset ja hotellivaraukset maanmittauspäiville osoitteessa 
www.kajaani.fi /maanmittauspaivat.
Lisätietoja ilmoittautumisista, matkoista, majoituksista, ateria- ja illallis-
paketeista Ready To Go Oy, Hanna Soininen p. (08) 879 0085, 
hanna.soininen@readytogo.fi .

Kuvassa Kaukametsän kongressikeskus.

MAANMITTAUSPÄIVÄT 2007
Kajaanissa 15.–16.3.2007

Eino Leinon laulumailla
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YRITYSUUTISIA

AFFECTO-AFFECTO-
GENIMAPGENIMAP

AffectoGenimap 
toimittaa Vapolle 

paikkatietoratkaisun 
Biopolttoaineiden ja ympäris-
töturpeiden toimittaja Vapo Oy 
Energia kehittää voimakkaasti tie-
tojärjestelmiään. Yhtiö on tilannut 
AffectoGenimapilta paikkatietoa 
hyödyntävän tietojärjestelmän 
soiden hallintaan. Sen avulla 
Vapo Energia tehostaa turvesoiden 
maankäyttömuotojen, tuotannon 
suunnittelu- ja toteumatietojen 
sekä ympäristötietojen hallintaa. 
Uusi järjestelmä toteutetaan Map-
Infon tuotteilla ja se toimitetaan 
vuoden 2006 aikana. Sopimuksen 
arvo on 350 000 euroa.

KTI tehostaa 
raportointiaan

KTI Kiinteistötieto Oy hankkii uu-
den kiinteistötietojärjestelmän, jol-
la se tehostaa palvelutuotantoaan. 
Järjestelmä koostuu yhtenäisestä 
tietovarastosta, sen ylläpito- ja 
hallintatyövälineistä sekä Busi-
nessObjects-raportointiratkaisusta. 
Kokonaisuuden toimittaa Affecto-
Genimap.

AffectoGenimap ja 
Tiehallinto sopivat 
Digiroad-aineiston 

laajamittaisesta käytöstä
AffectoGenimap ja Tiehallinto ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen Digi-
road-aineiston käyttöoikeudesta. 
AffectoGenimap käyttää Digiroad-
aineistoa Suomen Tiestö -aineiston 
ylläpitoon ja kehittämiseen sekä 
siihen perustuvien tuotteiden ja 
palveluiden tuottamiseen.

Suomen Tiestö on vektorimuo-
toinen, numeerinen paikkatietoai-
neisto, joka sisältää kaikki Suomen 
ajokelpoiset tiet sekä haja-asutus-
alueiden että taajamien osalta. Suo-
men Tiestö luo perustan esimerkik-
si kaikille AffectoGenimapin tie- ja 
kaupunkikartta-aineistoille.

AffectoGenimap 
kehitti Museovirastolle 

mobiiliopastuksen - 
pilotissa kaksi erilaista 

sovellusta
Yhteispohjoismainen Nordic Hand-
scape-hanke on pilotoinut me-
netelmän, jolla kiinnostuneet 

ohjataan arkeologisiin kohteisiin ja 
tietyssä kohteessa vieraileville jopa 
tuodaan mobiili opaspalvelu mat-
kapuhelimeen. Suomessa pilottien 
tilaaja on ollut Museovirasto, joka 
on tuottanut sisällön palveluun, ja 
teknisestä toteutuksesta on vastan-
nut AffectoGenimap. 

Museoviraston tavoitteena on 
ollut kokeilla kulttuuriympäristöön 
liittyvien aineistojen jakamista 
suurelle yleisölle matkapuhelimen 
välityksellä.
Lisätietoja Affectogenimap Oy
puh. 0205 777 11

ESRIESRI

ESRIltä ratkaisu sijainnin 
hyödyntämiseen 
liiketoiminnassa

ESRI Finlandin toteuttama uusi 
ratkaisu BusinessMap Finland tuo 
paikkatiedot monipuolisesti ja en-
tistä helppokäyttöisemmässä muo-
dossa kaikenkokoisille yrityksille 
myynnin ja markkinoinnin alueel-
liseen optimointiin ja resurssien 
hallintaan. Asiakas-, kilpailija-, 
väestö- ja yritystietojen analysointi, 
yhdistely ja visualisointi monipuo-

lisesti sijainnin perusteella tarjoaa 
kattavan alueellisen näkökulman 
liiketoimintaan.

Kaikki BusinessMapin toimin-
nallisuus on toteutettu selkeiden 
ohjattujen toimintojen avulla, 
joten loppukäyttäjältä ei vaadi-
ta paikkatieto-osaamista. Myös 
paikkatietoammattilaiset pystyvät 
suorittamaan useita työtehtäviä 
entistä suoraviivaisemmin.

BusinessMap Finland sisältää 
kattavan Suomen väestö- ja toi-
mipaikka-aineiston sekä Suomen 
tieverkoston reititykseen ja palve-
lualuelaskentaan. Lisäksi mukana 
ovat kunta-, postinumero- ja kaup-
pakeskusaineistot. Mukaan tulevat 
aineistot voidaan valita omien 
tarpeiden mukaan.

Uudistuksia 
ESRIn ArcGIS 9.2- 

versiossa
ESRI on julkaissut ArcGIS-tuote-
perheestä uuden version 9.2, joka 
sisältää merkittäviä uudistuksia 
sekä työasema- että palvelinohjel-
mistoihin.

Työasemaohjelmistojen osalta 
yksi tärkeimmistä uutuuksista ovat 
kehittyneet välineet kartografi seen 
suunnitteluun. Uuden version 
myötä ArcGIS tarjoaa älykkään ja 
interaktiivisen kartantuotantoym-
päristön, jossa yhdestä lähdeaineis-
tosta voidaan tuottaa lukuisia kar-
tografi sia esityksiä hyödyntämällä 
uusia työkaluja ja menetelmiä 
muokkaamatta alkuperäistä ai-
neistoa. Kehittyneemmät visuali-
sointi- ja analysointimenetelmät 
mahdollistavat mm. ajallisesti 
muuttuvien ilmiöiden paremman 
mallintamisen monikertaisen ite-
roinnin avulla, ajallisten muutos-
ten analysoinnin uusia geopro-
sessointityökaluja hyödyntämällä 
sekä monipuolisten animaatioiden
tuottamisen, toistamisen ja jakami-
sen. Myös tuki CAD-aineistoille on 
parantunut merkittävästi.

Palvelinohjelmistot mahdollis-
tavat kokonaisvaltaisen paikkatie-
totoiminnallisuuden toteuttamisen 
keskitetysti palvelinympäristöön. 
ArcGIS 9.2-version myötä palve-
limelle voidaan toteuttaa kattava
geoprosessointiympäristö. Muita 
ArcGIS-palvelinohjelmistojen uu-
tuuksia ovat mm. web-editointi, 
palveluiden luominen sekä ilmai-
nen ArcGIS Explorer -selain.
Lisätietoja: ESRI Finland Oy.

Finnmap Surveys 
investoi omaan 
lentokoneeseen

FM-International Oy FINNMAP 
SURVEYS on hankkinut oman len-
tokoneen. Syyskuussa Thaimaasta 
hankittu Rockwell TurboComman-
der 690 B -tyyppinen lentokone 
soveltuu erinomaisesti ilmakuva-
uksiin ja laserkeilauksiin.

Lentokonetta on tarkoitus 
käyttää FINNMAP SURVEYS’n 
kotimaisissa ja kansainvälisissä 
ilmakuvaus- ja laserkeilaushank-
keissa.

Finnmap Surveys 
on laserkeilannut 

Helsingin ja 
Vantaan 

kaupunkia
FM-International Oy FINNMAP 
SURVEYS on laserkeilannut elo-
syyskuun vaihteessa reilun 90 
km2:n kokoiset alueet Helsingin ja 
Vantaan kaupungille. Helikopteris-
ta tehdyssä keilauksessa pistetiheys 
on noin 10 pistettä neliömetrillä.

Pistepilviaineisto luokitellaan 
maanpinnan, erilaisten puusto- ja 
kasvillisuuspintojen ja rakennus-
ten mukaan. Luokiteltua tarkkaa 
3D-korkeustietoa käytetään poh-
jakartan ylläpitoon, korkeuskäy-
rien laskemiseen sekä erilaiseen 
kunnallistekniseen suunnitteluun. 
Aineistoa käytetään myös Vantaan-
joen tulvakarttojen laatimiseen 
ja tulvatorjuntaan. Hankkeessa 
tuotetaan pisteaineiston lisäksi 
myös tarkka digitaalinen ortoku-
va-aineisto.

Kustannusosakeyhtiö 
AtlasArt

Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 
on lokakuussa 2006 perustettu 
historiallisia karttoja, kartastoja 
ja tietokirjoja kustantava yhtiö. 
Sen omistavat jo pitkään karttojen 
parissa työskennelleet FM Risto 
Pekkanen ja DI Pentti Martimo. 
AtlasArt tarjoaa myös maanmitta-
uslaitoksen tietokantoihin perustu-
vaa maastokartta-aineistoa, jota voi 
tilata tulosteena helposti pelkän 
osoitetiedon perusteella. Atlas-
Artin ensimmäinen marraskuussa 
ilmestynyt kartasto on luovutetun 
Karjalan 1:100 000 topografi sia 
karttoja sisältävä Kielletyt Kartat, 
Karjala 1928–1944. Kartastossa 
julkaistaan ensimmäistä kertaa Jyr-
ki Tiittasen keräämä suuritöinen 
1:20 000 maastokarttojen karttaleh-
tinimistö (yli 37 000) luovutetun 
Karjalan alueelta. 
Lisätietoja: Risto Pekkanen
puh. 040 566 3454, 
risto.pekkanen@atlasart.fi 

AtlasArtAtlasArt

FINNMAP FINNMAP 
SURVEYSSURVEYS
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KARTTAKONEKARTTAKONE

Helsingin 
kaupunki panostaa 

paikkatietoanalyyseihin 
GeoMedialla

Helsingin kaupungin Rakennusvi-
rasto on hankkinut GeoMedia-paik-
katieto-ohjelmistot palvelemaan 
yhä laajenevia paikkatietoanalyy-
sien tarpeita. Järjestelmä sisältää 
sekä GeoMedia- että GeoMedia 
Pro -lisenssejä, jotka asennetaan 
kaupungin verkkoon kelluvina 
lisensseinä.

GeoMedia tarjoaa mahdolli-
suuden yhdistää paikkatietoja 
kaupungin eri tietojärjestelmistä. 
DataServer-teknologialla voidaan 
kytkeytyä suoraan niin tiedosto-
pohjaisiin karttajärjestelmiin kuin 
uusiin Oracle Spatial -tietovaras-
toihin ja perusrekisteritietoihin. 
Myös Desktop GIS -ohjelmistojen 
aineistot ovat helposti saatavilla. 
Uuden GeoMedia-version työ-
ryhmäominaisuudet helpottavat 
järjestelmän käyttöä.

SpatialWeb-palvelut 
hyödyntävät Google Earth 

-käyttöliittymää
Sito esitteli Paikkatietomarkkinoil-
la Google Earth -käyttöliittymää 

Sokkialta 
uusi 

robottitakymetri 
Sokkia SRX

Geostar on tuonut Suomen mark-
kinoille Sokkian uuden SRX-ro-
bottitakymetrisarjan, joka ensi-
esiteltiin Euroopassa lokakuussa 
Paikkatietopäivillä Helsingissä ja 
Intergeossa Frankfurtissa.

Sokkia SRX on robottitakymet-
ri, joka hakee, seuraa ja kohdistaa 
nopeasti prismaan ja havaitsee 
tarkasti mitattavan kohteen. Sok-
kian SRX on erittäin pieni virran-
kulutukseltaan, ei hukkaa prismaa 
pienten esteiden tai mittauskatkos-
ten takia sekä hakeutuu prismaan 
nopeasti, jos prisma jostain syystä 
on kadonnut.
Lisätietoja: Geostar Oy, 
puh. (09) 2532 5000.

GEOSTARGEOSTAR

GEOTRIMGEOTRIM

LEICALEICA
Karttakoneesta 

NAVTEQin 
jälleenmyyjä

Karttakone Oy (www.karttakone.
fi ) ja NAVTEQ Europe B.V. (www.
navteq.com) ovat allekirjoittaneet 
yhteistyösopimuksen, jonka kautta 
Karttakoneesta tulee NAVTEQin 
jälleenmyyjä.  Jälleenmyyntiso-
pimus koskee koko Euroopan 
aineistoja.

Sopimus luo Karttakoneelle 
valmiuden toimittaa alkuperäistä 
NAVTEQin vektoriaineistoa ja siitä 
johdettuja rasterikarttasarjoja koko 
Euroopasta.  Aineistoja voidaan toi-
mittaa joko Suorakäyttönä, offl ine-
toimituksena tai Mediakarttana.

MapInfo-käyttäjät 
Suorakäytön 

piiriin
Karttakoneen tarjoama Suora-
käyttö-palvelu toimii nyt myös 
MapInfo-työasemissa. 

MapInfo-käyttäjät voivat kyt-
keytyä Karttakoneen ylläpitämään 
paikkatietopalvelimeen ja käyttää 
sujuvasti esim. koko Suomen Maas-
totietokantaa tai koko Euroopan 
kattavaa NAVTEQin aineistoa siel-
tä missä on tarve, juuri silloin, kun 
on tarve, ilman viivettä. Aineisto 
pysyy Karttakoneen toimesta aina 
ajan tasalla ja säästää asiakkaan 
kustannuksia sekä aikaa ja vaivaa.

Tarkempi kuvaus  Suorakäytöstä: 
www.karttakone.fi/fi/suorakaytto_
data.html.

Karttakone 
julkisti 

Pohjoismaiden  
kartta-aineistot

Karttakone on tuottanut koko 
Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Norja, 
Tanska) kattavan karttasarjan, jota 
voidaan käyttää GIS-sovellusten 
taustalla, www-palveluissa, Suo-
rakäyttönä tai Mediakarttana esim. 
sanomalehdissä.

Kartografi sesti korkealuokkai-
nen aineisto perustuu Navteqin 

PÖYRYPÖYRY

SITOSITO

Pöyry ja PwC yhteistyöhön 
kunta- ja  palvelurakenne -

uudistuksessa
PricewaterhouseCoopers (PwC) Oy 
ja Pöyry ovat käynnistäneet yhteis-
työn kunta- ja palvelurakenteeseen 
liittyvien hankkeiden osalta.

Kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen tavoitteena on luoda kun-
tien vastuulla oleville palveluille 
riittävän vahva rakenteellinen ja 
taloudellinen perusta, jotta palve-
lujen järjestäminen ja tuottaminen 
on turvattu myös tulevaisuudessa. 
Samanaikaisesti palveluiden laatu 
ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja 
tehokkuus sekä teknologian kehit-
täminen otetaan huomioon.

Leicalta 
vaihe-ero-maalaserkeilain: 

Leica HDS6000
Leica Geosystems on julkista-
nut uuden laserkeilaimen Leica 
HDS6000 yhdessä Leica Cyclone 
SCAN v5.6 -ohjelmiston kanssa. 
Uudessa keilaimessa on 50 % pi-
dempi mittausetäisyys verrattuna 
HDS4500:een. Yksittäisen mitatun 
pisteen tarkkuus on parantunut ja 
mittaustiheys kaksinkertaistunut.

Erillisen keilaimen, kannetta-
van PC:n ja ulkoisen virtalähteen 
sijasta kaikki nämä ovat yhdessä 
ja samassa. Laitetta voidaan ohjata 
kolmella tavalla: integroidun oh-
jauspaneelin kautta, langattomasti 
PDA-laitteella tai kannettavalla 
tietokoneella verkkokaapelin vä-
lityksellä. Tieto voidaan tallentaa 
kovalevylle. Vaihdettavissa oleva 
akku mahdollistaa 1½ tunnin yh-
tämittaisen keilauksen.

Nopean vaihe-ero-mittauksen 
(jopa 500 000 pist./ s) ja täyden kat-
selukulman (360º × 310º) ansiosta 
tarvitaan laserkeilauksen aikana 
vähemmän erillisiä tähyksiä. Si-
säänrakennettu kompensaattori 
mahdollistaa kojeen orientoinnin 
ja kahden akselin kallistuskompen-
saattori tuo monikäyttöisyyttä.

Leica Geosystemsin Cyclone-
ohjelmisto tarjoaa integroituna 
keilausprosessin ohjauksen, mitat-
tujen pistepilvien yhdistämisen ja 
mallintamisen. Mallinnuksessa on 
tuettu sekä laitossuunnittelun että 

tietokantoihin ja sisältää mm. 
kaikki kadut nimineen, kattavasti 
koko Pohjoismaista. Mittakaavat 
ovat 1:35 000 ja 1:250 000.

Toimitus tapahtuu tiff-rasterina, 
pdf-vektorina tai GIS-aineistona suo-
raan Karttakoneen palvelimelta.
Lisätietoja: Karttakone Oy, 
puh. (09) 5659 6235.

maanmittauksen erikoistarpeet. 
Tunnelimittaukseen ja -analysoin-
tiin on  -ohjelma.
Lisätietoja: Leica Nilomark Oy, 
puh. (09) 615 3555.

Trimble ja 
Nokia 

yhteistyöhön
Nokia ja Trimble ovat solmineet 
lisenssisopimuksen GNSS-teknii-
kan hyödyntämisessä. Sopimuksen 
mukaan Nokia saa kuluttajatuot-
teissaan yksinoikeuden Trimblen 
kehittämiin GPS- ja GNSS-patent-
teihin. Sopimukseen sisältyy myös 
oikeus edelleenlisensoida paikan-
nuspatentteja. Trimble puolestaan 
saa oikeuden Nokian paikannus-
patentteihin ja -tekniikoihin. Li-
sensoimalla maailman suurimman 
GNSS-patenttisalkun Nokia pystyy 
tulevaisuudessa tarjoamaan asiak-
kailleen entistä houkuttelevampia 
mobiiliratkaisuja.

Nokia esitteli äskettäin uuden 
N95-multimediapuhelimen, jossa 
on muun muassa sisäänrakennettu 
GPS-vastaanotin. Nokian tulevai-
suuden GNSS-ratkaisut perustuvat 
Trimblen teknologiaan.
Lisätietoja: Geotrim Oy, 
puh. 0207 510 600.
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SpatialWeb-paikkatietopalvelujen-
sa täydentävänä käyttöliittymänä 
julkisille paikkatietoaineistoille. 
Esitelty ratkaisu mahdollistaa ole-
massa olevien SpatialWeb-palvelu-
jen ja aineistojen julkaisun suoraan 
Google Earthilla ilman aineistojen 
konvertointia. SpatialWeb-tekno-
logia on käytössä yli 160 kunnalli-
sessa, seudullisessa ja infrasektorin 
paikkatietopalvelussa.

Fiskars Oyj:lle 
tonttipörssi 

Sitolta
Fiskarsin myytävien tonttien ja 
kiinteistöomaisuuden hallintaan 
on perusteilla uusi karttapalvelu. 
Palvelussa käytetään Siton uusinta 
SpatialWeb KARTTAPAIKKA Plus 
-teknologiaa ja siihen tulee maas-
tokarttojen lisäksi mm. maakunta-, 
yleis- ja asemakaavat.

Järjestelmässä on lukuisia 
uusia toiminnallisuuksia. Se mm. 
optimoi karttanäkymän palvelun 
käyttäjän näytön mukaiseksi. 
Karttaikkunan koon voi myös itse 
muokata sopivaksi. Palveluvali-
kosta voi valita karttanäkymään eri 
kohdeluokkia sekä käyttää haluttu-
ja toiminnallisuuksia.

SpatialWeb5 
tuo uutta tehoa 

Helsingin kaupungin 
paikkatietoviestintään

Sito on toimittanut vuoden 2006 ai-
kana Helsingin kaupungille useita 
uuteen SpatialWeb5-teknologiaan 
perustuvia paikkatietopalveluita. 
Uutta teknologiaa on sovellettu 
mm. Helsingin paikkatietopalve-
lussa, Helsingin Kaupunkisuun-
nitteluviraston Hankepalvelussa 
sekä Rakennusvalvontaviraston 
ja Kiinteistöviraston Geoteknisen 
osaston palveluissa. Palvelut löyty-
vät kootusti osoitteesta http://ptp.
hel.fi .

Uusi teknologia mahdollistaa 
käyttäjälle entistä helpomman ja 
informatiivisemman tavan yh-
distellä ja analysoida kaupungin 
eri paikkatietoaineistoja Internet-
selaimen välityksellä. Käyttäjällä 
on mahdollisuus valita samaan 
karttanäkymään useita päällek-
käisiä karttoja sekä haluamiaan 
kohteita ja tarkastella näitä yhdessä 
näkymässä. Lisäksi käytettävissä 
on joukko erilaisia toimintoja 
paikkatietojen analysointiin kuten 
paikkatietojen metadatan tarkas-

telu, matkan mittaaminen sekä 
tulostaminen.

Salon seudun 
karttapalvelu 

uusittu 
Sito on päivittänyt Salon Seudun 
Kehittämiskeskuksen toimeksian-
nosta seudullista karttapalvelua. 
Järjestelmä on ollut käytössä Salon 
seudun 11 kunnan alueella vuodes-
ta 2002 lähtien. 

Karttapalvelussa on sovellettu 
Siton uusinta SpatialWeb KART-
TAPAIKKA Plus -teknologiaa. 
Karttapalvelun kohdetiedot tule-
vat rajapinnan kautta erillisistä 
tietokannoista. Kuntien liikunta-, 
nuoriso-,ja kulttuuritoimien sekä 
Maaseutuyrittäjien palvelutorin 
kohdetiedot tulevat somerolaisen 
MI Tietorakenteet Oy:n toimitta-
mista palveluista. Tonttipörssin 
toimituksesta on vastannut Agen-
teq Consulting Oy Salosta.

Äänekoskelle 
SpatialWeb 

KARTTAPAIKKA Plus
Äänekosken ja Suolahden kau-
pungit sekä Sumiaisten kunta 
yhdistyvät 1.1.2007 uudeksi Ää-
nekosken kaupungiksi. Tärkeänä 
osana kunnan viestintää ovat uudet 
Internet-sivustot ja siihen liittyvä 
avoin karttapalvelu.

Palvelussa käytetään Siton uu-
sinta SpatialWeb KARTTAPAIKKA 
Plus -teknologiaa. Järjestelmässä on 
lukuisia uusia toiminnallisuuksia. 
Se mm. optimoi karttanäkymän 
palvelun käyttäjän näytön mukai-
seksi. Karttaikkunan koon voi myös 
itse muokata sopivaksi. Palveluva-
likosta voi valita karttanäkymään 
eri kohdeluokkia sekä käyttää 
haluttuja toiminnallisuuksia.

Sitossa selvitetty 
Helsingin kaupungin 

paikkatietoarkkitehtuuria
Helsingin kaupungin tulevan paik-
katietoarkkitehtuurin periaatteet 
eli ns. paikkatietoydin-ratkaisu 
on määritelty Siton toteuttamassa 
kehitysprojektissa. Työ tehtiin 
tiiviissä yhteistyössä kaupungin 
eri virastojen kanssa ja siinä lin-
jataan paikkatietojen hallinnan 
tavoiteltava toimintamalli ja siihen 
siirtymisen vaiheet.

Määrittelyssä on noudatettu 
vallitsevia kansainvälisiä ja kansal-
lisia suosituksia ja mm. uudistettu 

keskeisten paikkatietoaineistojen 
metatietokuvaukset JHS-suositus-
ten mukaisiksi.

Euroopan 
kiinteistötietojärjestelmiä 

GeoMedialla
Hollannin maanmittauslaitos 
(Dutch Cadastre) korvaa pitkään 
palvelleen suomalaisen Fingis-
ohjelmistoratkaisun GeoMedialla. 
Kattavan selvitystyön ja EU-han-
kintamenettelyn jälkeen Hollannin 
maanmittauslaitos valitsi kiin-
teistötietojärjestelmänsä kehitys-
alustaksi GeoMedia-teknologian. 
Järjestelmävalinnan merkittävänä 
kriteerinä oli avoimuus. Järjestel-
män tietovarasto perustuu Oracle 
Spatial -tietokantaan.

Muita GeoMedia-teknologiaan 
panostavia vastaavia organisaati-
oita Euroopassa ovat mm. Viron, 
Slovakian ja Tsekin kiinteistötieto-
järjestelmät. Myös Venäjän mittava 
LARIS projekti valitsi GeoMedian. 
Suomessa GeoMedia toimii mm. 
Vantaan kaupungin kiinteistötieto-
jen paikkatietojärjestelmänä.
Lisätietoja: Sito Tietotekniikka, 
puh. (09) 476111.

SPONDASPONDA

Sponda ostaa Kapiteelin
Sponda Oyj ja Suomen valtio ovat 
allekirjoittaneet sitovan sopimuk-
sen, jonka mukaan Sponda ostaa 
kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli 
Oyj:n koko osakekannan noin 950 
milj. eurolla. Kaupan allekirjoitus-
hetkellä liiketoiminnan arvo on 
noin 1,3 miljardia euroa. Toimisto- 
ja liiketilasalkun liiketoiminnan 
arvo on noin 1 miljardi euroa, ja 
nettotuotto noin 7 %. Jäljelle jäävä 
0,3 miljardia euroa jakautuu kehi-
tys- ja myyntisalkun kesken.

Spondan ja Kapiteelin muodos-
tama yhtiö on yksi Pohjoismaiden 
johtavista kiinteistösijoitusyhtiöis-
tä. Yhtiöiden sijoituskiinteistöjen 
yhteenlaskettu käypä arvo on noin 
2,6 miljardia euroa ja vuokrattava 
pinta-ala on noin 2 miljoona ne-
liömetriä. Kaupan vahvistaminen 
edellyttää asianomaisen kilpailu-
viranomaisen hyväksynnän, ja 
se hyväksyi yrityskaupan 16.11. 
Kauppa on tarkoitus saattaa pää-
tökseen vuoden 2006 loppuun 
mennessä.

TOPGEOTOPGEO

Uusi Topcon GPT-9000A 
sarjan robottitakymetri

Topcon GPT-9000-sarjan robottita-
kymetrissa on moderni muotoilu, 
nopeat servomoottorit, prismaton 
mittaus ja uusi X-TRAC prisman-
seurantajärjestelmä. 9000-sarjan 
robottijärjestelmässä Topconin 
pitkälle kehittynyt RC-3 one-touch 
prisman pikahaku- ja lukitusjärjes-
telmä ottaa jälleen ison askeleen 
eteenpäin. Kaikissa 9000-sarjan 
takymetreissä on erittäin tehokas 
prismaton mittaus, joka mahdollis-
taa mittaukset ilman prismaa jopa 
2 000 metriin asti.

Muita 9000-sarjan ominai-
suuksia ovat täysin johdoton 
järjestelmä, XTRAC™ Quick-Lock 
prisman seuranta- ja lukitusjärjes-
telmä, sisäänrakennettu häiriötön 
2,4 GHz:n SpSp-tiedonsiirtojär-
jestelmä robottikäytössä ja uusi 
FC-200-etäohjausyksikkö irro-
tettavalla radioyksiköllä. Lisäksi 
tulevat nopeampi servomoottori- ja 
prismanseurantajärjestelmä sekä 
erittäin kirkas graafi nen Windows 
Mobile -käyttöliittymä takymetris-
sä ja etäyksikössä.
Lisätietoja Topgeo Oy, 
puh. (09) 534 033, www.topgeo.fi .

SUUNNITTELU-SUUNNITTELU-
KESKUSKESKUS

Suunnittelukeskus 
Lappeenranta vahvistuu

FCG Finnish Consulting Group Oy 
-konserniin kuuluva Suunnittelu-
keskus Oy on ostanut lappeenran-
talaisen Kaavoitus ja Maankäyttö 
PM Oy:n liiketoiminnan. Kaupan 
myötä Suunnittelukeskuksen 
Lappeenrannan aluetoimistoon 
syntyy uusi kaavoitusryhmä, jonka 
päällikkönä toimii toimialapäällik-
kö Pekka Mäkiniemi, Kaavoitus ja 
Maankäytön perustaja. Kaavoitus 
ja Maankäytön koko henkilökunta 
on siirtynyt Suunnittelukeskuksen 
palvelukseen marraskuun alusta 
lähtien.
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WM-DATAWM-DATA

WM-data solmi globaalin 
jälleenmyyntiyhteistyön 

irlantilaisen SoftCon 
kanssa

Tietotekniikan palveluyritys WM-
data ja dokumentinhallintaratkai-
suja tuottava SoftCo ovat sopineet 
jälleenmyyntiyhteistyöstä. Yhteis-
työn ansiosta WM-data laajentaa 
Rondo-ratkaisun myyntiverkoston 
maailmanlaajuiseksi.

SoftCo myy digitaaliseen ar-
kistointiin ja laskujen käsittelyyn 
kehitettyä Rondo-palvelua kaik-
kialla maailmassa. Pohjoismaissa 
molemmat yhtiöt voivat myydä 
ratkaisua asiakkaille. SoftCo vastaa 
myös myymiensä tuotteiden toimi-
tuksesta ja asiakastuesta.

WM-data osaksi 
kansainvälistä 
LogicaCMG:tä

WM-datan osakkaat, jotka omis-
tivat yhdessä yli 97 % WM-datan 
osakkeiden äänivallasta, ovat hy-
väksyneet LogicaCMG:n elokuussa 
tekemän ostotarjouksen WM-datas-
ta. Sen myötä WM-datasta on tullut 
LogicaCMG:n tytäryhtiö. Suomen 
WM-datalle muutos merkitsee 
mahdollisuutta entistä kansainväli-
sempään palvelutarjontaan ja osal-
listumista laajan kansainvälisen 
osaajaverkoston toimintaan.

WM-data ja sen 2 400 henkilöä 
Suomessa jatkavat omistusmuutok-
sen jälkeen osana kansainvälistä 
IT-palveluyritystä. Muutos ei vai-
kuta WM-datan nykyiseen organi-
saatioon, asiakassopimuksiin tai 
asiakasyhteyshenkilöihin.

WM-datan yritysbrandiin lii-
tetään kansainvälisyyttä viestivä 
muutos: ”WM-data – a LogicaCMG 
company”. Samalla muuttuvat 
muun muassa yhtiön tunnusvärit.

WM-datan konsernijohtaja 
Crister Stjernfelt on nimitetty 
LogicaCMG:n hallitukseen ja 
johtoryhmään vastuualueenaan 
Pohjoismaat. LogicaCMG:n osake 
on noteerattu Lontoon ja Amster-
damin pörsseissä.
Lisätietoja: WM-data Oy, 
puh. 010 30 20 10, 
www.wmdata.fi .

NIMIT YKSIÄ

YHDIST YKSET

Maanmittausalan 
Edistämissäätiön 
apurahat 2007

Säätiö tukee apurahoin maanmit-
tausalaan liittyvää yleishyödyllistä 
tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja 
valistustyötä.

Hakemukset on toimitettava 
perjantaihin 12.1.2007 säätiön 
asiamiehelle osoitteeseen Raija 
Valonen, MIL ry, Kellosilta 10, 
00520 Helsinki. Tiedustelut: Raija 
Valonen, puh. (09) 148 1900 tai 
 raija.valonen@mil.maanmittari.fi .

Hakemusten liitteet voi laittaa 
sähköpostilla em. osoitteeseen.

Hanna Lauhkonen 
Maankäyttö-lehden 

toimittajaksi
DI Hanna Lauhkonen on valittu 
Maankäyttö-lehden toimittajaksi. 
Tästä numerosta alkaen hän vastaa 
uutissivujen toimittamisesta.

Hanna työskentelee Maanmitta-
uslaitoksen Kehittämiskeskuksessa 
puh. 020 541 5467. Sähköposti 
hanna.lauhkonen@maanmittaus-
laitos.fi .

Tästä eteenpäin voi siis uu-
tissivuaineistot lähettää suoraan 
Hannalle.

KOKOUSKUTSU

Suomen Maanmittausinsinöörien 
Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään Maanmit-
tauspäivien yhteydessä torstaina 
15. maaliskuuta 2007 alkaen 
klo 15.30 Hotelli Kajanuksessa 
Kajaanissa.

Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset ja muut hallituksen 
esittämät asiat.
Hallitus

VÄITÖKSIÄ

DI Antti Louko 
väitteli maan-
mittausosastol-
la perjantaina 
20.10.2006 ai-
heesta Corpo-
rate Real Estate 
Disposal Im-

pacts on Corporate Performance. 
Vastaväit täjänä oli prof. Hans Lind, 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
Valvojana oli professori Kauko 
Viitanen. 

Tutkimuksen ensimmäinen 
tavoite oli kuvata pääsyyt yritysten 
kiinteistöomistusten huomattaville 
myynneille Euroopassa viime 
vuosina. Tutkimuksen toinen 
tärkeä tavoite oli selvittää, miten 
yritykset saavuttivat kiinteistö-
myynneille asettamansa tavoitteet 
ja kuinka myynnit vaikuttivat 
yritysten suorituskykyyn. Myös 
kiinteistömyyntien mukanaan 
tuomat päähyödyt ja -aitat sekä 
ongelmat myyntiprosessin aikana 
selvitettiin perusteellisesti. Tutki-
mus toi myös lisävalaistusta siihen, 
miten kiinteistöjen myynti- ja 
takaisinvuokrausmarkkinat tulevat 
jatkossa kehittymään Suomessa. 
Lisäksi tutkimuksessa rakennettiin 
yrityksen omistaa vai vuokrata 
-problematiikkaan viitekehys pe-
rustuen havaintoihin ja kerättyyn 
tietoon.

Yritys tarvitsee monesti useita 
eri kiinteistöstrategioita, koska 
yrityksen kiinteistötoimen täytyy 
tukea monenlaisia toimintoja. 
Siksi myös optimaalinen tapa ra-
hoittaa kiinteistöjä vaihtelee usein 
kiinteistötyypin mukaan. Tästä 
huolimatta, kun pääoman vaihto-
ehtoiskustannus ja kiinteistöjen 
ydinliiketoiminnasta poikkeava 
riskiprofi ili huomioidaan, kiinteis-
töjen omistaminen vaikuttaa usein 
kyseenalaiselta yrityksille, joiden 
ydinliiketoimintaa ei ole kiinteis-
tösijoittaminen. Lisäksi vaikuttaisi 
siltä, että osakemarkkinat eivät 
osaa arvostaa yritysten kiinteis-
töomistuksia oikein, minkä takia 
yritysten on mahdollista saavuttaa 
epänormaaleja osakemarkkinatuot-
toja kiinteistömyyntien avulla. 
Tästä huolimatta monet yritykset 
omistavat yhä merkittäviä kiinteis-
tömassoja. Yksi yleinen syy tälle 
on, että pitkäaikaiset vuokrasopi-
mukset voivat pahimmillaan olla 
hyvin joustamattomia sitoumuksia 

liiketoiminnan muutostilanteissa.
Selvää on, että jos yritys päättää 

ulkoistaa kiinteistöomistuksiaan, 
tämä tulisi tehdä hyvänä aikana. 
Kiinteistöomistusten myynti ja 
takaisinvuokraus huonona ai-
kana saattaa johtaa merkittäviin 
ongelmiin.

TkL, Dipl.Geogr. 
Jukka Krisp 
väitteli perjan-
taina 27.10.2006 
maanmittaus-
osastolla. Aihee-
na oli Geovis-
ualization and 

Knowledge Discovery for Deci-
sion-Making in Ecological Network 
Planning. Vastaväittäjinä olivat 
Prof. Dr. Menno-Jan Kraak, ITC, 
Alankomaat ja PhD. Takeshi Shira-
be, TU Wien, Itävalta. Valvojana oli 
professori Kirsi Virrantaus. 

Tutkimuksen aiheena on paik-
katiedon visualisointi tietämyksen 
tuottamisen prosessissa. Tarkoituk-
sena on edesauttaa suunnittelua 
ja päätöksentekoa tarjoamalla 
määriteltyyn tilanteeseen sopivia 
karttoja. Työssä käytetään erilaisia 
visualisointi- ja mallinnusme-
netelmiä tukemaan ongelman 
ratkaisuun sopivien karttojen 
suunnittelua. Esimerkkitapauksek-
si on otettu ekologisten verkostojen 
suunnittelu. Ekologisten verkos-
tojen ideana on, että myös laajasti 
asustetuilla alueilla pitäisi löytyä 
riittävästi luonnollisia kulkuväyliä 
eläimille. 

Tärkeässä asemassa ratkaisuja 
tarjoavien karttojen tuottamisessa 
on eri alojen asiantuntijoiden tietä-
myksen yhdistäminen, yhteistyön 
lopputuloksena on vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ilmaiseva kartta. Tällai-
sen kartan avulla lopulliset päättä-
jät voivat ratkaista maankäyttöön 
liittyviä ongelmia vertailemalla 
keskenään erilaisia vaihtoehtoja. 
Tähän asti moniulotteisten kart-
tojen käytön tärkeyttä päätöksen-
teon tukena on aliarvioitu niin 
maankäyttöön kuin ekologisiin 
verkostoihin liittyvien kysymysten 
ratkaisemisessa. 

Tässä väitöskirjassa esitetään, 
että GIS-suunnittelijoiden osaa-
minen edesauttaa asiantuntijoiden 
ja päätöksentekijöiden keskinäistä 
tiedonvälitystä.
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Tapahtumat juontavat aikaan, 
jolloin oli saatu lopullinen rau-
ha ja parasta aikaa suunnattiin 
energia jälleenrakentamiseen ja 
siirtokarjalaisten asuttamiseen. 
Niinpä Kiuruvedellekin oli pe-
rustettu maanlunastuslautakunta 
virkamiehineen uusien tilojen 
perustamiseen ja asukkaiden si-
joittamiseen.

Se oli sellaista urakkaluontoista 
puurtamista. Veikko Vennamo oli 
pantu koko valtakunnan asuttajaksi 
ja sehän tiesi sitä, että jatkuva hi-
ostus oli päällä. Tiloja piti syntyä 
nopealla tempolla. Tavoite oli 
”ruhtinaallinen”.

Olin mukana vähäisenä työnte-
kijänä tuossa urakassa. Niinpä sinä 
kesäisenä päivänä, josta muistelen 
jäljempänä olevan stoorin, olim-
me veneillä soutamassa pikku 
pappilan rannasta vastarannalle. 
Meitä oli kahdessa veneessä kym-
menkunnan työntelijän ryhmä, 
pomona Eino Hermanni, armei-
jasta vapautettu aktiivi kapteeni. 
Muut lähinnä kirkonkylän koulu-
poikia sekä sodasta vapautuneita 
jermuja. Itse olin harjoittelijan 
vakanssilla, koska aikomukseni oli 
pyrkiä maanmittarin ammattiin eli 
aluksi koulutukseen ja sitä kautta 
ansiotyöhön.

Tuosta päivästä tuli lämmin, 
oltiinhan lähellä juhannusta. 
Meillä oli työmaana metsäpalstojen 
rajakäynnit. Nuo palstat tulisivat 
kuulumaan Kiurunrannan siir-
tolaistiloille, joiden kotipalstat 
sijoittuivat rannan tuntumaan.

En enää muista kuinka etäällä 
tuo työmaa oli, mutta marssiajasta 
mitaten usean kilometrin päässä 
veneiden rantapaikasta. Polkuja 
pitkin sinne marssittiin Eino 
Hermannin vihellyskonsertin 
tahdissa. Helmenkalastajain aaria 
soi hienosti, vaikka marssitahti oli 
hyvinkin rivakkaa.

Työmaalle päästyämme alkoi 
välittömästi tuttuakin tutumpi 
työtahti. Linjaa rupesi syntymään 
ja puita kaatumaan. Kun oli 
alkukesää eivät itikatkaan vielä 
häirinneet, mutta hikihän siinä ehti 
tulemaan. Kaikki näytti menevän 
suunnitelmien mukaisesti, mutta 
eihän se niin jatkunutkaan.

Erästä linjapuuta kaadettaessa 

ryhdyin työntämään sitä nurin 
kaverin puolelta. Hänpä tahtoi 
iskeä loveen vielä viimeisen iskun, 
mutta se menikin ennen loveen 
osumistaan kaverin polveen. Terä-
vä kirves teki ammottavan haavan 
vasemman jalan polveen takajän-
teestä polvilumpioon saakka. Veri 
alkoi virrata kovalla voimalla ja 
koko polven sisäpuoli oli näkyvissä 
kuin jollakin leikkauspöydällä 
operoidessa.

Onneksi siinä oli mukana Eino 
Hermanni, sodan käynyt aktiivi-
upseeri ja olihan siinä porukassa 
myös eräs lääkintämies, jolla oli 
rintamakokemusta.

Nopealla tempolla ryhdyimme 
sitomaan haavaa. Eino Herman-
nilla oli puseron oikeassa rinta-
taskussa puhdas nenäliina, joka 
pantiin aluksi haavan suojaksi. 
Tuo nenäliinan paikka oli kuulema 
opittu kadettikoulusta, ja se oli ni-
menomaan aina puhdas ja varattu 
daamin käyttöön.

Tuosta sota-ajan läheisyydestä 
oli sekin hyöty, että siteitä löytyi 
nopeasti, kun paidat revittiin sui-
kaleiksi. Norjista koivun rungoista 
valmistuivat paarit. Vyöt ja notkeat 
vitakset auttoivat paarien lopulli-
sen valmiuden.

Alkoi tuo ”Canossan” reissu. 
Paarit harteille, kuusi nuorta 
miestä kantamaan tuota epätasais-
ta useiden kilometrien taivalta, 
jonka aamulla olimme talsineet 
päinvastaiseen suuntaan. Minulla 
ei ollut mitään hätää, aurinko 
paistoi kirkkaalta taivaalta ja matka 
eteni varovaisesti ja kantomiehiä 
jonkun verran vaihtaen. Jäles-
täpäin kuulin, että paidattomat 
hartiat olivat vereslihalla rantaan 
saavuttuamme. Eino Hermannin 
Helmenkalastajain aariaa en kuul-
lut paluumatkalla, mutta muutoin 
kapteenin toimet olivat kuin 
sota-ajan partioretkellä ”tappion” 
kärsineellä joukkueella.

Venematkalla ei ollut ongelmia, 
joskin haava vuoti verta, kun siteet 
olivat kastuneet kantomatkan 
aikana. Pappilan rantaan saatiin 
nopeasti taksi, jonka takapenkillä 
matkasin kunnanlääkärin vas-
taanotolle. Ukko Väänänen oli 
ilmeisesti kesälomalla, koskapa 
tohtori Karjalainen otti potilaat 

vastaan. Hän ei ryhtynyt enempiin 
toimenpiteisiin, kun avasi siteet ja 
katsoi haavan. Laittoi vain rauta-
tiftit haavan kuromiseksi kiinni ja 
passitti samantien taksilla Iisalmen 
aluesairaalaan.

Matkalla minulla oli monen-
laisia ”kerettiläisiä” ajatuksia. 
Tuleeko tuosta enää kunnon jal-
kaa ja voinko enää kouluttautua 
hakemalleni maanmittarin uralle. 
Ajomatkaa oli melkoisesti, kun 
Iisalmeen pääsi vain noita vanhoja 
mutkaisia ”lehmipolkuja”.

Olin tosi onnellinen, kun pää-
simme perille ja tohtori Amperla 
ryhtyi operoimaan polveani. Pai-
kallispuudutuksella työ tehtiin, 
enkä tullut tietämään, kuinka 
jalka pantiin kuntoon. Pitkä lasta 
jalkaan ja osastolle sairastelemaan. 
Henkilökunta oli hyvin ystävällistä 
ja mikä sattuma, ylihoitaja oli ollut 
samanaikaisesti yhteiskoulussa, 
mutta ylemmällä luokalla.

Juhannus tuli muutaman päi-
vän kuluttua. Katseli sairaalan 
ikkunasta, kun väkeä meni vesikul-
jetuksella Runnille juhlimaan.

Minulle annettiin kainalosau-
vat, joiden avulla voin hieman 
liikkua sairaalan sisällä. Makuu-
asennossa kokeilin lukuisia kertoja 
toimiiko varpaat ja taipuuko polvi. 
Eihän olisi pahempaa rangaistusta, 
jos jalasta tulisi suora.

Vihdoin minut kotiutettiin 
sairaalasta. Olin hakenut korkea-
koulun karsintakurssille, jonka piti 
olla heinäkuun puolivälistä neljä 
viikon ajan. Kutsun sain, mutta 
eihän siitä kurssista mitään tullut 
kainalosauvojen kanssa Helsingin 
liikenteessä. Kesken minun piti 
se jättää. Kävin jonkun kerran 
Punaisessa Ristissä vastaanotolla. 
Paraneminen näytti kyllä edistyvän 
hyvää vauhtia. Jonkun kerran piti 
ottaa verensekaista nestettä suu-
rella neulalla. Meinasi tulla ”äitiä” 
ikävä, mutta kyllä sen kestää, kun 
tietää toimenpiteen tuovan helpo-
tusta. Turvotus laski.

Kun tuo opiskelun alku vii-
västyi, tuli minulle seuraavan 
talven aikana melko lailla opettajan 
viransijaisuuksia omalla kyläkou-
lullani. Hyvin mielenkiintoisia ko-
kemuksia, joskin omat serkkupojat 
tekivät joskus kurinpidon hieman 

konstikkaaksi. Pitihän niitä vähän 
”opastaa”, mutta vain sen verran, 
että jälestäpäin kysyttyäni ei heille 
kuulemma mitään traumaa jäänyt. 
Otin osaa kylän yhteisiin rientoi-
hin. Sodan jälkeen kyläyhteisön 
toiminta oli hyvin vilkasta.

Tulihan se seuraava kesäkin 
aikanaan. Vuosi siinä tapaturman 
jälkihoidossa meni, mutta jalasta 
tuli entistä ehompi. Jopa niin hyvä-
kuntoinen, että kun urheiluharras-
tuksiini kuului myös pituushyppy, 
suoritin tuolla vasemmalla jalalla 
ponnistuksen.

Karsintakurssi meni onnek-
kaasti ja niin sain opiskelupai-
kan alalle, jonne olin halunnut. 
Ennen opiskelujen alkamista 
sain uudelleen harjoittelupaikan 
maanlunastuslautakunnassa. Ja 
vähitellen opin talon työtavoille 
niin hyvin, että minulle uskottiin 
kenttätyöryhmä. Paaluttelimme 
palstojen rajoja monella työmaalla 
eri puolilla kotikuntaa.

Opiskelusta sen verran, että 
vajaat neljä vuotta siihen kului, 
kun minusta leivottiin teoriassa 
täysinoppinut maanmittari. Kun 
tuota Kiurujärven takamaastossa 
sattunutta ”haavoittumistani” näin 
jälkikäteen muistelen, niin voipa 
sanoa, että urani ammattiin eteni 
”vaikeuksien kautta voittoon”.

Aarne Kärkkäinen
Maanmittausneuvos

Aarne Kärkkäinen on 
emeritus lääninmaan-

mittausinsinööri 
Pohjois-Karjalan  läänissä. 

Tämä muistelus on 
 julkaistu aikaisemmin 
Kiuruvesi-lehdessä.
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TELEVISIOSSA esitettiin 
16.10.2006 suurta huomiota he-
rättänyt MOT-ohjelma, joka koski 
erään espoolaisen pariskunnan 
häätämistä kodistaan. Kun käsit-
telin asiaa kaksi kertaa Vantaan 
käräjäoikeuden (maaoikeuden) 
jäsenenä, niin esitän siitä seu-
raavaa.

Asian pääkohdat
Espoon keskeisellä alueella Tuoma-
rilassa oleva vanha omakotikortteli 
kaavoitettiin kerrostalotontiksi. 
Rakennusyhtiö sai pikku hiljaa 
omakseen kaikki korttelin tontit, 
paitsi yhtä. Siinä asui vanhempi 
pariskunta, joka ei halunnut luo-
pua asunnostaan. Rakennusyhtiö 
pani vireille tontinosan lunasta-
misen. Omistajapariskunta vastusti 
raivoisasti lunastamista, mutta 
lunastus tuli aikanaan lainvoimai-
seksi ja rakennusyhtiö toimeenpani 
häädön.

Tästä asiasta voi löytyä toi-
senlaisiakin vivahteita kuin mitä 
MOT-ohjelma esitti, mutta ne eivät 
ole tämän kirjoituksen aiheena. 
Meitä maanmittausinsinöörejä 
asiassa kiinnostaa enemmälti vain 
lunastuskorvaus.

Lunastuskorvauksesta
Lunastuskorvaus määrättiin tie-
tenkin käyvän hinnan mukaan. 
Korvaus jäi tunteenomaisesti 
tarkasteluna aika alas sen vuoksi, 
että asuinrakennus oli jo vähäarvoi-
nen. Lunastustoimikunnan työ oli 
hyvää, ja kun maaoikeus ei nähnyt 
siinä virhettä, se ei erästä pikkujut-
tua lukuun ottamatta korottanut 
korvausta.

Jokainen kentän arviomies 
tietää – Helsingin kirjoituspöytä-
teoreetikoista en ole varma – ettei 
yleensä ole käytettävissä niin 
kattavia kauppahintatilastoja, 
että niiden perusteella päästäisiin 
kovinkaan tarkkaan arviointiin. 
Jos lunastustoimikunta kirjoittaisi 
(nyt en puhu Espoon tapauksesta, 
vaan yleisesti), että ”kun arvioin-
tiin aina liittyy epävarmuutta ja 

harkinnanvaraisuutta ja kun luo-
vuttajalle on taattava täysi korvaus, 
niin arvioitua kohteenkorvausta 
korotetaan 20 %:lla”, niin se voisi 
olla monesti hyvä ratkaisu. Mutta 
jos maaoikeus menee tekemään 
sellaisen korotuksen jälkikäteen, 
niin toimitusinsinöörit siitä tuskin 
pitäisivät. Juuri tällaisesta ”koro-
tetaan korvaus kaksinkertaiseksi” 
- tyylistä maaoikeuksia on syytetty 
ja siitä pyritään eroon.

Mutta tehdään asia vielä yk-
sinkertaisemmaksi: siirrytään 
korkeimman käyvän hinnan taikka 
jopa puolitoistakertaiseen korvauk-
sen korvaustasoon.

”Mutta unohtuiko jotain?”
Aivan MOT-ohjelman lopussa 
professori Vesa Majamaa meni 
sanomaan, että lunastuskorvausta 
määrättäessä unohtui soveltaa 
lunastuslain 32 §:n mukaista ns. 
asuntoturvatakuuta. Majamaa 
sanoi suunnilleen, että lain so-

Kodin menettäminen lunastuksessa on 

 vaikeasti ratkaistava ongelma.
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veltajat eivät tunne tätä säännöstä 
riittävästi. Tämä lausuma oli 
virheellinen ensinnäkin siksi, 
ettei kiinteistönmuodostamislain 
mukaisessa toimituksessa sovelleta 
lunastuslain säännöksiä, ja virheel-
linen se olisi ollut lunastuslainkin 
mukaan. Ohjelman toimittajalle 
se kuulemma sanottiin, mutta 
toimittaja ei poistanut lausumaa 
ohjelmasta arvattavasti siksi, että 
sai ”kovemman jutun”. Siihen 
median moraali loppuu.

Vaikka kysymys ei siis ollut-
kaan lunastuslain mukaisesta 
korvausjärjestelmästä, niin tarkas-
telen sitä vähän. Sekä lunastuslain 
32 §:n viittauksesta edelliseen 31 
§:ään että KKO:n tuomiosta 1985 II 
21 seuraa, että asuntoturvatakuuta 
sovelletaan vain yhdessä 31 §:n 
mukaisen arvonleikkauksen kans-
sa. Asuntoturvatakuun itsenäinen 
soveltaminen olisi epäloogistakin, 
sillä jos kerran omaisuudesta mak-
setaan käyvän hinnan mukainen 

korvaus, niin totta kai sillä rahalla 
saa periaatteessa samanlaisen 
omaisuuden sijaan. Käytännössä 
se ei kuitenkaan toimi. Käytän 
tässä suhteessa samaa vertausta 
kuin Maanmittauslaitoksen int-
rassa: Oletetaan, että rekka ruhjoo 
vanhan, mutta hyvin hoidetun ja 
omistajaansa hyvin palvelevan 
auton, oikean ”helmen”, johon 
saattaa sisältyä jo tunne- ja kuri-
ositeettiarvojakin. Vakuutusyhtiö 
maksaa omistajalle muutaman 
sata euroa auton käypänä hintana, 
ja osta sillä sitten samanlainen 
auto, jos jostain saat. Yleensä et 
saa, et autoa etkä asuntoa, kun ei 
markkinoilla vastaavia ole. Mutta 
se on toinen juttu.

Asuntoturvatakuusäännök-
sen lähempi tarkastelu näyttää 
johtavan sellaisen ainakin minul-
le yllättävään päätelmään, että 
jos arvonleikkausta sovelletaan, 
asuinkiinteistön omistaja pääsee 
parempaan asemaan kuin siinä 
normaalitilanteessa, ettei sitä 
sovelleta. Mahtaako sekään olla 
lainsäätäjän tarkoitus? – Mutta 
sekin on jo toinen juttu.

Olen käsitellyt virkaurani 
aikana kolmea asuinkiinteistön 
lunastamista. Kaikissa niissä lu-
nastushinta on painunut alas juuri 
rakennuksen vähäarvoisuuden 
takia. Asuntoturvatakuun sellainen 
soveltaminen, että luovuttaja saisi 
sijaan markkinoilla sillä hetkellä 
tarjolla olevan, vähintään yhtä 
hyvän asunnon, olisi merkinnyt 
kaikissa tapauksissa lunastus-
hinnan ja ainakin kahdessa en-
simmäisessä tapauksessa myös 
luovuttajan asumistason roimaa 
korottamista. MOT-ohjelma osoitti, 
että asuinkiinteistön lunastaminen 
vaatii ehkä jotain turvasäännöksiä, 
mutta kuinka pitkälle siihenkään 
suuntaan pitää mennä?

Sakari Nikander
 Maaoikeusinsinööri, 

 Hämeenlinnan 
 käräjäoikeus

sakari.nikander@om.fi 

Erään 
lunastuksen 
tarkastelua
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IN MEMORIAM IN MEMORIAM

Kirjoittaja luulee virheellisesti, 
että kiinteistönmuodostamislaissa 
olisi lunastuslaista poikkeava 
korvausjärjestelmä. KML 200 
§:ssä mainitaan ainoastaan arvi-
ointimenetelmät, joiden avulla 
määritellään täysi korvaus, joka 
lunastettavan omaisuuden omis-
tajalla on oikeus saada.

Kirjoituksessa todetaan, että jos 
omaisuudesta maksetaan käyvän 
hinnan mukainen korvaus, niin 
periaatteessa sillä pitäisi saada sa-
manlainen omaisuus sijaan, mutta 
käytännössä näin ei kuitenkaan 
tapahdu. Minusta lausuma sisältää 
sisäisen ristiriidan. Jos jälkimmäi-
nen väite samanlaisen omaisuuden 
sijaan saamatta jäämisestä pitää 
paikkansa, niin kysymyksessä ei 
voi olla lainsäädäntömme edel-
lyttämä käyvän hinnan mukainen 
korvaus. Kirjoittajan näkemyk-
sensä tueksi esittämä esimerkki ja 
perustelu vakuutusyhtiöltä autosta 
saatavasta korvauksesta on paitsi 
harhaanjohtava, myös virheelli-
nen: riippumatta vakuutusyhtiöltä 
saamasta korvauksesta auton omis-
tajalla on aina oikeus vaatia kärsi-
mästään menetyksestä korvausta 
vahingon aiheuttaneelta.

Kirjoituksessa viitataan KoO:n 
ratkaisuun 1985 II 21 sen seikan 
tueksi, ettei allekirjoittaneen mai-
nitsemaa LunL 32 §:n säännöstä, 
oikeastaan siinä mainittua oike-
usohjetta, voitaisi noudattaa ton-
tinosan lunastuksissa. Kirjoittajalta 
on jäänyt havaitsematta useitakin 
seikkoja. Lunastuslaissa tuolloin 
ollut 97.3 § on kumottu, eikä LunL 
32:n. viittaus 31 §:ään koske aino-
astaan 31.2 §:n tarkoittamaa arvon-
leikkaustapausta, vaan myös 31.1 
§:ssä säänneltyä tilannetta. Niinpä 
lunastusmenettelyssä käytetyt 
vertailukaupat, joissa pohdittiin 
pientalon rakennuspaikan hintoja 
asemakaava-alueen ulkopuolella, 
näyttäytyvät oudoilta, Omakotita-
lokiinteistö on asemakaava-alueel-
la menettänyt itsenäisen kiinteis-
tön asemansa sen yrityksen vuoksi, 
jonka toteuttamiseksi lunastus 
toimeenpannaan. Jo LunL 31.1 

§:stä seuraa, ettei tästä johtuvaa 
omaisuuden arvoa alentavaa vaiku-
tusta saada ottaa huomioon.

Vertailukaupat, oikeastaan 
niiden huomiotta jättäminen, ovat 
muutoinkin mielenkiintoisia. Sa-
malla rakennuspaikalla, lunastet-
tavana olevan kiinteistön vierestä 
tehdyn kaupan toimitusmiehet 
jättivät huomiotta sillä perusteella, 
että lunastajan siitä maksama hinta 
ylitti selkeästi käyvän hinnan. 
Mitähän lunastuslainsäädännön 
periaatetta ilmentää se, että lu-
nastuksen kohteeksi joutuneen 
saamasta laskelmallisesta hinnasta 
vähennettiin lunastajalle raken-
nuksen purkamisesta aiheutuneet 
kustannukset?

Kirjoittaja ei näytä lainkaan 
tuntevan KoO:n myöhempiä rat-
kaisuja 1990:112 ja 2003:114, joissa 
molemmissa oli esillä asuntotakuu-
ta koskevan säännöksen soveltami-
nen. Kysymyksessä ei ole mikään 
pakkolunastuksissa sovellettava 
uusi periaate, vaan se on lausuttu 
jo vuoden 1898 pakkolunastuslain 
8 §:n 3 momentissa.

Olen edelleen sitä mieltä, että 
LunL 32 §:n säännös ilmaisee sen, 
mitä lainsäätäjä pitää lain mukaise-
na täytenä korvauksena, kun lunas-
tuksen kohteena on pääasiallisesti 
asumiseen käytetty omaisuus.

VESA MAJAMAA
OTT, ympäristöoikeuden 

professori

LUKIJOILTA

Edellisen johdosta:

KML:n korvausjärjestelmä 
ei poikkea 

Lunastuslaista

Oulun Yhteislyseota
samanaikaisesti käytiin,
keskikouluu, lukiota.
Valkolakit sieltä saatiin.

Häivyit sitten vähin äänin
tiedekuntaan korkeampaan,
painoit päähän tupsulakin.
Sitten töihin maata mittaan.

Mittakonttorissa Kainuun
aloitit ja viivyit kauan,
sitten saimme Sinut Ouluun
maantietoimituksii jatkaan.

Sitten kerran kohtasimme,
vuotten jälkeen tapasimme
virantoimituksessasi – 
paremmin ei käydä voisi.

Siitä alkoi yhteistyömme
kruunua kun palvelimme – 
kumpikin vain tahollamme.

Sovitellen työsi hoidit,
järkevästi perustelit
vaikeatkin päätöksesi,
miettimäsi ratkaisusi.

Ymmärsit ja kuulit muita,
keskustelit, heitit huulta,
tulit toimeen kaikkein kanssa
vapaalla ja virkatöissä.

Luonteeltansa vaatimaton
kiilannut et eturiviin.
Kiireiset ja tärkeet saakoon
astuu ensimmäisnä esiin.

Sydän sykki lämpimästi,
omaan tahtiin tykytteli.
Vointias’ et valitellut,
toisten murheet oot vain 
kuullut.

Hyvällekin sydämelle
parhaallekin ihmiselle
tulee joskus kaiken loppu
jälkeenjääneille vain kaipuu.

Entä miten Voitto-koira
jaksaa lähtöäsi surra?
Ymmärtääkö hänkään tätä,
voiko isäntä näin jättää?

Kaipaamme ja muistelemme
pidettyä ystäväämme.
Kuinka lyhyt onkaan elo,
kuinka nopee kaiken kuolo:

Maalla syntyi
maata mittas’
maahan päätyi
mainen matkas’.

Tyrnävä 2.9.2006
Olavi Merjanaho

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva Oulun tiepiirin maanlunastusinsinööri. 

Hän on Lauri Matilan koulutoveri Oulun yhteislyseosta ja sittemmin 

heitä ovat yhdistäneet lukuisat tiehankkeet, joissa kirjoittaja on 

edustanut tiepiiriä ja Lauri Matila toiminut toimitusinsinöörinä.

Lauri Matilan muistoksi
17.7.1937 – 30.8.2006
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Tuet maanmittausalaa.
Hinnat 7 euroa yksityishenkilöiltä ja 14 euroa yhteisöiltä.

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

Diplomi-insinööri Taisto Saaren-
taus kuoli 12. syyskuuta 2006 va-
kavaan sairauteen Keravalla. Hän 
oli syntynyt 20. lokakuuta 1925 
Tuusulassa.

Taisto Saarentaus, jonka tunnen 
vuodesta 1947 lähtien, on toiminut 
menestyksellisesti meille yhteisen 
maanmittausalan tehtävissä. Val-
mistuttuaan diplomi-insinööriksi 
vuonna 1953 hän toimi virkamie-
henä Maanmittaushallituksessa 
1.5.1952–1.8.1986. Hän on mai-
nitusta ajanjaksosta ollut Maan-
mittaushallituksen kartografi seen 
osastoon kuuluneen toimiston 
päällikkönä vuosina 1972–86.

Osan tästä ajasta hän on ollut 
alaisenani toimiessani osastopääl-
likkönä. Saarentaus on virkauransa 
aikana perehtynyt laajasti kartta-
tuotannon perusteisiin eli geode-
siaan ja kartografi aan. Siirryttyään 
vuonna 1961 geodeettisesta toimis-
tosta silloiseen kartografi seen toi-
mistoon hän sai tehtäväkseen Suo-
men ilmailukartaston luomisen. 
Ilmailumme nopea kehittyminen ja 

Maanmittausinsinööri ja Viipurin 
poika Pauli Valjus kuoli 9. elokuuta 
korkeassa 89 vuoden iässä sairas-
tuttuaan äkillisesti. Pauli Valjus 
muutti Savonlinnaan vuonna 1950. 
Hänen piiriinsä kuului Heinävesi, 
Enonkoski, Rantasalmi sekä osa 
Savonlinnaan ja Sääminkiä.

Pauli Valjus oli 1950–1980-lu-
vuilla yksi seudun tunnetuimmista 
miehistä. Maaseudulla hänet tun-
nettiin tietysti erityisesti.

1950-luvun alussa Valjus työs-
kenteli silloisessa maanlunastus-
lautakunnassa, jonka kautta moni 
Karjalaan kotinsa menettänyt sai 
uuden alun joko pientilana tai 
lohkottuna tonttina. Pauli Val-
jus sai monesta pientilallisesta 
elinikäisen ystävän. Muistan itse 
lapsuudestani, miten vaikea isän 
kanssa oli liikkua esimerkiksi Sa-
vonlinnan torilla, joka menneinä 
vuosikymmeninä oli myös maaseu-
tuväestön kohtaamispaikka. Moni 
muisti insinöörin ja kerrottavaa oli 
paljon. Isä jaksoi muistaa kaikkia 
tervehtijöitä, vaikka tiloja, joilla 

Savon muanmittari on poissa
Pauli Valjus

11.4.1917–9.8.2006

hän oli pitänyt lohkomistoimituk-
sen, oli satoja.

Moni muistaa isäni Paulin 
oikeudenmukaisena ja hieno-
tunteisena ammattimiehenä. Itse 
pääsin kesäisin pikkupoikana isän 
mukaan toimituksiin ja pääsin 
seuraamaan läheltä, miten isä Pauli 
työskenteli.

Monesti maanjakoon tuntui 
liittyvän jokin riita naapurusten 
kesken. Isä oli noiden riitojen 
keskellä yhtä paljon tuomari kuin 
maanmittari. Kun lohkominen tai 
tulevan tien paikka oli sovittu, oli 
sopu saavutettu myös naapureiden 
kesken.

Kerran Rantasalmella oli edessä 
tiukempi paikka ja 10-vuotisen 
pojan mieltä järkyttänyt paikka. 
Tulimme toimituspaikalle, jolloin 
isäntä huusi meille ase kädessä, 
että tänne ei ole tulemista.

Isä kurkki talon aitan takaa 
ja huusi takaisin: "Kumpi on pa-
rempi, se, että poliisi määrää tien 
paikan vai maanmittari?"

Isäntä pani aseensa pois ja 

pyysi peremmälle.
Illalla tien osakkaat olivat kaik-

ki tyytyväisiä. Keneltäkään ei men-
nyt tien alle kunnon metsää. Pois 
lähtiessä isä tokaisi talon isännälle: 
"Kun kunnolla olitte, en tee tuosta 
aseesta ilmoitusta polliisille."

Isäntä nyökytteli häpeissään.
Isä osasi kohdata ihmiset 

hienotunteisesti. Kerran Heinäve-
dellä oli toimitusaamuna vastassa 
surupukuinen nainen, joka kertoi 
miehensä ja poikansa hukkuneen 
edellisenä päivänä. Isä otti osaa ja 
ehdotti, että palataan lohkomistoi-
mitukseen myöhemmin. Emäntä 
kuitenkin totesi, että jos kuitenkin 
nyt, kun insinööri on taloon tullut. 
Isä lohkoi sovitun palstan pikkupo-
jan silmin katsottuna äärettömällä 
hartaudella.

Isä Pauli oli monessa mukana, 
reservin upseerien toiminnassa, 
Savonlinnan Mieslaulajissa sen 
perustamisesta lähtien ja vielä yli 
80-vuotiaana seniorilaulajissa sekä 
perustamassa myös luonnonmu-
kaisten viljelijöiden yhdistystä.

Hän oli meidän neljän lapsen 
mielestä aina hyväntuulinen, mut-
ta tiukka tapakasvattaja. Kirosanoja 
ei sallittu!

Näin ydinperheiden hajoami-
sen aikakaudella on jopa kiusallista 
todeta, että en muista isän koskaan 
oikein kunnolla ottaneen yhteen 
temperamenttisen äitini Tuijan 
kanssa. Ja avioliittoa kesti sentään 
lähes 60 vuotta.

Nuoremmille opiksi isä sanoi: 
– Sopikaa riitanne ennen nukahta-
mista. ”Anna pusu”, oli isä Paulin 
sovinnon ele vielä heinäkuun 
lopullakin. Muistinmenetyssaira-
us ei hänen ikuista huumoriaan 
nujertanut.

Ville-Veikko Valjus

Kartografi  ja 
kotiseutuneuvos 

Taisto Saarentaus
20.10.1925–12.09.2006
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IN MEMORIAM

TUTUSTU TEKNIIKAN MUSEOON – ja maanmittausmuseoon
Aukioloajat:
kesäkausi 1.6.–31.8. ti–su klo 11–16
syyskausi 1.9.–31.5. ke–su klo 12–16
Lipunmyynti (09) 72 88 44 28
Toimisto (09) 72 88 440
Pääsymaksut:
Aikuiset 5 e, lapset 1 e, opiskelijat 1,5 e
 
Tekniikan museoon pääsee busseilla 68, 71 ja 
73B Rautatientorilta sekä bussilla 74 Hakaniemestä.

Viikintie 1, 00560 Helsinki 

Pentti Hoppu
12.8.1944–19.8.2006

Maanmittarikurssi M66 sai hieman 
ennen 40-vuotisjuhlakokoontumis-
taan surullisia uutisia.

Kurssitoveri maanmittausinsi-
nööri Pentti Heikki Vilhelm Hopun 
aika oli yllättäen täyttynyt Jorvin 
sairaalassa kauniina elokuisena 
lauantaiaamuna 19.8.2006 62 vuo-
den ikäisenä.

Kurssi vietti hiljaisen hetken 
Pentin muistolle.

Pentti oli syntynyt Oulussa 
12.8.1944. Koska Pentti oli jo silloin 
originelli miehenalku, virallinen 
syntymäaikakin tuli asiapapereihin 
ja papinkirjoihin sota-ajan melskees-
sä merkityksi kuukautta todellista 
myöhemmäksi.

Koulunsa Pentti kävi Helsingis-
sä; ensin ylioppilaaksi Arkadian 
yhteislyseosta 1964 ja sitten 1966 
TKK:lle maanmittarin oppiin. Koska 
piirtämisen ja taiteellisuuden lahja 
oli syntymästä saatu, Pentin toisena 
vaihtoehtona oli Ateneum, mutta 
sillä kertaa ei valinta sinne osunut 
kohdalle. Ateneumin poluilta löy-
tyi kuitenkin tuleva elinikäinen 
kumppani.

Diplomi-insinööritutkinto oli 
valmis vuonna 1971. Helsinkiläis-
poika halusi ehdottomasti pysyä 
Helsingissä, jossa perheen perus-
taminenkin oli jo aloitettu. Niinpä 
Pentti marssi rohkeasti Hämeentielle 
geodeettisen toimiston yli-insinööri 
Seppo Härmälän puheille töitä ky-

symään ja Härmälältä löytyi sopivia 
töitä, ”kun pojalla on töihin noin 
sopiva sukunimikin”.

Tästä alkoi pitkä työura, joka kesti 
käytännöllisesti katsoen samassa, 
itsenäisessä tehtävässä aina vuoden 
2004 loppuun asti, jolloin Pentti 
siirtyi sairaseläkkeelle. Tehtävä oli 
kaavojen pohjakartoitusten tarkasta-
minen, ja se sopi erinomaisesti Pentin 
rauhalliselle, hieman syrjäänvetäyty-
välle ja pohdiskelevalle luonteelle. 
Suomen kunnista löytyy varmasti 
tuhansia kaavojen pohjakartoitusten 
karttalehtiä, joiden otsikkolaatikosta 
löytyy Pentin hyväksymisallekirjoi-
tus. Kun kartat tarkastettiin myös 
maastossa, Suomi ja sen kartoittajat 
tulivat vuosien saatossa tutuiksi.

Kartoitusmenetelmien ja -väli-
neiden kehittyessä Pentti toimi aina 
kaavoitusmittausohjeita uudistavissa 
työryhmissä itseoikeutettuna asian-
tuntijana ja tietokoneisiin liittyvät 
asiat olivat hänelle lukemisen lisäksi 
hobby.

Organisaatiot muuttuivat; mutta 
mies ja piippu ja tarkastustehtävät 
säilyivät.

Pentti oli ihmisenä originelli ja 
epäsovinnainen, mutta myös älykäs, 
tunnollinen ja hyväsydäminen.

Hänellä oli myös sarkastista huu-
morintajua. Jäädessään eläkkeelle hän 
kertoi kirjoittavansa kymmenosaisen 
muistelmateoksen ”Diaarinumeroita 
ja hirtetty virkamies”.

Pentin saatteli Honkanummen 
hautausmaalle 2.9.2006 runsas su-
kulaisten ja ystävien joukko.

Pepeä jäivät lähimpinä kaipaa-
maan aviopuoliso Heljä ja kolme 
tytärtä perheineen.

Markus Kiuru
Kirjoittaja on Pentti 

 Hopun ystävä opiskelu- ja 
 työajoilta.

tajana. Tämän lisäksi Saarentaus 
toimi Suomen–Norjan rajan-
käyntivaltuuskunnan asiantun-
tijana vuosina 1975–79.

Siirryttyään eläkkeelle 37. 
virkavuoden jälkeen vuonna 
1986, Saarentaus ryhtyi tutki-
maan kotikaupunkinsa Kera-
van kiinteistönmuodostuksen 
historiaa 1780-luvulla tehdystä 
isojaosta alkaen. Tutkimukses-
saan hän seurasi Keravan maa-
kirjatalojen jakautumista vaihe 
vaiheelta meidän päiviimme 
saakka. Tuloksena on painettu 
kaksiosainen, 334 sivua käsittä-
vä teos, jonka tekstejä elävöittä-
vät lähes neljäsataa jakautumista 
selventävää kuvaa ja kartaketta. 
Tämän mittavan tutkimustyön 
Saarentaus on tehnyt lahjaksi 
kotikaupungilleen. Teos on 
tiettävästi ainoa laatuaan ja on 
sellaisena arvokas avaus maan-
mittauksen tutkimuskentässä.

Me kartografi t kaipaamme 
syvästi alamme taitavaa osaajaa. 
Otamme samalla osaa puoliso 
Raija Saarentauksen ja lasten 
perhekuntien suruun.

Osmo Niemelä
opiskelu- ja työtoveri

laajentuminen toivat mukanaan jat-
kuvasti uusia haasteita. Erityisesti 
on mainittava tämän työn tuomat 
välttämättömät kansainväliset yh-
teistyön muodot.

Saarentaus nimitettiin vuonna 
1972 yli-insinööriksi ja piirus-
tustoimiston päälliköksi. Tällöin 
hänen vastuulleen tuli varsin mo-
nipuolinen karttatuotanto. Siihen 
kuuluivat Suomen peruskartoi-
tuksen loppuvaiheen kartografi set 
työt, peruskartoista johdetut kartat 
1:100 000–1:1 milj. sekä ilmailu-
kartat. Nämä työt vaativat yli puo-
let toimiston henkilömäärästä 140. 
Suomen Kartaston viides laitos 
ja Kartografi an automaatiohanke 
vaativat kumpikin vajaan neljän-
neksen henkilömäärästä.

Tässä yhteydessä on syytä tode-
ta, että mainittu Suomen Kartasto 
lienee viimeinen laaja teemakar-
tasto, koska kulloinkin tarvittavien 
erillisten teemakarttojen valmistus 
on automaation kehityksen myötä 
helpottunut. Kartografian auto-
maatiohanke kehitettiin Suomessa 
todella oivaan karttatuotantoon 
soveltuvaksi. ICA:n kongressissa 
Tokiossa 1980 sai automaatioon 
pohjautuva rinnevarjostekuvaus 
paljon huomiota osakseen.

Luottamustehtävissä Taisto 
Saarentauksen maanmittauksen, 
erityisesti kartografi an asiantun-
temusta käytettiin paljolti. Hän 
toimi Maanmittausinsinöörien 
Liiton hallituksen jäsenenä vuodet 
1976–80, Suomen Kartografi sen 
Seuran puheenjohtajana vuodet 
1981–85 sekä Suomen Teknillisen 
Seuran maanmittausinsinöörien 
kerhon johtokunnan jäsenenä ja 
sihteerinä vuodet 1965–68. Hän 
kuului Maanmittaus Suomessa 
1633–1983 -teoksen (771 sivua) 
toimituskuntaan kartografi an edus-
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RESUMÉ Översatt av Åsa Forsell

Pekka Lehtonen: 
Frågan om priset på råmark är av 
politisk natur (ledare)
Den politiska viljan i kommunen har en 
central inverkan på priset på råmark. Följakt-
ligen borde också priset på råmark bestäm-
mas på politiska grunder men på nationell 
nivå. De förluster som planläggningsavtalen 
förorsakar kommuninnevånarna borde 
undersökas.

Strategin för ett företag med  fastig
hetsaffärsverksamhet: Tillväxt och 
internationalisering 
– Pekka Lehtonen intervjuar verk-
ställande direktören Risto Kyhälä
Under den gångna hösten övergick två 
fastighetsförmedlingsföretag – Huoneisto-
keskus och SKV – till samma investerares 
holdingbolag, nämligen Realia Group. Dipl.
ing. Risto Kyhälä från Huoneistokeskus 
utsågs till verkställande direktör. Tillväxt 
eftersträvas bl.a. genom samarbete inom 
disponenttjänster för bostadsaktiebolag och 
bostadsförmedling. Inom affärsfastighetsom-
rådet uppnås tillväxt genom koordinering 
av disponenttjänsterna och förmedlingen 
av lokaler. För institutionella investerare 
utvecklas uthyrningstjänster. Internationali-
sering är en av tyngdpunkterna och tillväxt 
eftersträvas i Baltikum, Skandinavien och 
S:t Petersburg.

Markku Poutanen:
Finlands nya höjdsystem N2000
Den tredje precisionsavvägningen, som Geo-
detiska institutet har genomfört, är klar. Med 
hjälp av precisionsavvägningen skapades 
ett nytt nationellt höjdsystem N2000. Detta 
gör det möjligt att knyta an till det europe-
iska höjdsystemet och dessutom har höjd-
data uppdaterats till följd av landhöjningen. 
N2000 ersätter så småningom N60-systemet, 
som används för tillfället.

Juha Tiihonen: 
Användningen av 
 sjökartläggningsdata utvidgas
Sjökartläggningsdata har traditionellt an-
vänts för framställning av tryckta sjökartor 
och därtill har de använts internt av myndig-
heter. Världen förändras emellertid och nya 
användningsbehov och tillämpningsmöjlig-
heter uppstår kontinuerligt. Tillhandahål-
landet av en datatjänst som stödjer olika 
aktiviteter i samhället och bland medborgare 
upplevs idag som en viktig uppgift som den 
offentliga förvaltningen har och den satsar 
man också på.

Petri Lukin, Helka-Marja Kohonen 
och Matti Santaharju: 
Översikt över köp av råmark och 
priset på 2000-talet i Nyland
Nylands lantmäteribyrå har utrett det gängse 
priset på råmark i Nyland på 2000-talet. I 
de fl esta kommuner ligger priset på råmark 
huvudsakligen mellan 1,50 och 3,00 € per m²; 
i Esbo är priset dock 3–10 € per m². Förhål-
landet mellan priset för råmark och en små-

hustomt enligt detaljplan är idag 0,03–0,06 
inom de undersökta områdena. Särskilt 
städerna Hyvinge och Lojo samt Mäntsälä 
kommun har aktivt förvärvat råmark. I många 
kommuner har handeln med råmark varit 
tämligen liten, eftersom markägarna inte är 
villiga att sälja mark och kommunerna har 
ingått åtskilliga markanvändningsavtal.

Maisu Palovaara och 
Juha Immonen: 
Tornator – långa traditioner inom 
skogsbranschen
Aktiebolaget Tornator Oy uppkom då Stora 
Enso Oyj (publikt aktiebolag) bolagiserade 
sin skogsegendom i juli 2002. Tornator Oy 
är Finlands näststörsta privata markägare. 
Samtliga fastighetsdata har förts in i ett eget 
fastighetsregister och kartsystem. Registret 
ger också tillgång till åtkomstuppgifter, areal, 
bokförda värden, planläggningsuppgifter, 
sålda områden osv. I kartsystemet har man 
lagrat bl.a. information om trädbeståndet 
fi gurvis för skogsegendom, samt gränserna 
för olika planområden. År 2004 introdu-
cerades ett s.k. terrängregistreringssystem, 
som möjliggör uppdatering av operativa 
planeringsuppgifter och attributdata direkt 
i databasen med hjälp av GPS.

Paavo Littow: Planläggning före 
markanvändnings- och bygglagen
I texten behandlas planläggning och främst 
då under den tid som stadsplanelagen och 
bygglagen var i kraft, dvs. 1919–1999. Den 
beskriver också planläggningsorganisationer, 
utvecklingen av planläggningsmetodiken 
och attitydklimatet inom markanvändnings-
planeringen i Finland. Textförfattaren har 
tidigare arbetat som planläggare på Lantmä-
teriverket i Uleåborgs län och senare som pla-
neringschef och chef för planläggningsbyrån 
vid Uleåborgs länsstyrelse.

Alla fastighetsdata ur FDS? 
Pekka Lehtonen intervjuar 
Aune Rummukainen
Fastighetsdata fi nns behändigt tillgängliga 
på ett och samma ställe: fastighetsregisterut-
draget, lagfarts- och gravationsbeviset samt 
registerkartan. Men är det tillräckligt, vad 
räcker dessa uppgifter för. Aune Rummukai-
nen angrep frågan i sin doktorsavhandling.

Heikki Lantto: 
GIS-teknologi inom 
 Barentsområdet
Inom ramen för det geodataprojekt som 
drivs gemensamt av fyra länder inom Ba-
rentsområdet har tryckta kartor framställts 
samt kartdatabaser och ett Internet-baserat 
betjäningssystem upprättats etappvis.

Jyrki Hurmeranta: 
Högsta förvaltningsdomstolen gav 
riktlinjer i fråga om medlen inom 
kommunernas markpolitik
I urvalet av de medel som kan användas inom 
kommunernas markpolitik inkluderades 
1.7.2003 möjligheten att debitera markägarna 

inom ett område som skall planläggas för de 
kostnader som samhällsbyggandet åsamkar 
kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen 
konstaterar i sitt årsboksbeslut 2006:84 att 
den nya regleringen inte syftar till att be-
gränsa kommunens valmöjligheter i fråga 
om de olika markpolitiska medel som står 
till buds eller att inskränka kommunens möj-
lighet att utnyttja inlösning i samband med 
markförvärv. HFD ändrade inte det tillstånd 
till inlösning av råmark som miljöministeriet 
beviljat Björneborg stad. Beslutet ger ökad 
klarhet i vilka möjligheter kommunerna har 
och stödjer utövandet av långsiktig markpo-
litik i kommunerna.

Olavi Ujanen: 
Ny teknik påverkar mätningen 
av fi xpunkter och informations-
tjänsten i Tammerfors
I terrängen har under århundradenas lopp 
byggts fi xpunkter som används som utgångs-
punkter för olika slags mätningar i terrängen. 
I artikeln presenteras ur Tammerfors stads 
perspektiv tekniker och metoder som kan 
användas vid mätning av fi xpunkter och 
bestämning av koordinater samt i samband 
med att dessa utnyttjas. Även om det rör 
sig s.a.s. om mindre tekniker och metoder, 
underlättar de arbetet för användarna.



RESUMÉ Translation by Marjatta Hurmeranta

Pekka Lehtonen: 
Raw land price is political 
(editorial)
Price of raw land is essentially impacted 
by the political will in the municipality. 
Therefore, the price should be determined 
politically, but on the nationwide level. 
The losses caused to the inhabitants of the 
municipality by planning agreements should 
be investigated.

Real estate business strategy: 
Growth and internationalisation
– Pekka Lehtonen interviews 
Risto Kyhälä, Managing Director of 
Realia Group
This autumn two real estate agencies, 
Huoneistokeskus and SKV, were transferred 
to Realia Group. Risto Kyhälä, M. Sc. (Tech.), 
from Huoneistokeskus was invited as Manag-
ing Director. Growth will be sought from co-
operation in the management of apartment 
house companies and brokerage. Leasing 
services are developed for institutional in-
vestors. Internationality is one of the areas 
of focus. The growth is sought in the Baltic 
Countries, Scandinavia and St. Petersburg.

Markku Poutanen:
New Finnish height system N2000
The third precision levelling in Finland has 
been completed by the Finnish Geodetic 
Institute. The new national height system 
N2000 was created by means of this. It offers 
connection with the European height system 
and the heights altered by uplift have been 
updated. N2000 will gradually replace the 
present N60 System.

Juha Tiihonen:
Use of nautical charting data 
 expanding
Nautical charting data has been traditionally 
used for producing printed marine maps. 
In addition, the material has been availed 
in the internal activities of the authori-
ties. The world is, however, changing and 
new demands and options of application 
are continuously arising. Material service 
supporting the activities of society and the 
citizens is now seen as an important task 
of the public administration, which is also 
encouraged.

Petri Lukin, 
Helka-Marja Kohonen and 
Matti Santaharju: 
Review on the 21st century 
raw land sales and prices 
in Uusimaa
Market price of raw land in Uusimaa in the 
21st century has been studied at the Uusi-
maa District Survey Offi ce. In most of the 
municipalities raw land prices are mostly 
1.50–3.00 €/m², in Espoo, however, 3–10 
€/m². Price ratio between raw land and a one-
family house plot according to the city plan 
seems to be 0.03–0.06. Especially the cities 
of Hyvinkää and Lohja and the municipality 
of Mäntsälä have actively acquired raw land. 
In many municipalities raw land sales have 
been few, as the landowners are not willing 
to sell and the municipalities have made 
plenty of land use agreements.

Maisu Palovaara, Juha Immonen:
Tornator – long traditions 
in forestry
The present Tornator Oy originates from 
the incorporation of Stora Enso Plc’s forest 
property in July 2002. Tornator is the second 
largest private forest owner in Finland. All 
land data has been stored into a private 
property register and map system. The prop-
erty register contains title data, areas, book 
values, planning data, sold areas, etc. The 
map system contains e.g. tree stands per clas-
sifi cations and boundaries of planned areas. 
In 2004 a terrain data system was introduced, 
which enables the updating of operational 
plan and characteristic data direct into the 
database through GPS positioning.

Paavo Littow: 
Planning prior to land use and 
building act
The article treats with planning mainly 
during the Act on Detail Local Planning 
and Building Act in 1919 to 1999. It also 
describes the planning organisations, de-
velopment of planning methodology, and 
attitudinal climate in the Finnish land use 
planning. The author has acted as a planner 
at the National Land Survey of Finland in the 
Province of Oulu and later as the Planning 
Manager and Head of the Planning Offi ce in 
the County Administrative Board of Oulu.

All information of a real estate 
from the land data bank system?
– Pekka Lehtonen interviews 
Aune Rummukainen
Information of a real estate can be con-
veniently obtained from one source: the 
cadastral certifi cate, certifi cate of registered 
ownership, certifi cate of mortgages and en-
cumbrances, and cadastral index map. But 
is this enough? Is this information suffi cient 
for what? Aune Rummukainen is studying 
this in her doctoral thesis.

Heikki Lantto:
Geographical information 
 technology to the Barents area
The joint geographical information project 
of four countries has gradually realised map 
databases, printed maps and Internet-based 
service system for the area.

Jyrki Hurmerinta: 
Supreme administrative court 
 outlining municipal land policy
July 1st, 2006 the resources of municipal 
land policy were added with the option 
of charging the landowners of a planned 
area for constructing infrastructure. It is 
stated in the Annual Report of the Supreme 
Administrative Court 2006:84 that the new 
regulation is not intended for restricting the 
options of the municipality to utilise differ-
ent means of land policy or reducing the 
option of expropriation. The expropriation 
permission granted to the City of Pori by the 
Ministry of the Environment was retained 
by the Supreme Administrative Court. The 
decision will elucidate the municipal scopes 
for action and support persistent land policy 
in the municipalities.

Olavi Uljanen: 
New technology amends 
the benchmarks and information 
service in Tampere
Benchmarks have been set in the terrain and 
measured for centuries, serving as starting 
points for various fi eld surveys. The article 
presents certain techniques and methods, 
minor as such, facilitating the measure-
ment and utilisation of benchmarks and 
coordinates from the viewpoint of the City 
of Tampere.

Tiesitkö
— että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa 

artikkelikohtaiset PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 
jälkeen ilmestyneistä jutuista?

— että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, 
avainsanan ja vapaan sanahaun perusteella?

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

• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat 
ja maastomallit

• Ilmakuvaukset, digitaaliset kuvatuot-
teet, laserkeilaus

• GIS-konsultointi
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
puh. (09) 229 3060, faksi (09) 1481711
info@fm-kartta.fi , www.fm-kartta.fi  

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

Myynti ja huolto
Luutnantintie 1, 00410 Helsinki
Puh. (09) 534 033, faksi (09) 537 006 
topgeo@topgeo.fi , www.topgeo.fi 

• VRS-virtuaaliverkkopalvelu; GPSnet.fi 
• Takymetrit ja yhdistetyt GPS- ja takymetri-

järjestelmät sekä tiedonkeruuohjelmat
• GPS-mittauslaitteet, -tukiasemajärjestel-

mät
• Muut mittauskojeet ja -tarvikkeet
Hakamäenkuja 1, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info@geotrim.fi  
www.geotrim.fi 

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

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

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

tuotteet

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

MAAN MIT TA US LAI TOS
• ilmakuvaukset
• ilmakuvatuotteet
• digitaaliset kuvat
• kuvatulosteet

ILMAKUVAKESKUS
Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520  Helsinki
Puh. 0205 41 5255, faksi 0205 41 5295
Sähköposti: ilma@maanmittauslaitos.fi  
Internet: www.maanmittauslaitos.fi 

• GPS-laitteet GIS/DGPS/RTK-sovelluksiin
• Servo-, automaatti- ja la ser ta ky met rit
• Fotogrammetrian ja met ro lo gi an 

 järjestelmät
• Laserkeilaimet
Sinimäentie 10 C, PL 111, 02631 Espoo
Puh. (09) 615 3555, faksi (09) 502 2398
geo@leica.fi , www.leica.fi 

• Javad Navigation, CSI-Wireless ja Thales 
Navigation 

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
-tiedonkeruuohjelmat

Eskolantie 1, 00720 Helsinki
Ilari Koskelo puh. 040 5108408
Pasi Kråknäs puh. 0400 489919
Sähköposti: etunimi.sukunimi@navdata.fi 
Internet: www.navdata.fi 

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET
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• Digitaaliset kartat: kaavayhdistelmät, 
johtokartat, pohjakartat, teemakartat

• AIR-IX Paikkatietopalvelin 
• YTCAD-ohjelmistot

Kiesikatu 8, PL 52, 20781 Kaarina
Puh. (02) 5159 500, www.ymparisto.airix.fi 
jouko.paakkola@airix.fi , puh. (02) 5159 529 
jari.jaakkola@airix.fi , puh. (02) 5159 530 
markku.nikula@airix.fi , puh. (02) 8830 335

Karttapohjaiset FIKSU-ohjelmistot
• Detalji- ja yleiskaavoitukseen, 3D-mal lin -

nuk seen sekä vihersuunnitteluun
• Kunnallistekniseen sekä kaukolämpö- ja 

maa kaa su ver kon suun nit te luun
• Johtotietojen hallintaan
Teknologiapuisto, PL 105, 87400 Kajaani
Puh. (08) 6149 221, faksi  (08) 6149 335
toimisto@basepoint.fi , www.basepoint.fi 

Rakentamis-, kaava-, kiinteistö- tie- ym. 
maankäytön sekä tavanomaiset lakiasiat.

Lammaskalliontie 6, 04380 Tuusula
Puh. (09) 275 1293 
GSM 050 529 4591
Telekopio (09) 275 1392
Sähköposti: maa.laki@avenet.fi 
Vastaava lakimies Ensio Tommola, DI, OTK

TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteis-
kunnan pääarkkitehdeistä ja Pohjoismaiden 
suurin tietotekniikan palveluyritys. Lähes 
14 000 asiantuntijaa, toimipaikat yli 20 
maassa.

Tietotie 6, 02101 Espoo, puh. (09) 862 6000
S-posti: etunimi.sukunimi@tietoenator.com
Internet: www.tietoenator.com

Building the Information Society

Johtava mallipohjaisten operatiivisten 
tietojärjestelmien toimittaja.
Tekla Oyj
PL 1
02131 Espoo
Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo
Puh. 030 661 10, faksi 030 661 1500
Internet: www.tekla.com

• ESRIn ja ERDASin ohjelmistot
• Koulutus ja teknologiakonsultointi
• Ylläpito- ja tukipalvelut

Piispanportti 10, 02200 Espoo
Puh. 0207 435 435, faksi 0207 435 430
Sähköposti: myynti@esri-fi nland.com
Internet: www.esri-fi nland.com

• GeoMedia paikkatieto-ohjelmistot
• Asiakaskohtaiset järjestelmät
• Internet- ja mobiiliratkaisut
• Ylläpito- ja tukipalvelut

Kutojantie 11, 02630 ESPOO
puh. (09) 804 641, faksi (09) 8046 4333
S-posti: info-fi nland@intergraph.com
Internet: www.intergraph.fi   

• GPS/GIS-järjestelmät
• ohjelmistot ja laitteet paikkatiedon 

 keruuseen ja ylläpitoon

Hakamäenkuja 1, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
Sähköposti: info@geotrim.fi  
Internet: www.geotrim.fi 

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SO VEL LUK SET

Yhdyskuntatekniikan IT-asiantuntija
• Suunnittelujärjestelmät
• Paikkatietojärjestelmät
• Ylläpitojärjestelmät
• Visualisointituotteet ja palvelu
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Puh. (09) 2313 2100, faksi (09) 2313 2250
Sähköposti: vianova@vianova.fi 
Internet: www.vianovasystems.fi 

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SO VEL LUK SET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SO VEL LUK SET

Asi an tun te mus ta vuodesta 1986

• Alue- ja hyötyanalyysit
• Kiinteistöarvioinnit
• Maapoliittiset ohjelmat
• Maankäyttösopimukset
• Kiinteistöstrategian suunnittelut

Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. (09) 838 6150, faksi (09) 8386 1555
hannu.ridell@maakanta.fi , www.maakanta.fi 

• Kiinteistöarvioinnit ja -sel vi tyk set
• Kiinteistöalan konsultointi

Pieni Roobertinkatu 11, 00130 Helsinki
Puh. (09) 6850 350, faksi (09) 6850 3525
Sähköposti: arvio@kiinteistotaito.fi 

Kiinteistötaito
Peltola & Pulkkanen Oy

KIINTEISTÖPALVELUT MAANKÄYTÖN LAKIPALVELUT

Mobiiliratkaisuja suomalaisille käyttäjille:
• Käyttöliittymä-, paikkatieto-, karttasovel-

lus-, mobiililaite-, prosessi-, ohjelmointi- 
ja SAP-ratkaisuja.

Tietäjäntie 2, 02130 Espoo
Puh. 020 7420 600, faksi 020 7420 620
sales@fi fthelement.fi , www.fi fthelement.fi  

• Asiakaskohtaiset paikkatieto-ohjelmisto-
ratkaisut  ja kuntatoimialan GIS-ratkaisut 

• Pelastustoimen sovellukset 
• Liikkuvien kohteiden seurantajärjestel-

mät

WM-data Oy
Puh. 010-302010, faksi 010-302011
Sähköposti: etunimi.sukunimi@wmdata.fi 
Internet: www.wmdata.fi 

• GeoMedia paikkatieto-ohjelmistot
• SpatialWeb Internet paikkatietosovellukset
• CityGis kunnan paikkatietojärjestelmä
• Ohjelmistoräätälöinnit ja -toteutukset
• Ohjelmistoselvitykset ja konsultointi
• Paikkatietokoulu kaikkialla Suomessa

Sito-yhtiöt, Tietäjäntie 14, 02130 ESPOO
Puh. (09) 476 111, faksi (09) 476 11 511 
etunimi.sukunimi@sito.fi , www.sito.fi 

• MapInfo-ohjelmistot, MapInfo- ja Ge ni-
 map-sovellukset ja numeeriset paikka-
tietoaineistot Suomesta ja ulkomailta 

• Tilauskartat yrityksille ja liikelahjoiksi
• Kartat ja CD-karttaohjelmat kuluttajille
Atomitie 2, 00370 Helsinki 
Puh. 020 777 11, faksi 0205 777 199
S-posti: etunimi.sukunimi@affectogenimap.fi 
Internet: www.affectogenimap.fi 
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• Paikkatietokonsultointi
• Paikkatietojärjestelmien kehittäminen
• Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
• Laserkeilaus
• Kaukokartoituspalvelut
• Satelliittikuvat

Maa ja Vesi Oy
PL 50 (Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa
Puh. (09) 682 661, faksi (09) 682 6600
www.maajavesi.fi , etunimi.sukunimi@poyry.fi  

Paikkatietopohjaiset internetkartat:
• Opaskarttasovellukset
• Kaavasovellukset
• Tonttipörssi
Kauppurienkatu 33, 901000 Oulu
Puh. (08) 323 0000, faksi (08) 323 0001
Sähköposti: infokartta@infokartta.fi 
Internet: www.infokartta.fi 

N E T T I K A R T T A P A L V E L U

Océ-Fin land Oy
• A0-koon CAD- ja GIS-tulostus-, kopiointi- 

ja skannausjärjestelmät

Yhteystiedot ja näyttelymme:
Océ-Finland Oy
Valkjärventie 7 D
02130 Espoo
Puh. (09) 685 9110, faksi (09) 694 7545
Internet: www.oce.fi 

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

WM-data Oy
Puh. 010-302010
Faksi 010-302011
Sähköposti: etunimi.sukunimi@wmdata.fi 
Internet: www.wmdata.fi 

GPS-differentiaalikorjaus ULA-radio-
verkon välityksellä kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja: Digita Oy, puh. 020 411 7588
www.digita.fi /fokus, fokus@digita.fi 

•  Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit, ortokuvamosaiikit, 

ympäristömallit sekä mittauspalvelut

Esikkotie 1, 01300 Vantaa
Puh. (09) 279 8120, faksi (09) 279 81273
Sähköposti: skm@kartoitus-skm.fi 
Internet: www.kartoitus-skm.fi 

Suomen Kartoitus ja 
Mittaus SKM Oy

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

tuotteet

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

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Paikkatietoaineistot: opas- ja osoite-
kartat, yleiskartat

• Aineistojen suorakäyttö
• Karttakomponentit www-, mobiili- ja 

työasemasovelluksiin
• Kartantuotantopalvelut
Pasi Pekkinen ja Kari Tuukkanen
Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki
Puh. (09) 5659 6235, faksi (09) 5659 6300
myynti@karttakone.fi , www.karttakone.fi 

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat 
ja maastomallit

• Ilmakuvaukset, digitaaliset kuvatuot-
teet, laserkeilaus

• GIS-konsultointi
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
puh. (09) 229 3060, faksi (09) 1481711
info@fm-kartta.fi , www.fm-kartta.fi  

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Sitopalvelin tarjoaa kaikki paikkatiedot 
yhdestä osoitteesta

• Ilmakuvaus ja laserkeilaus
• Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
• Digitaaliset ortokuvat ja visualisointi
• Paikkatietoaineistojen jalostaminen

Sito-yhtiöt, Tietäjäntie 14, 02130 ESPOO
Puh. (09) 476 111, faksi (09) 476 11 511 
etunimi.sukunimi@sito.fi , www.sito.fi 



Upeat joululahjat 
Karttakeskuksesta!
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valtuutettu jälleenmyyjä


