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Saari- ja mannerrantatonttien hinnoiSta • noStaako putkiremontti aSunnon arvoa? •  
puoluStuSvoimat lunaStaa vattajalla

aalto-yliopisto tulee

paikkatieto armeijankin 
operaatioiden perusta

vuorovaikutteinen 
 suunnittelu



Nilomark Oy 
(09) 615 3555, geo@leica.fi  
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Leica Viva – 
Monipuolisempaa järjestelmää et löydä

Leica Vivan uudenlainen mittausmaailma koostuu uusim-
man teknologian mittauslaitteista, tuottavista ohjelmista ja 
ainutlaatuisesta web-portaalista. Vivassa on täydellinen 
valikoima GNSS-ratkaisuja integroiduista modulaarisiin. 
Uusissa GNSS-sensoreissa on intenna-teknologia ja useita 
tiedon tallennus- ja siirtomahdollisuuksia. Leica Viva TPS 
on luokkansa nopein takymetri, ja Viva tarjoaa myös tutut 
SmartPolen ja SmartStationin. Sekä TPS että GPS käyttävät 

samoja uusia langattomia, intenna-teknologialla ja kame-
ralla varustettuja maastotallentimia. Kaikkia toimintoja 
ohjataan tehokkaalla Leica Viva SmartWorx -laite-
ohjelmistolla. Käyttäjän tukena on myös myWorld@Leica 
Geosystems -palvelu, joka sisältää kaiken informaation 
hankituista tuotteista, niiden huoltovaiheista, teknisen 
tuen ja koulutuksen. 
Tervetuloa Leica Vivan maailmaan — let us inspire you.

Leica Viva
Anna mittausvisioittesi 
toteutua

... let us inspire you... let us inspire you
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pekka halme
”olkoon yhdistysten määrä mikä 
tahansa, on tärkeää, että toimim-
me yhdessä maanmittausalan 
hyväksi.”

Kustantajat: Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto MIL, Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry, Suomen Kartoittajayhdistys SKY
www.maankaytto.fi • Päätoimittaja: Pekka Lehtonen, sähköposti: paatoimittaja maankaytto.fi, puh. 040 546 3806.

Kansikuva: Tekniikan  ylioppilaat Hanna Paananen, Mikko Pajula,  Anssi Krooks ovat ensi vuoden alusta Aalto-yliopistossa. Kuva: Matti Kurkela.
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9 hanna paananen
”aalto-opiskelija toivoo, että kehi-
tystyöhön uhrattaisiin riittävästi, 
jotta uudistuksesta saataisiin opis-
kelijankin kannalta mahdollisim-
man hyvä juttu.”

veli pekka valtonen
”esimerkiksi ohjusjär-
jestelmien ymmärtämi-
seen  kaukokartoituksen 
fysi kaaliset perusteet ja 
sensoritekniikka sekä 
 mit taustekniikka antavat 
hyvin pohjatietoja.”
S. 12



Kuulutus  
kaikille  
maan -
mittareille!

Nordic Geo Center Oy
Maahantuonti ja myynti Suomessa:

Welcome to Nikon-Trimble
Providers of Quality Survey Instruments

Nyt ne ovat 
 saapuneet.

”Taskukokoiset” 
Nikon Nivo 
-takymetrit!

Tarkemmat tiedot  maahantuojalta, 
puh. +358 45 633 6272
nordic@geocenter.fi 

www.geocenter.fi 
www.nikonpositioning.com
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P ä ä K i R J O i t U s

Kenen JOUKOissa seisOt  
eli  mihin  PORUKKa an me OiKein KUUlUmme?

aailma ympärillämme muut-
tuu koko ajan. Samalla erityisesti m Pystyvätkö ammatilliset 

yhdistykset kuten MAKLI, 

MIL tai SKY tarjoamaan 

kiinnostavan vaihtoehdon 

tässä ympäristössä?

työelämä koetaan yhä kiireisemmäksi. 
Kaikkialla korostetaan tehokkuutta ja 
aikaansaavuutta. Erilaisten aktiviteettien 
tarjonta lisääntyy. Viime aikoina on lisäksi 
lisääntynyt taloudellisten paineiden ai-
heuttama tehostamisen ja tuottavuuden 
parantamisen vaatimus, jolloin vähem-
millä ihmisillä täytyy tuottaa yhtä paljon 
tai enemmän kuin ennen. Miten silloin 
ihmisellä on aikaa ja energiaa osallistua 
mihinkään työn ja kodin ulkopuolella?

Pystyvätkö ammatilliset yhdistykset 
kuten MAKLI, MIL tai SKY tarjoamaan 
kiinnostavan vaihtoehdon tässä ympäris-
tössä? Yhdistyksillämme on muuttuvassa 
yhteiskunnassa pari haastetta ylitse mui-
den. Opiskelijoiden ja yleensä nuorten 
saaminen jäseniksi ja sitten jäsenten 
mukana pitäminen on viime vuosina yhä 
selvemmin ymmärretty keskeiseksi teh-
täväksi. Jäsenten maksamat jäsenmaksut 
taas ovat yhdistysten talouden perusta. 
Taloudellinen tilanne puolestaan vaikut-
taa yhdistysten mahdollisuuksiin järjestää 
toimintaa. Kaikki ei toisaalta kuitenkaan 
aina ole kiinni pelkästään rahasta. Hyviä 
tapahtumia voi järjestää muutenkin, mutta 
silloin hyvä kosketus alan toimijoihin, 
todellisuuteen ja trendeihin on kullan 
arvoinen.

Toiminnan on, oli sitten kysymys 
nuorista tai varttuneemmista jäsenistä, 
oltava kiinnostavaa, jotta se houkuttelisi 
osallistumaan ja antaisi vastinetta jäsen-
maksulle. Mitä jäsenten toiveita vastaava 
toiminta sitten on? Sitä on kuvattu yh-
distysten visioissa, strategioissa ja suun-
nitelmissa, ja siitä saa tietoa jäseniltä sitä 
heiltä kysyttäessä. Viime kädessä päätös 
osallistumisesta tehdään vasta, kun jotain 
on tarjolla. Yhdistysten pitää tarjota oikeaa 
ammatillista asiaa, mutta myös huvia ja 
rentoa ihmisten tapaamista. Kokemus on 
opettanut, että tapahtumien aktiivinen 
markkinointi on tärkeää. Pelkkä ilmoitus 
lehdessä tai tiedotteessa ei riitä, vaan tu-
levista tapahtumista pitää kertoa moneen 

kertaan. Harmillisinta tietysti on, jos yh-
distyksemme ja kerhomme järjestävät yhtä 
aikaa keskenään kilpailevia tapahtumia.

Yhdistysten perustamiselle sekä ole-
massaololle ja siten niiden toiminnalle on 
monia syitä. Katselin muutamien sääntöjä, 
ja ne vaikuttivat lähes toistensa kopioilta. 
Kaikkien julki lausuttuja tavoitteita ovat 
jäsenten yhdyssiteenä toimiminen, alan 

kehittäminen, jäsenten ammattitaidon 
edistäminen ja heidän asemansa ja etu-
jensa valvominen. Myös Ruotsin uuden 
ASPECTin tavoitteet ovat samanlaiset. 
Pieniä eroja syntyy lähinnä siitä, että toiset 
ovat myös edunvalvontajärjestöjä ja toiset 
lähinnä aatteellis-ammatillisia.

Onko nykymallin mukainen yhdistys-
ten yhteistyö paras tapa nostaa maanmit-
tausalan profiilia vai olisiko yhdistysten 
yhdistyminen Ruotsin ja Tanskan malliin 
ratkaisu johonkin? Voisivatko eri koulu-
tustaustalle perustuvat yhdistykset tai 
yhdistykset, joiden toiminnan tavoitteet 
eroavat toisistaan, yhdistyä? Miksi eivät 
voisi tai miksi pitäisi voida ylipäätään? 
Suomessa on yhteistyötä jo nyt paljon – 
julkaisemme Maankäyttö-lehteä ja olem-
me yhdessä järjestämässä Maanmittaus-
päiviä, tärkeimmät mainitakseni – joten 
yhteistyön vahvistaminen tuntuu ainakin 
hyvältä vaihtoehdolta.

Yhdistystemme näkyvyyden ja tun-
nettuuden vähyyttä on sanottu yhdeksi 
tärkeäksi nuorten kiinnostuksen puutteen 
syyksi. Kannattaa muistaa, että jos haluat 
jäädä ihmisten mieleen, näy ja kuulu, ole 
kiinnostunut ja ole kiinnostava. Näitä 
periaatteita voi varmasti hyödyntää yhdis-
tyselämässäkin. Tanskalaiset ovat viimei-
simmän Landinspektøren-lehden mukaan 
pohtineet samoja asioita lokakuussa alka-
neessa visiotyössään, jossa näkyvyys ja 
profiloituminen ovat tärkeitä teemoja. Jos 
heidän innovatiivisimpiin ideoihinsa on 
uskomista, kannattaisi MIL:nkin puheen-
johtajan osallistua esimerkiksi Tanssii 
tähtien kanssa -ohjelmaan. Luulen tosin, 
että näkyvyyttä saattaa saada muillakin 
keinoin.

Olkoon yhdistysten määrä mikä ta-
hansa, on tärkeää, että toimimme yhdessä 
maanmittausalan hyväksi. Vanhoihin 
uriin ei saa juuttua, vaan pitää nähdä tä-
män päivän maailma ja ihmiset sellaisina 
kuin ne ovat. Silloin osaamme vastata 
tämän päivän haasteisiin paremmin ja 
tuottaa jotain sellaista, jonka vuoksi jäse-
neksemme kannattaa liittyä.

pekka halme 
kirjoittaja on maanmittausinsinöörien 

liiton puheenjohtaja 

pekka.halme nls.fi
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paula ahonen-rainio

Opetus on Aalto-yliopiston 
keskiössäaalto-yliopistossa opiskelijoita tuetaan ja innostetaan 

vastuulliseen ja tavoitteelliseen opiskeluun. opiskeli-

jalta vaaditaan ja hänestä välitetään. näin päästään 

huippusuorituksiin, visioidaan aalto-yliopiston valmis-

teluvaiheessa.

aalto-yliopiSton pyrkimyksen 
maailman arvostetuimpien yliopistojen 
joukkoon ei ole tarkoitus jäädä retoriikan 
tasolle. Yksi keinoista, jolla huipulle 
tähdätään, on panostaminen opiske lija- 
ja oppimiskeskeiseen kulttuuriin. Vaikka 
esimerkkejä hyvästä opetuksesta löytyy 
nyky-TKK:stakin, muutoksen varaa on 
paljon. Vastakohtana opiskelijakeskeiselle 
kulttuurille on opettajakeskeisyys. Kyse 
on ennen muuta arvoista ja uskomuksis-
ta ja käsityksestä, miten ihminen oppii. 

Sen jälkeen tulevat opetusmenetelmät ja 
-teot. Opiskelijakeskeiseen kulttuuriin ei 
siirrytä hallintopäätöksellä tai otsikoita 
muuttamalla, vaan opetuksen osaamista 
kehittämällä, selkeillä linjauksilla ja 
kovalla työllä.

Aalto-yliopiston valmisteluorganisaa-
tio on toiminut koko vuoden työstäen eri 
osa-alueita, opetus yhtenä niistä. Niin 
linjauksia kuin yksittäisiä toimia on suun-
niteltu ja valmisteltu. Johtajia on nimetty 
ja organisaatiota kehitetään. Päätösten ja 

toiminnan aika alkaa olla käsillä. Mutta 
kyse on isoista muutoksista, jotka vievät 
aikaa, ja aika lasketaan vuosissa.

opetustaito kunniaan
Opetukseen ollaan nyt panostamassa. Toi-
menpiteinä on koulutusta ja tukea opetta-
jille, ohjausta opiskelijoille, opetustilojen 
ja -tekniikan parantamista. Vaikka muutos 
ei tapahdu hetkessä, on muutoksen alkuja 
jo näkyvissä. Ensimmäiset osaamisen 
pajat ovat toimineet jo yli vuoden: Design 

A A lt o - y l i o p i s t o  t u l e e



7MAANKÄYTTÖ 4/2009

Factorylla on fyysinen tila Otaniemessä, 
Media Factory ja Service Factory toimivat 
virtuaalisina pajoina. Pajat ovat oppimis-, 
tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa 
akateemiset tiimit ja projektit sekä yri-
tykset tai julkiset yhteisöt voivat toimia 
yhdessä. Niillä pyritään muun muassa 
tukemaan uusia opetuksen ja oppimisen 
tapoja sekä poikkitieteellisyyttä.

Opettajien pedagoginen koulutus vah-
vistuu Aalto-yliopistossa. Tavoitteena on, 
että yliopiston opettajat eivät olisi vain 
oman alansa taitavia asiantuntijoita vaan 
myös opettamisen ammattilaisia. Opet-
tamisen arvostuksen on tarkoitus näkyä 
urajärjestelmässä niin, että se kannustaa 
opettajia hakeutumaan pedagogiseen 
koulutukseen ja panostamaan opetuksen 
kehittämiseen.

TKK käynnisti laajan yliopisto-opetta-
jien pedagogisen (20 op) koulutuksen jo 10 
vuotta sitten. Puolitoista vuotta kestävän 
koulutuskokonaisuuden on suorittanut 
tähän mennessä noin 10 % professoreista 
ja vähän suurempi osuus muusta opetus-
henkilökunnasta, joten työsarkaa on vielä 
edessä. Maanmittaustieteiden laitoksella 
kouluttautuneiden osuus on jo TKK:n 
keskiarvoja suurempi.

Aallon jo käynnistämä opettajakou-
lutus on kohdistunut englanninkieli-
seen opetukseen monikulttuurisessa 
ympäristössä sekä poikkitieteellisyyden 
haasteisiin. Aalto-yliopiston kolmesta 
koulusta tulevien opettajien vuorovai-
kutus on parhaimmillaan ihanan raviste-
levaa. Ensivaikutelmana on helpostikin 
kysymys, voimmeko me edes ymmärtää 
toisiamme – Aalto-yliopistoon mahtuu 
useita oppimisnäkemyksiä, kun tiede ja 
taide kohtaavat tekniikan ja talouden. 
Näkökulmien rikkaus johdattaa nopeasti 
epämukavuusalueelle, mutta oman koke-
mukseni mukaan siellä voi sekä tiedostaa 
kestäviä perusteita omille toimintatavoille 
että havahtua turhien luutumien kyseen-
alaistamiseen. Poikkitieteellisyys vaatii 
yhteistyötä, ja siihen Aalto-yliopiston 
opettajavalmennus näyttäisi antavan 
hyvän alustan.

tieteidenvälisyyttä ja 
poikkitieteellisyyttä

Opetuksen kehittämisen osana on pohdit-
tu ja pohditaan edelleen, miten kolmen 
koulun yhdistämisestä saadaan parasta 
synergiaa. Pitäisikö puhua tieteidenvä-
lisyydestä, poikkitieteellisyydestä vai 
monitieteellisyydestä, riippuu siitäkin, 
mitä näillä kullakin tarkoitetaan. Yhteinen 
käsitys on, että Aalto-yliopiston opiskeli-
joiden pitäisi saada valmiuksia ymmärtää 
oman koulun ulkopuoleltakin tulevia 

asiantuntijoita, kun viimeistään työelämä 
saattaa heidät yhteisen työpöydän ääreen. 
Parasta olisi tietysti harjoitella yhdessä 
toimimista jo yliopistossa.

Lähtökohtana kaikille Aalto-yliopiston 
opiskelijoille on tarjolla kursseja, joilla voi 
laajentaa näkökulmaa oman alan vakiin-
tuneiden katsantokantojen ulkopuolelle. 
Jo tänä lukuvuonna on tarjolla tällaisia 
kursseja, ja niiden määrää on tarkoitus 
kasvattaa jatkossa. Jos halua tutkintoonsa 
pientä kurkistusta laajemman kokonai-
suuden, voi lähteä etsimään sopivaa 
sivuainetta oman koulun ulkopuolelta (tai 
TKK:lla muista tiedekunnista).

Kokonaan uusia, kolmen koulun ope-
tusta yhdistäviä sivuainekokonaisuuksia 
on tulossa tarjolle vähitellen, ja osa 
niistä tulee tarjoamaan myös ylemmän 
tutkinto-ohjelman eli maisteriopintojen 
kokonaisuuden. Edelläkävijänä on jo yli 
kymmenen vuotta toiminut ja aseman-
sa vakiinnuttanut IDBM, International 
Design Business Management. Tänä 
syksynä starttasi kestävän suunnittelun 
opintokokonaisuus Creative Sustainabi-
lity, joka sivuaa sisältönsä puolesta myös 
kiinteistötalouden opintoja.

Opetuksen tavoitteena on edelleen 
tarjota vahva osaaminen joltain tekniikan, 
talouden tai taiteen alalta. Siksi tulevai-
suudessakin opiskelijat pyrkivät johonkin 
Aalto-yliopiston kouluista, syventyvät 
kunnolla omaan oppiaineeseensa ja suorit-
tavat tutkintonsa siellä. Poikkitieteellisen 
opetuksen tarjonta tullee painottumaan 
ylempään tutkinto-ohjelmaan, ja tietysti 
jatko-opiskelijoille poikkitieteellisyys 
avaa hienoja mahdollisuuksia. Opetuk-
sen kehittämistä valmisteltaessa esillä 
on kuitenkin ollut myös ajatus uudesta 
kanditutkinto-ohjelmasta, joka tarjoisi pie-
nelle joukolle opiskelijoita mahdollisuu-
den poikkitieteellisiin opintoihin alusta 
alkaen. Samalla on kannettu huolta, miten 
tällaisessa tutkinto-ohjelmassa opiskelijal-
le syntyy vankka asiantuntijaidentiteetti 
ja riittävät edellytykset jatkaa johonkin 
ylemmistä tutkinto-ohjelmista.

Aalto-yliopiston opetussuunnitelman 
työstäminen parin seuraavan vuoden 
aikana on iso työ. Tutkinnot kolmessa kou-
lussa ovat sisäisiltä rakenteiltaan hyvin 
erilaisia. Liikkuvuus ja valinnan vapaus 
ovat arvokkaita lähtökohtia, mutta käytän-
tö sanelee omat ehtonsa. Joillain aloilla 
– tekniikassa yleisesti – työstetään kurssi 
kurssilta rakentuvia oppimiskokonaisuuk-
sia, joihin on vaikea hypätä puolivälissä 
ilman, että asiat jäävät osin tyhjän päälle. 
Toisaalta taiteellisesti painottuvissa opin-
noissa opiskelija kasvattaa näkemystään 
eri suuntiin, eikä teorian rakentaminen 

ole samanlaista. Ja käytäntö on vastassa 
myös opetuksen toteutuksessa. Isossa 
luentosalissa järjestettävä opetus voidaan 
avata kaikille halukkaille, mutta työpajas-
sa toteutettavalle kurssille pääsevät vain 
harvat ja valitut.

Mutta ihan valmiiksi Aaltokaan ei opis-
kelijoitaan saa, sillä useiden tutkijoiden 
mielestä asiantuntijuuden kehittyminen 
vaatii kymmenen vuotta antaumuksellista 
työtä asian parissa. Siksi opetuksessa on 
keskityttävä oleelliseen. Tavoitteiden jou-
kossa onkin, että Aalto-yliopisto kouluttaa 
vastuullisia, itsenäisiä ja kokonaisuuksia 
ymmärtäviä asiantuntijoita. Siltä pohjalta 
on hyvä jatkaa.

Lisätietoa Aalto-yliopiston valmiste-
lusta http://www.aaltoyliopisto.info.

A A lt o - y l i o p i s t o  t u l e e

kirjoittaja on kartografian  lehtori 
teknillisessä korkeakoulussa. 

Sähköposti paula.ahonen tkk.fi 
(1.1.2010 alkaen aalto.fi)
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arvo vitikainen

Aalto-yliopisto koostuu  
kolmesta  

korkeakoulusta
aalto-yliopisto on helsingin kauppakor-

keakoulun (hSe), taideteollisen korkea-

koulun (taik) ja teknillisen korkeakoulun 

(tkk) muodostama uusi yliopisto, joka 

aloittaa toimintansa 1.1.2010.

uuSi yliopiSto toimii säätiöpoh-
jaisesti ja säätiön peruspääomasta val-
tion osuus on 500 miljoonaa euroa ja 
elinkeinoelämän ja muiden rahoittajien 
osuus 200 miljoonaa euroa. Yliopiston 
vuotuinen valtionavustus opetukseen ja 
tutkimukseen kasvaa kaksinkertaiseksi 
nykyiseen yliopistojen yhteenlaskettuun 
perusmäärärahaan (171 milj. euroa/v) 
verrattuna. Säätiön peruspääoman keräys 
ja yliopiston toimintamenorahoituksen 
nosto tehdään vuoteen 2012 mennessä.

Uuden yliopiston toiminnan tavoittee-
na on opiskelijakeskeinen, intohimoiseen 
uuden oppimiseen kannustava kulttuuri, 
laadukas ja pitkäjänteinen tutkimus ja 
taiteellinen työ sekä aktiivinen kansal-
linen ja kansainvälinen verkottuminen 
ja yhteistyö.

Aalto-yliopiston ensimmäiseksi rehto-
riksi on nimitetty professori, Ph.D. Tuula 
Teeri. Professori Teeri (s. 1957) toimi 
ennen rehtoriksi nimittämistään varareh-
torina ja rehtorin varamiehenä Kungliga 
Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukhol-
massa. Teeri on tehnyt väitöskirjatyönsä 

VTT:llä ja suorittanut tohtorintutkinnon 
Helsingin yliopistossa.

Tuula Teeri on näkemyksellinen, in-
nostava akateemisten yhteisöjen johtaja 
sekä vankka tieteentekijä ja perustutki-
muksen puolestapuhuja. Hän on toiminut 
KTH:ssa vuodesta 1996. Tuula Teerillä on 
kansainvälistä kokemusta mm. USA:sta, ja 
kotimaisista tiedeyhteisöistä mm. VTT:ltä. 
Tuula Teerillä on useita akateemisia, 
yhteiskunnallisia ja yritysmaailman luot-
tamustehtäviä.

Aalto-yliopiston hallituksen muodos-
tavat toimitusjohtaja Matti Alahuhta, 
Bostonin yliopiston rehtori Robert A. 
Brown, toimitusjohtaja Anne Brunila, 
professori Bengt Holmström, professori 
Marja Makarow, professori Saku Mantere 
ja johtaja Anna Valtonen.

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt 
neljä vararehtoria. Akateemisten asioiden 
(tutkimus ja opetus) vararehtoriksi (ja Tuu-
la Teerin ensimmäiseksi varamieheksi) 
on nimitetty professori Heikki Mannila 
HIIT-tutkimusyksikön johtajan tehtävästä, 
ja toiseksi akateemisten asioiden (erityis-

alueena opetus) vararehtoriksi professori 
Martti Raevaara TaiKin vararehtorin 
tehtävästä. Verkostot, vaikuttavuus ja 
kansainväliset suhteet (Knowledge 
Networks) -alueen vararehtoriksi on ni-
mitetty professori Hannu Seristö HSE:n 
vararehtorin tehtävästä. Infrastruktuurin 
vararehtoriksi on nimitetty professori 
Jorma Kyyrä TKK:n elektroniikan, tie-
toliikenteen ja automaation tiedekunnan 
dekaanin tehtävästä.

Helsingin kauppakorkeakoulun yli-
oppilaskunta (KY), Taideteollisen kor-
keakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) ja 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 
(TKY) yhdistyvät Aalto-yliopiston yliop-
pilaskunnaksi (AYY). Se ottaa vastuun 
toiminnasta nykyisten ylioppilaskuntien 
yhdistyessä 1.1.2010. Nykyiset ylioppi-
laskunnat jatkavat toimintaansa tähän 
asti. AYY tulee olemaan Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan jälkeen noin 
15 500 jäsenellään Suomen toiseksi suurin 
ylioppilaskunta.
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tämä kurssi aloitti opiskelunsa, kun tkk:n päärakennus otettiin käyttöön syksyllä 

1964. uudesta aalto-yliopistosta ja opiskelusta kertoivat  kurssille professori 

arvo vitikainen ja maanmittarikillan puheenjohtaja hanna paananen.

A A lt o - y l i o p i s t o  t u l e e

kirjoittaja on kiinteistötekniikan 
professori, sähköposti  
arvo.vitikainen tkk.fi.
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hanna paananen

Opiskelija Aallon 
harjalla”ei kai ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että pääsy-

kokeilla teknilliseen korkeakouluun sisään päässyt opiskelija 

valmistuukin kauppatieteiden maisteriksi tai päinvastoin?” 

aalto-yliopisto tulee, mutta miten se vaikuttaa aivan taval-

lisen opiskelijan elämään?

aalto-yliopiStolta odotetaan 
paljon, mutta fakta on se, että mitään 
kurssitaivasta ei opiskelijan eteen heti 
uuden yliopiston alkutaipaleella aukene. 
Kukaan sitä tuskin odottaakaan, harvoin 
mikään hurjalla hopulla valmisteltu on 
loppujen lopuksi valmis syntyessään. 
Opiskelija voi lähinnä odottaa ja toivoa 
pienin askelin tapahtuvaa loppuun asti 
mietittyä kehitystä. Toisaalta monelle 
opiskelijalle on tällä hetkellä vielä hämä-
rän peitossa se, mitä pitäisi odottaa, sillä 
tiedottamista opiskelijoiden suuntaan ei 
todellakaan voi sanoa liialliseksi tai edes 
riittäväksi.

Parhaimmillaan Aalto voi toki tarjota 
mahdollisuuden laajempaan kurssitar-
jontaan ja entistä monipuolisempaan 
tutkintoon. Olisi hienoa, jos opiskelija 
todella voisi Aallon myötä tulevaisuu-
dessa sisällyttää tutkintoonsa enemmän 
erilaisia kauppatieteellisiä, miksipä ei 
vaikka taidepainotteisempiakin kursseja ja 
yhdistellä niistä esimerkiksi mieleisensä 
ja järkevän sivuainekokonaisuuden, joka 
toimivalla tavalla täydentäisi teknistä 
koulutusta.

Monet ovat kuitenkin hieman skeptisiä 
sen suhteen, paljonko Aalto helpottaa 
opiskelijoiden liikkuvuutta näiden kol-
men korkeakoulun välillä. Aallon alku-
taipaleella opiskelijoiden liikkuvuutta 
helpotetaan lähinnä tiettyjen kurssien 
osalta. Jokaisesta korkeakoulusta on va-
littu kursseja, joilla on kiintiöt muiden 
korkeakoulujen opiskelijoille. Näiden 
vapaan liikkuvuuden kurssien lisäksi on 
tarjolla poikkitieteellisiä maisteriopinto-
kokonaisuuksia, lisäksi opiskelija voi tie-
tenkin opiskella sisäisellä JOO-oikeudella 
toisen koulun opintoja. Mutta miten sitten 
tulevaisuudessa? Kuinka nopeasti ja kuin-

ka paljon liikkuvuus helpottuu? 
Kuinka paljon sen pitäisi ylipäätään 
helpottua?

Opiskelijan näkökulmasta on 
tässä vaiheessa vaikea sanoa, 
miten liikkuvuutta Aallon sisällä 
pitäisi kehittää. Toisaalta Aallon 
odotetaan tuovan mukanaan laajan 
tarjonnan erilaisia kursseja, toisaalta 
taas eri koulujen opiskelijat haluavat 
säilyttää oman erityisasemansa ja oman 
erityisosaamisensa. Ei kai ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista, että pääsykokeilla 
Teknilliseen korkeakouluun sisään pääs-
syt opiskelija valmistuukin kauppatie-
teiden maisteriksi tai päinvastoin? Tämä 
on toki kärjistetty esimerkki, sillä onhan 
jokaisessa tutkinto-ohjelmassa omat pa-
kolliset kurssinsa ja tietyt perusopinnot, 
jotka jokaisen on suoritettava.

Oman mausteensa Aalto-opiskelijan 
elämään tuo myös ylioppilaskuntien yh-
distyminen, mikä ei sekään ole ollut aivan 
helppoa. Kolmen eri ylioppilaskunnan 
ominaispiirteet ja perinteet on ymmär-
rettävistä syistä hankalaa sovittaa yhteen. 
Me teekkarit haluamme olla teekkareita, 
mutta miksi emme voisi kuitenkin leikkiä 
kaikkien kanssa? Monen mielessä herää 
varmasti kysymys siitä, että hämärtyykö 
teekkariuden raja. Kuka saa tulevaisuu-
dessa pitää tupsulakkia? Kuka voi osal-
listua teekkareille tunnusomaiseen fuksi-
kasvatukseen hankkiakseen pisteitä lakin 
saamista varten? Ja miten käy monelle niin 
rakkaan killan? Kysymyksiin voi lyhyellä 
tähtäimellä vastata yksinkertaisesti siten, 
että asiat säilyvät uudessakin ylioppilas-
kunnassa ennallaan. Monimutkaisempaa 
sen sijaan on vastata siihen, miten asian 
laita on vaikkapa parin vuosikymmenen 
kuluttua.

kirjoittaja on tekniikan ylioppilas 
ja maanmittari killan  

puheenjohtaja, sähköposti  
hanna.paananen tkk.fi.

”tiedottamista  opiskelijoiden 

suuntaan ei todellakaan voi 

sanoa liialliseksi tai edes 

 riittäväksi.”
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Kaikenkaikkiaan voi kai sanoa, että 
opiskelija odottaa Aallon tarjoavan aivan 
uusia mahdollisuuksia, mutta ei aivan 
lähitulevaisuudessa kovinkaan laajassa 
mittakaavassa. Aalto-opiskelija myös toi-
voo, että kehitystyöhön uhrattaisiin riittä-
västi tunteja, jotta uudistuksesta saataisiin 
opiskelijankin kannalta mahdollisimman 
hyvä juttu. Ei kai yliopiston statusarvo ja 
rahavarat yksinään riitä luomaan Aallosta 
opiskelijan onnea jos ei opiskelijaa muis-
teta huomioida riittävästi?
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pekka raitanen

vuoden 2010 alusta aloittaa aalto-yliopisto kantaen 

tunnetuimman arkkitehtimme nimeä.

maanmittari Johan Henrik (J.H.) 
Aallon ja vaimonsa Selma Mathildan 
kaikki neljä lasta, kolme poikaa ja yksi 
tyttö syntyivät Kuortaneella. Hugo Alvar 
Henrik sisarusparven vanhin, syntyi 
3.2.1898, Wäinö Johannes, sittemmin 
myös maanmittari ja mm. Vaasan läänin 
lääninmaanmittausinsinööri v. 1899, Ei-
nar Ferdinand v. 1901 ja Selma Alfhild 
Maria v. 1903. Isä Johan Henrik toimi 
tuohon aikaan varamaanmittarina Vaasan 
läänissä.

Alvar sai lapsesta pitäen seurata isän 
ammatin harjoittamista. Auskultantit ja 
maanmittarin apulaiset työskentelivät 
Aallon kotona, kauppias Juho Peltoselta 
vuokratussa talossa. Talon suurimmassa 
huoneessa oli valtaisan kokoinen työ-
pöytä, valkoinen pöytä, minkä päällä 

voi levitellä ja työstää suuriakin karttoja. 
Alvar kirjoitti itse, ehkä vähän väritetyin 
muistikuvin Göran Schildtin toimitta-
maan Alvar Aallon elämänkertakirjaan 
Valkoinen pöytä seuraavasti:

”Valkoinen pöytä on suuri. Mahdolli-
sesti suurin pöytä maailmassa, ainakin 
siinä maailmassa ja niiden pöytien jou-
kossa jotka minä tunnen. 

Sen rakenne on luja, pöytälevy on 
kolme tuumaa paksu, ja se seisoo van-
hempieni asunnon suurimmassa salissa. 
Se on niin suuri siksi että vähintään 
kahdentoista auskultantin on yhtai-
kaa mahduttava työskentelemään sen 
ääressä, niin kuin minä lapsena sain 
usein nähdä. (Nämä auskultantit, kuten 
siihen aikaan sanottiin, olivat itse asiassa 
diplomin suorittaneita valmiita insinöö-

rejä, jotka oli määrätty puoli-itsenäiseen 
työhön riittävän laajan ja monitahoisen 
praktiikan omaavalle vanhemmalle kol-
legalle, joka opasti heitä tässä työssä.) He 
olivat siis minun isäni maanmittausaus-
kultantteja.

Siinä suuressa pöydässä oli kaksi 
kerrosta. Keskellä pöytää; tarkkuusmit-
taimia aina kolmimetrisiin teräsviivoit-
timiin asti, harppeja, skaalapuikkoja ja 
kaikkea muuta asiaankuuluvaa. Pöydän 
ympärillä istui nuorempia insinöörejä, 
mutta myös akateemisen tutkinnon 
suorittaneita daameja. Se oli työnteon 
keskus, mutta kuten sanottu, pöydässä 
oli kaksi kerrosta.

Alemmassa kerroksessa asuin minä 
sen jälkeen kun olin oppinut ryömimään 
nelinkontin. Se oli kuin suuri tori, jonka 

Alvar Aalto – maanmittarin 
poika
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aallon perhe kuortaneella vuosisadan taitteessa. vasemmalta sisarukset hugo ja Flora hackstedt, j. h. aalto (alvarin isä) 

ja vaimonsa Selma (os. hackstedt), tämän sisar helmi ja veli john hackstedt sekä palvelijatar kreeta. reessä alvar.
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minä hallitsin yksinäni siihen saakka 
kun olin kypsä muuttamaan ylempään 
kerrokseen, varsinaisen valkoisen pöytä-
levyn ääreen.

[– –]
Minun lapsuuteni pöytä oli suuri. Siitä 

se on vielä kasvanut. Sen päällä minä olen 
tehnyt elämäntyöni.”

Johan Henrik Aallon ja poikansa 
Alvarin keskinäinen suhde on aikanaan 
ollut läheinen ja hyvä. Alvar myös ihaili 
isäänsä ja hänen työtään. Schildt kuvaa 
Alvarin riippuvuutta isästään ja kertoo 
myös isän persoonallisuudesta. Silmiin-
pistävä piirre oli hänen sosiaalisuutensa 
ja kykynsä elää suhteissa monihenkiseen 
sosiaaliseen yhteisöön. Vaikka hän oli 
harvasanainen, hän ei ollut mikään erakko 
tai ryhmän passiivinen jäsen, vaan päin-
vastoin keskipiste, jonka ympärillä muut 
pyörivät, lyhyesti sanottuna mies, jolla 
oli arvovaltaa.

Lasten koulumahdollisuuksien takia 
perhe muutti Jyväskylään v. 1903. Suuri 
valkoinen pöytä ei enää mahtunut Harju-
kadun asunnon alakerran toimistotiloihin 
vaan sijoitettiin ullakolle. Pöydästä saatiin 
myöhemmin oiva näyttämölava teatteriin, 
minkä Alvar loi sisarustensa avustuksella 
toimien itse teatterinjohtajana ja pääroolin 
esittäjänä.

Isä J. H. oli aktiivisesti mukana Jyväs-
kylän kulttuurielämässä ja Harjukadun 
kodissa vieraili aikakauden merkittäviä 

kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Alvar kertoi 
mielellään, kuinka hänet pikkupoikana 
lähetettiin pankkiin vaihtamaan Eino 
Leinon vekseleitä, kun tämä joi totia pappa 
J. H.:n kanssa. Myös Juhani Aho vieraili 
talossa, joskaan ei tiedetä, tapahtuiko se 
rahavaikeuksien yhteydessä. Kerran isä ja 
Gallen-Kallela istuivat punssilasin ääressä 
seurusteluhuoneessa, kun saliin ryntää 
intiaanilauma päällikkö Alvar etunenässä. 
Tämä heittää sotakirveensä onnettomasti 
niin, että se osuu seinälle ripustettuun vil-
lisianpäähän, joka putoaa Gallen-Kallelan 
päähän. ”Siitä tapahtumasta alkoi Gallenin 
vanhuudenkausi, jolloin hän maalasi niin 
huonosti!”, kertoo Alvar Aalto myöhem-
min. Schildt tulkitsee kuitenkin tämän 
osin keksityksi jutuksi. Totta lienee kuiten-
kin, että Gallen-Kallela kävi Aaltojen luona 
Jyväskylässä ja että Alvar oli epätavallisen 
vilkas ja kekseliäs lapsi.

Alvar Aallon ihailu vanhempien am-
matteihin näkyy kestäneen läpi elämän. 
Äidin isä oli metsänhoitaja. Schildt 
kirjoittaa:

”Niin kuin kaksi kiintotähteä lähene-
vät maanmittareiden ja metsänhoitajien 
arvot tässä toisiaan muodostaakseen sen 
kaksoistähden, jonka Alvar Aalto koko 
elämänsä ajan näki ylimpänä yhteis-
kunnallisten arvojen taivaalla. Minkään 
ammatin harjoittaja ei hänen silmissään 
voinut voittaa valtion virassa toimivaa, 
teknisen koulutuksen saanutta, työssään 

puolueetonta ja kaikkien kunnioittamaa 
maanmittaria tai metsänhoitajaa.”

J. H. Aalto toimi monissa luottamus-
tehtävissä sekä Jyväskylässä että myö-
hemmin Alajärvellä, minne perhe muutti 
lasten koulunkäyntivuosien jälkeen. Aalto 
osallistui myös vuoden 1918 sotaan ja 
toimi sodan jälkeen Alajärven suojelus-
kunnan ensimmäisenä päällikkönä. Hän 
ihaili Mannerheimia ja pukeutui Marskia 
muistuttavaan asuun kävellessään Alajär-
ven teitä. Pitäjän väki puhuikin ”meidän 
Mannerheimista”.

lähteitä
Göran Schildt: Valkoinen pöytä, Otava 
1982, Artikkeleja ja muistokirjoituksia.

alvar aallon suunnittelema teknillisen korkeakoulun päärakennus otettiin käyttöön syksyllä 1964.
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kirjoittaja on maanmittaus-
laitoksen eläkkeellä  oleva 

 ylijohtaja. Sähköposti  
p.raitanen kolumbus.fi.
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haastattelu ja kuvat: pekka lehtonen

Paikkatieto on armeijankin 
operaatioiden perusta

joSkuS 90-luvulla olimme sotahis-
toriallisella retkellä Kannaksella. Matkan 
opas, eversti Matti Koskimaa, arvuutteli 
Käkisalmen linnan viereen sijoitetun pans-
sarivaunun merkkiä. Vaikka joukossa oli 
monenlaista maanpuolustuskörmykkää, 
vain yksi vastasi oikein. Se oli Topografi-
kunnan osastopäällikkö, insinöörimajuri 

Veli Pekka Valtonen. Vaunu oli Iosif Sta-
lin, venäläinen IS-3 taistelupanssarivaunu 
122 mm:n kanuunalla. Sitä valmistettiin 
1944 lopulta alkaen eikä se juurikaan 
ehtinyt jatkosotaan. Sen sijaan Unkarin 
kansannousussa ja Tšekkoslovakian mie-
hityksessä sitä käytettiin kansojen välisen 
ystävyyden vahvistamiseen.

paikkatietotekniikka 

liittyy mm. johtamis-, 

ase- ja suunnittelujärjes-

telmiin. tietoa kerätään 

monenlaista ja erilaisilla 

menetelmillä.

”Sotahistoriallisesti mittaus- ja kartoitusala 

on ollut sota tekniikan ydintä ja oleellinen osa 

upseerin koulutusta.”

Insinööriprikaatikenraali Veli Pekka Valtonen:
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Liekö ollut enne Veli Pekan tulevista 
tehtävistä: nykyään hän on insinööripri-
kaatikenraali ja Puolustusvoimien sotava-
rustepäällikkö, jo toinen maanmittausalan 
henkilö tässä tehtävässä. Tehtävä tunnet-
tiin pitkään puolustusvoimien pääinsi-
nöörinä mutta nykyisessä organisaatiossa 
ja aiempaa laajemmalla työkentällä 
tit teli on sotavarustepäällikkö. Valtosen 
työhuoneessa on kahdentoista edeltäjän 
kuvat ja niistä kolmanneksi vanhin on 
K. G. Löfström, joka toimi pääesikunnan 
asesuunnittelupäällikkönä, pääinsinöö-
rinä vuosina 1962–63. Me 60-lukulaiset 
muistamme Löfströmin fotogrammetrian 
asiantuntijana Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosastolla, professori R. S. 
Halosen valtakunnassa. Löfströmin juuret, 
kuten Valtosenkin, ovat perinnerikkaassa 

Topografikunnassa, Puolustusvoimien 
karttalaitoksessa, joka nykyään on osa 
Tiedustelukeskusta.

Valtonen kertoo, kuinka Löfström val-
mistui koneosastolta, jossa myös sähkö-
opit siihen aikaan annettiin. Hän perehtyi 
myöhemmin maanmittausalaan ja foto-
grammetriaan. ”Nuori insinööriupseeri 
Löfström teki ennen sotia Kannaksella 
Perkjärven tykistöleirillä kenraali Neno-
sen kanssa fotogrammetrista tutkimusta. 
Kartoitusmenetelmiä tarvittiin ennen 
kaikkea kenttätykistön tarpeisiin ja kehit-
telyn tuloksena syntyi ns. Nenon-kamera. 
Voidaan keskustella. kumman keksintö se 
oli. Otettiin horisonttikuvat pystykuvan li-
säksi ja kuva voitiin niiden avulla oikaista. 
Sitä kutsutaan horisonttikuvausmenetel-
mäksi”, Valtonen kertoo.

paikkatietojärjestelmät 
sotilasteknologiankin takana

”Topografikunnassa oltiin tekemisissä 
kaikkien puolustushaarojen ja yksiköiden 
kanssa”, Valtonen kertoo. ”Paikkatietojär-
jestelmät liittyvät mm. johtamis-, ase- ja 
suunnittelujärjestelmiin sekä simulaat-
toreihin. Tietoa kerätään monenlaista. 
Ostamisen ja lainaamisen lisäksi erilaisilla 
menetelmillä: ilmakuvin, kaukokartoi-
tuksella, sensoreillakin. Paikkatiedot 
ovat pohjana, kun suunnitellaan ja ope-
roidaan.”

”Sotahistoriallisesti mittaus- ja kar-
toitusala on ollut sotatekniikan ydintä 
ja oleellinen osa upseerin koulutusta”, 
Valtonen muistuttaa.

”Materiaaliosaston tehtäviin kuuluvat 
mm. tekninen tutkimus- ja kehitystyö, 
puolustusvoimien teknologiaohjelmat ja 
lisäksi materiaalihankkeiden ja hankin-
tojen ohjaus, koordinointi ja valvonta. 
Puolustusvoimat käyttää hankintoihin 1/3 
puolustusbudjetista, noin 700 miljoonaa 
euroa vuosittain.”

Tukitoimintoja ovat Valtosen mukaan 
hankeauditoinnit, laadunhallinta ja -var-
mistus sekä standardisointi. Valtosen 
johtamalla osastolla työskentelee upsee-
reita, insinöörejä, juristeja, ekonomeja 
ja muitakin asiantuntijoita. Siellä pesii 
pääesikunnan teknologinen, juridinen ja 
kaupallinen asiantuntemus.

”Kehitetään metodeja armeijan hank-
keita ja hankintoja varten. Hankinnat 
pääsääntöisesti kilpailutetaan, mutta 
erityisäännöksiäkin on.”

Hinta- laatuoptimointi on Valtosen 
mukaan tärkeää, samoin elinkaariajatte-
lu, sillä hankintojen tähtäin voi olla 30 
vuotta.

”Puolustusvoimat määrittelee tavoi-
tetilan pitkälle tulevaisuuteen. Tästä 

johdetaan puolustusvoimien kehittämis-
ohjelmat. Ne kattavat 12 vuotta, joista 
ensimmäiset 4 vuotta sisältävät tarkempia 
suunnitelmia. Kehittämisohjelmia on mm. 
seuraavilta alueilta: maapuolustus, meri-
puolustus, ilmapuolustus, vaikuttaminen, 
lisäksi johtaminen, tiedustelu, valvonta ja 
maalittaminen sekä logistiikka.

monitieteellisyys uran 
perustana

Valtonen aloitti opiskelunsa sähköosas-
tolla vuonna 1973, opiskeli kaksi vuotta 
mutta vaihtoi Maanmittausosastolle; hän 
kiinnostui fotogrammetriasta ja mittaus-
tekniikasta mutta suoritti opintoja edel-
leen myös sähköosastossa.

Valmistuttunaan Valtonen oli aluksi 
korkeakoulussa fotogrammetrian assis-
tenttina ja vuodesta 1982 Topografikun-
nassa.

Alusta lähtien häntä kiinnostivat myös 
kansainväliset asiat. Hän on englannin 
virallinen kielenkääntäjä, puhuu lisäksi 
saksaa, ranskaa, ruotsia ja espanjaa.

– Miten voi hankkia näin massiivisen 
kielitaidon? Professori ja juristi Jukka 
Kemppinen sanoi, että ehtii, kun ei juo 
eikä juokse.

Valtonen myöntää tekevänsä molem-
pia, osin viranpuolesta mutta kuitenkin 
kohtuullisesti.

”Kielet ovat harrastus. Aloitin espanjan 
ja ranskan iltaopiskeluna, koulussa opit-
tuja olen parannellut ja ollut ulkomailla. 
Kielenopiskelu vaatii ennen kaikkea 
sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Viisi vuotta 
menee jonkinlaisen kielitaidon hankki-
miseen.”

”Kielten opiskelussa pitää kaikki 
tilanteet käyttää hyväkseen”, Valtonen 
sanoo. Hän oli vuosina 1995–1996 Rans-
kassa, Pariisin yliopistossa suorittaen 
DESS (Diplôme d’études supérieures 
spécialisées) -jatkotutkinnon ja teki kau-
kokartoituksesta tutkimuksen ranskaksi. 
Sitä ennen oli pitänyt suorittaa ranskan 
kielen tutkinto. Myöhemmin, eräässä 
Brysselin pestissä hänellä oli espan-
jalainen esimies, jonka kanssa saattoi 
notkistaa espanjaa.

Palattuaan Ranskasta hänen tehtä-
vänään oli perustaa Topografikunnan 
Ilmakuvaosastoon satelliittikuvayksikkö. 
Hankittiin kalustoa, ohjelmistoja ja kou-
lutettiin väkeä.

kansainvälisten tehtävien 
putki

Vuonna 2000 tuli siirto pääesikuntaan 
yleisempiin teknologia- ja tutkimustehtä-
viin. Pääesikunta koettiin silloin paljolti 
Maavoimien esikunnaksi. Tällä hetkellä 
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Maavoimien esikunta on Mikkelissä ja 
Merivoimien esikunta on siirtynyt sa-
malla Helsingistä Turkuun. Ilmavoimat 
majailee edelleen Jyväskylän seudulla. 
Nyt pääesikunta ymmärretään aidoksi 
yhtenäisesikunnaksi (NATO-kielessä 
joint command), joka käsittelee kokonai-
suuksia ja ohjaa puolustushaaroja niiden 
yläpuolella.

Seuraavana vuonna syntyi suomalai-
selle jäsenyyden myötä ensimmäistä ker-
taa mahdollisuus hakea Länsi-Euroopan 
puolustusmateriaalijärjestön (Western 
European Armaments Group) tehtäviin. 
Valinta tuli Valtoselle yllätyksenä, ja oli 
kolme päivää aikaa lähteä Brysseliin. 
”Tehtiin eurooppalaista puolustusmateri-
aaliyhteistyötä organisaation, ei Suomen 
palveluksessa”, Valtonen painottaa.

Parin vuoden kuluttua aukesi Suomen 
puolustusmateriaalijohtajan edustajan 
paikka Suomen NATO-edustustossa. 
Valtonen siirtyi NADREP -tehtävään (Na-
tional Armement Director Representative), 
edelleen Brysselissä.

Rauhankumppanuusyhteistyön puit-
teissa tehdään yhteistyötä NATOn kanssa. 
Työryhmissä haetaan osin pelkästään 
tietoa, osin toimitaan aktiivisesti jonkin 

työryhmän vetäjänä. Olennaista on yh-
teensopivuuden kehittäminen. Ainoat 
yleiset sotilasstandardit ovat de facto 
NATO-standardeja. Työstä on konkreettis-
ta hyötyä esimerkiksi meneillään olevissa 
kriisinhallintaoperaatioissa.

Valtonen siirtyi Suomen EU-edustus-
toon vuonna 2006 Suomen puolustusma-
teriaalijohtajan edustajana. Siihen sattui 
Suomen puheenjohtajuuskausi EU:ssa, 
mikä työllisti paljon. Työ sisälsi koko-
naiskoordinointia jäsenmaiden kesken 
ja alan kokouksien valmistelua mukaan 
lukien ministerikokoukset. Tukena olivat 
eri alojen kotimaiset asiantuntijat.

Vastikään perustettu Euroopan puo-
lustusvirasto EDA (European Defence 
Agency) oli työn ytimessä. Sen tehtävänä 
on kehittää Euroopan valtioiden yhteisiä 
suorituskykyjä kriisinhallintatehtäviin. 
”Pyritään suorituskykyvetoisuuteen – siis, 
mitä yhteisiä suorituskykyjä tarvitaan 
ja mitä se vaatii kussakin maassa tutki-
mukselta ja teollisuudelta ja millaista 
materiaalista yhteistyötä voisi seurata. Se 
on iso ja monimutkainen koneisto. Samaa 
yhteistyötä harjoitetaan myös NATO-
maiden kesken. Pääosin on kysymys 
samoista maista.”

Sotavarustepäällikkö 
koordinoi, ohjaa ja valvoo 

puolustusvoimien hankkeita ja 
hankintoja

Valtonen palasi Suomeen pääesikuntaan 
vuonna 2007 hoitamaan kansainvälisiä 
tutkimus- ja materiaaliyhteistyöasioita. 
Näkökulma kääntyi Suomen ja puolus-
tusvoimien materiaaliosaston näkökul-
maksi Brysselin suuntaan. Vuoden 2008 
alusta hänet nimitettiin sotavarustepääl-
liköksi ja ylennettiin insinööriprikaati-
kenraaliksi.

Hän on myös Euroopan puolustusvi-
raston (EDA) johtokunnassa tutkimusjoh-
tajien kokoonpanossa Suomen edustajana. 
Se on hänen korkein luottamuspostinsa 
kansainvälisissä tehtävissä. Valtosen alai-
sena on myös Puolustusvoimien Tekninen 
tutkimuslaitos, jossa työskentelee yli 170 
henkilöä kahdessa paikassa, Ylöjärvellä 
ja Riihimäellä. ”Laitos tekee puolustus-
voimaspesifistä tutkimusta, jota muut 
eivät tee.”

Sotavarustepäällikkö on materiaali-
osaston johtaja, jonka toimialaan kuuluvat 
teknologia-asiat sekä materiaalihankkei-
den ja hankintojen koordinointi. Osasto 
auditoi eri toimijoiden hankkeet useassa 
vaiheessa: ideointi ja suunnittelu, tieto-
pyyntö, tarjouspyyntö ja itse hankinta. 
Tarkoituksena on selvittää hankkeen 
kypsyys siirtyä seuraavaan vaiheeseen 
ottaen huomioon muun muassa aikatau-
lut, vaatimusten hallinta, riskien hallinta 
sekä kaupalliset ja juridiset reunaehdot. 
Isot hankkeet esitellään ratkaistavaksi 
puolustusministeriössä ja vielä suurem-
mat eduskunnassa.

Puolustusmateriaalikäsite pitää ym-
märtää tässä laajasti. Siihen kuuluvat 
esimerkiksi lavetit eli laivat, lentokoneet 
ja ajoneuvot ja niihin liittyvät asejärjestel-
mät ja johtamisjärjestelmät. Eräänä viimei-
simmistä hankkeista Valtonen mainitsee 
keskikantaman ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmän. ”Se sisältää paljon ohjuksia, ajo-
neuvoja, lavetteja, johtamisjärjestelmän ja 
tutkajärjestelmän uudistuksen. Hankkeen 
kokonaisarvo elinjakson ajalta on noin 500 
miljoonaa euroa.”

”Suurten hankintojen, kuten hävittäji-
en aikajänne on 30 vuotta. Matkan varrella 
järjestelmille tehdään perusparannuksia, 
kasvojen kohotuksia.”

– Suurten asioiden hoitaminen vaatii 
tiettyä itsevarmuutta?

”Kenraalin homma vaatii ylipäätänsä 
sellaista otetta. Tämä on yleistämistä, 
yksinkertaistamista ja päämääräsuun-
tautuneisuutta, fokusoimista on paljon. 
Kaikki lähtee tasaisesta, jatkuvasta suun-
nittelusta.

”hankkeet ja hankinnat hanskaan, on osastolla tunnuslauseena”, 

sanoo prikaatikenraali veli pekka valtonen.
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”mittaus- ja kartoitustekniikka ja 

kaukokartoitus antavat omalta osal-

taan hyvän lähtökohdan puolustus-

voimien teknologiaan.”

– Mistä johtuu, että maanmittari siirtyy 
näin kauaksi ja menestyksekkäästi maan-
mittausalasta?

”Kaikilla aloilla siirryttäessä yleisim-
piin ja johtotason tehtäviin alkaa olla 
samantekevää, minkä peruskoulutuksen 
on unohtanut; enemmänkin tarvitaan 
yleisten avujen ja itsensä kehittämistä. 
Tietysti matemaattis-luonnontieteellinen 
pohja auttaa tässä nimenomaisessa teh-
tävässä mutta se ei riitä. Itselläni ja ehkä 
joillakin muillakin TopK:ssa oli aikoinaan 
mielikuva, että olemme pieni erikoisjouk-
ko kapealla alueella eikä tästä mihinkään 
pääse. Sitten ajattelin, että jos aikoo tehdä 
jotain muutakin, pitää vaan laajentaa 
makaronia.”

Helposti luullaan, että vain säh-
köinsinööri, koneinsinööri tai lento-
koneinsinööri voi menestyä tällaisessa 
teknisessä tehtävässä. Valtonen korostaa, 
että mittaus- ja kartoitustekniikka ja 
erityisesti kaukokartoitus antavat myös 
hyvän lähtökohdan puolustusvoimien 
teknologiaan. ”Esimerkiksi ohjusjärjestel-
mien ymmärtämiseen kaukokartoituksen 
fysikaaliset perusteet ja sensoritekniikka 
sekä mittaustekniikka sinänsä antavat 
hyvin pohjatietoja. Kineettisen energian 
teknologia, siis räjähteet, on koulutuksel-
lisesti vierasta useimmille; siihen joutuu 
perehtymään erikseen.”

”Tällä tasolla ei tehdä spesifistä asi-
antuntijatyötä vaan kyse on yleisjohtajan 
tehtävästä. Matemaattis-luonnontieteelli-
nen näkökulma on vain lähtökohta. Olen 
mielestäni ’yleisihminen’ – kiinnostunut 
myös kielistä, taiteesta, erityisesti mu-
siikista ja historiasta. Laajempi näkemys 
kehittää ihmistä. Ura on monen sattuman 
summa. Ei pidä jumittua paikalleen vaan 
täytyy lähteä uusiin haasteisiin vaikka ei 
tiedä, mihin ne johtavat. Siinä on riskinsä-
kin: kohtaa hyviä ja huonoja puolia.”

– Sinulla täytyy olla hyvä paineen 
sietokyky?

”Stressin sietoon pitää olla jonkin-
lainen priorisointitaito. Työ on erittäin 
sitovaa, jossa monet muut määräävät 
aikataulun. Työpäivästä tuppaa tule-
maan pitkä: perehtymistä, valmistelua, 
tilaisuuksia. Erehdyin, kun luulin, että 
kenraali saa määrätä omasta aikataulus-
taan. Olosuhteet määräävät ja hierark-
kisessa systeemissä esimiehellä on aina 
esimies.

Tässä hommassa on tehtävä päätök-
siä. Pitäisi muistaa se, mistä Johannes 
Virolainen varoitti: jotkut murehtivat 
hirveästi etukäteen, sitten murehtivat, 
kun tekevät ratkaisun ja vielä kauheasti 
jälkikäteen, menikö oikein. Pitäisi pystyä 
siihen, että selvittää perusteet ja niiden 

henkilöitä: siviili- ja sotilastaidot yhdis-
tyvät. Osallistun parhaillaan viimeiseen 
urakurssiini eli ylimmän johdon kurssiin 
(YJK) yhdessä pääjuristimme eli asessorin 
ja muutaman kenraalin sekä parinkymme-
nen everstin kanssa.

– Mikä on jaksamisen ase?
”Ehkä tämä on niin mielenkiintoinen 

työ, että se auttaa jaksamaan. Pääsee 
näkemään isoja asiakokonaisuuksia. Se 
on jollakin tapaa miellyttävää ja tyy-
dyttävää.

Täytyy liikkua säännöllisesti, vähin-
tään kävelyä ja uintia. Pakko tarkkailla 
iänkin vuoksi elämäntapoja, valvomista 
on rajoitettava.”

– Punainen lanka?
”Näkökulmaa kannattaa laajentaa. 

Pitää olla kiinnostunut laajasti yhteis-
kunnasta ja elämän eri alueista. Kielet 
ovat olleet minulle harrastus ja osoittau-
tuneet hyödylliseksi. Musiikki ja liikunta 
rentouttavat.

Maanmittarikin voi mennä kaikenlaisiin 
hommiin hyvällä itsetunnolla, siinä kuin 
minkä tahansa teknillisen tutkinnon suo-
rittanut. Omaa näkökulmaa pitää kehittää, 
kuitenkin paikan ja tehtävän ehdoilla.”

– Millainen Topografikunta on nyky-
ään?

Valtonen sanoo kytkentänsä vanhaan 
kotipesään olevan enää vain tiedustelutoi-
mialan materiaalihankintojen kautta.

”Se on Tiedustelukeskuksen yksi osas-
to, nimeltään edelleen Topografikunta. 

Topografikunta on puolustushallinnon 
paikkatietokeskus. Se hankkii aineistoa 
eri lähteistä, muokkaa ja jakelee sitä puo-
lustushallinnon tarpeisiin.

Topografikunta keskittyy puolustusvoi-
mien kannalta ydinasioihin. Lapin kartoi-
tus on ollut historiaa jo kauan. Painopiste 
on geotiedustelussa.

”Esimerkiksi, kun meiltä lähtee kriisin-
hallintajoukko Tshadiin, Topografikunta 
vastaa siitä, että joukolla on käytettävissä 
tarvittava paikkatietoaineisto ja tilanneku-
va. Ne luodaan koostamalla ja analysoi-
malla kaikkea käsille saatavaa aineistoa.

Perinteiseen maastotietoon, siis satel-
liittikuva-, ilmakuva- ja koordinaattipoh-
jaiseen karttatietoon, kytketään kaikkea 
muuta oheistietoa. Puolustusvoimat on 

pohjalta tekee ratkaisun ja sitten siirtyy 
seuraavaan asiaan.

Toinen stressaava asia voi olla henki-
löjohtaminen ja monenlaisten ihmisten 
kanssa toimiminen, monimutkainen so-
siaalinen verkosto. Tässä organisaatiossa 
paineet kohdistuvat aina päällikköön”, 
Valtonen aprikoi.

– Sotilasorganisaatio on kuitenkin oma 
maailmansa?

Vaikka peruskoulutus on siviilikou-
lutus, lähes kaikki suomalaiset miehet 
ovat sotilaita. Kaikilla meillä on sotilas-
koulutus.

Missä tahansa organisaatiossa oppii or-
ganisaation tavat ja sudenkuopat. Matkan 
varrella tulee koulutusta kohtuullisesti ja 
ylimmällä tasolla on paljon erikoisalojen 

myös edelleen Maanmittauslaitoksen 
suurin kartta-aineistoasiakas.”

musiikki auttaa  
irrottautumaan

Musiikki on ollut Valtoselle tärkeä har-
rastus. ”Olen soittanut Polyteknikkojen 
orkesterissa opintojen alusta asti (-73) 
ensin huilua ja sittemmin fagottia. Fagotin 
hankin vasta valmistuttuani varusmies-
palveluksessa ollessani. Se oli itse asiassa 
tuoreen perheeni ensimmäinen kodinko-
ne, johon varusmieslaina, häälahjarahat 
ja muut säästöt hupenivat.”

”Opintojen loppuvaiheessa liityin Los 
Estrellos -nimiseen salonkiyhtyeeseen, 
jossa soitan molempia instrumentteja. 
Siinä on entisiä PO:n ja RWBK:n soittajia 
mukana.

Saatuani ylennyksen kenraalikuntaan 
1.1.2008 pääsimme vihdoin soittamaan 
oikean kenraalipaussin (kaikki soittajat 
pitävät tauon yhtä aikaa). Keikka oli juuri 
kyseisenä uudenvuodenyönä. Muutoin 
soittotaidostamme on jäljellä lähinnä 
tulkinta.

Nuorisolle ilmoitamme kuitenkin, että 
taitomme salaisuus on ankara harjoittelu, 
säännölliset elämäntavat ja tinkimätön 
taiteellinen kuri. Sillä yleensä saamme 
hyväntahtoiset naurut.

Musiikin tekeminen irrottaa ajatukset 
kaikesta muusta. Se on myös hyvin so-
siaalista toimintaa vanhan kaveripiirin 
kanssa, mikä on arvo sinänsä.”
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ulla räihä

Vuorovaikutteinen  suunnittelu 
vauhdittaa suunnittelua ja 
 päätöksentekoa

vuorovaikutteinen prosessi on suunnittelun ja päätöksenteon voimavara,  

jota arvostetaan ja käytetään edelleenkin liian vähän. vuorovaikutus ei poista 

ristiriitoja, mutta se lisää eri intressi ryhmien yhteyksiä ja yhteistyökykyä.

maankäytön suunnitteluun sisältyy 
usein keskenään sovittamattomia ristirii-
toja eivätkä kaikki voi saada tahtoaan läpi. 
Vuorovaikutus on ”paikka”, jossa riidat 
voidaan ratkaista, jos sille varataan tilaa 
prosessin alkuvaiheista lähtien, ennen 
varsinaisen suunnittelun alkua.

Perinteisissä suunnitteluprosesseissa 
ristiriidat kärjistyvät suunnittelun lop-
pusuoralla tilanteessa, jossa osalliset vai-
kuttavat kritisoimalla tehtyjä ratkaisuja, 
hyökkäämällä, ja suunnitteluorganisaatio 
puolustautuu perustelemalla tehtyjä va-
lintoja. Taistelutilanteessa löytyy vähän 
eväitä rakentavaan yhteistyöhön.

Prosessin alussa tehdään tärkeät suun-
nittelua ohjaavat arvovalinnat tavoitteista 
ja päämääristä. Vaikutusmahdollisuudet 
ovat suurimmat tässä vaiheessa. Aidossa 

vuorovaikutusprosessissa osallisia kuul-
laan ennen kuin viivaakaan on piirretty. 
Asiantuntijasuunnittelu alkaa vasta, kun 
keskeiset linjaukset on yhdessä tehty. 
Karkea nyrkkisääntö on, että prosessi on 
ajallisesti hyvinkin puolessavälissä, kun 
suunnittelija ensimmäisen kerran tarttuu 
kynään.

osallistuminen on vielä 
promilleliike

Hiljaisen enemmistön ääni jää usein kuu-
lematta hyvästä tahdosta ja ponnisteluista 
huolimatta. On tavallista, että maankäyttö- 
ja rakennuslain vaatimukset täyttävässä 
suunnitteluprosessissa kansan mielipi-
dettä edustaa alle promillen (!) suurui-
nen ryhmä kaikista osallisista, vaikka 
vaikutusmahdollisuuksia tarjottaisiinkin. 

Ii
vo

 V
än

sk
ä

Usein syynä on huono tiedonkulku ja yhä 
enenevässä määrin myös vaikuttamisen 
työläys, kun siihen pitäisi lohkaista mer-
kittävä osa vapaa-ajasta.

Vaikuttamisen työkalut on valittava 
hankekohtaisesti. Hyviä työkaluja on 
paljon ja niitä parannellaan ja kehite-
tään jatkuvasti. Kyse ei ole kuitenkaan 
pelkästään menetelmistä, toimintakult-
tuurin on muututtava. Vuorovaikutteisen 
toimintakulttuurin sisäistäminen on 
suuri haaste virkamiehille, päättäjille ja 
suunnittelijoille.

osallistumisen pitää olla 
merkityksellistä

Vuorovaikutteisuutta pidetään yleisesti 
tärkeänä, mutta väsymistä aiheuttaa epäily 
todellisista vaikutusmahdollisuuksista, 
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jos suunnittelun tavoitteet ja 
päämäärät on annettu ja osalliset 
joutuvat jo alun perin vastaajan 
asemaan. Myös suunnittelun pitkä 
kesto ja määrittelemätön aikataulu 
vieraannuttavat osallisia.

Monesti edelleenkin ”kuule-
mista” pidetään riittävänä vuoro-
vaikutuksena ja palautteen anta-
minen unohtuu. Jos suunnitteluun 
annettu panos imaistaan mykkään 
hallinto- ja suunnitteluorganisaati-
oon, syntyy helposti mitätöidyksi 
tulemisen tunne, vaikka mielipide 
tai idea olisi suunnitteluun vai-
kuttanutkin.

Osallistuminen turhauttaa, 
jos vuorovaikutuksella pyritään 
eri lähtökohtien ymmärtämisen 
ja kuuntelemisen sijasta puser-
tamaan moninaiset arvot yhteen 
muottiin ja hämärtämään sitä tosi-
asiaa, että prosessissa on häviäjiä 
ja voittajia. Onnistuneen vuoro-
vaikutuksen johtopäätöksenä on 
ennemminkin kuin yksimielisyys 
se, että osalliset tuntevat tuleensa 
ymmärretyiksi ja voineensa aidosti 
vaikuttaa lopputulokseen.

vuorovaikutteinen 
prosessi on joutuisa

FCG:n alueidenkäytön konsul-
toinnin toimialalla on vuositasolla 
vireillä yli viisisataa projektia. 
Hankkeet etenevät vaihtelevan 

joutuisasti kuten kaavahankkeilla on tapa-
na. Yhdenkään aidosti vuorovaikutteisen 
hankkeen kohdalla ei ole ollut merkittäviä 
aikatauluongelmia suunnittelussa tai 
päätöksenteossa.

Case: puijo
Kuopiossa Puijon hoidon ja käytön suun-
nittelussa osallistumisesta haluttiin tehdä 
merkityksellistä. Vuorovaikutus painottui 
suunnittelun alkuun ja osallistumisesta 
tehtiin helppoa. Suora vaikuttaminen 
suunniteltiin niin, että se ei ole kenelle-
kään ylivoimaista: osallistuminen kahteen 
kansalaisfoorumiin vuodessa takasi hyvät 
vaikutusmahdollisuudet. Myös internet 
oli tehokas vuorovaikutuksen väline. 
Kyselytutkimukset tehtiin riittävän laa-
japohjaisina siten, että niiden perusteella 
voitiin tehdä johtopäätöksiä kuopiolaisten 
mielipiteistä.

kuopiolaisilla on intohimoinen 
suhde puijoon

Puijo on valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti tunnettu viidensadan hehtaarin 
virkistysalue Kuopion kaupunkiraken-

teen sisällä. Sen käyttö on monipuolista, 
matkailua, kilpaurheilua, kuntourheilua, 
ulkoilua, ja sillä on merkittäviä luontoar-
voja. Puijon alueelle on vuosien varrella 
tehty paljon suunnitelmia, joista harva 
on edennyt toteutukseen. Puijo on kuo-
piolaisille tärkeä, intressejä on paljon ja 
ristiriitoja syntyy helposti. Alueen suun-
nittelusta ja hoidosta käydään ajoittain 
kiivasta keskustelua.

osalliset tavoitettiin hyvin
Suunnitteluprosessiin liittyneissä tilai-
suuksissa tunnelma oli hyvä ja keskus-
telu rakentavaa. Omasta näkemyksestä 
poikkeaviin mielipiteisiin suhtauduttiin 
arvostavasti ja eri ryhmien yhteistyö 
vaikutti lisääntyvän prosessin edetessä. 
Siitä, miten kuopiolaiset kokivat vaiku-
tusmahdollisuutensa, ei kuitenkaan ole 
tietoa. Prosessi takaa kuitenkin sen, että 
suunnitelman sisältämä käyttäjämielipide 
on edustava eikä sitä voi mitätöidä osal-
listumisen vähäisyyteen vedoten.

Suunnittelu käynnistyi Puijon luon-
nonsuojelualueen 80-vuotisjuhlasemi-
naarissa, jossa hanke esiteltiin yleisölle. 
Osallistumisen välineinä käytettiin kyse-
lytutkimuksia, haastatteluja, maastokä-
velyä, julkisen keskustelun herättämistä, 
kansalaisfoorumeita ja työpajatyösken-
telyä.

vuorovaikutus ei 

 poista  ristiriitoja, 

 mutta se  lisää eri 

 intressiryhmien 

 yhteyksiä ja 

 yhteistyökykyä.
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Arvo- ja kävijätutkimuksella selvi-
tettiin, millaisia odotuksia kuopiolaiset 
asettavat Puijolle. Tutkimustulokset 
esiteltiin yleisölle kansalaisfoorumissa, 
jossa Puijolle luotiin yhteinen visio. 
Suunnittelu alkoi vasta tämän vaiheen jäl-
keen. Luonnosvaihtoehtoja tehtiin kuusi. 
Laaditut vaihtoehdot olivat alkusyksystä 
kansalaisten arvioitavana. Vaihtoehtoja 
arvioitiin myös työpajoissa. Tähän-
kin vaiheeseen liittyi kyselytutkimus. 
Vaihtoehdoista saatu palaute käsiteltiin 
Puijo-foorumissa, jonka pohjalta alkoi 
suunnitelman viimeistely.

kaupunki edistää 
osallistumista

Kuopion kaupunki laati Metsäntutki-
muslaitoksen kanssa alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman pohjaksi Puijon 
metsäalueen hoidon ja käytön vuoro-
vaikutteinen suunnittelu -raportin, jossa 
esitettiin kävijätutkimuksen ja moniar-
voisen hoitosuunnitelman laadinnan 
prosessikuvaus. Metsäntutkimuslaitok-
sen edustajat kuuluivat myös hankkeen 
ohjausryhmään, joka muuten koostuu 
Kuopion kaupungin viranhaltijoista ja 
luottamushenkilöistä. Konsultiksi valit-
tiin FCG, jonka tärkein tehtävä oli vastata 
suunnittelun vuorovaikutteisuudesta. 
FCG oli kansalaisfoorumien vetäjä, teki 
arvo- ja kävijätutkimukset, vastasi, että 
suunnittelu perustuu vuorovaikutuksesta 
saatuun tietoon ja kansalaisfoorumeissa 
määriteltyyn visioon, ja esitteli asiat oh-
jaus- ja suunnitteluryhmissä. Konsultin 
metsäasiantuntijat ovat Pohjois-Savon 
Metsäkeskus ja MMT Miika Kajanus. 
Kuopion kaupungin organisaatiossa hank-

keesta vastasi kaupunginmetsänhoitaja 
Seppo Jauhiainen.

kirjoittaja on arkkitehti ja 
 alueidenkäytön konsultoin-

nin  toimialajohtaja FCG Finnish 
 Consulting Group oy:ssä.  

Sähköposti ulla.raiha fcg.fi.
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aidossa vuorovaikutus-

prosessissa osallisia 

kuullaan ennen kuin 

 viivaakaan on piirretty.

paras käydä paikan päällä! kaavakävely tai suunnittelukävely on hyvä 

täydentää hyvin vuorovaikutuksen menetelmäpakkia.

vuorovaikutteisen 

 toimintakulttuurin 

 sisäistäminen on  suuri 

haaste  virkamiehille, 

päättäjille ja 

 suunnittelijoille.
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ilkka aaltonen

Vattajan alueen pakkolunastus
puolustusvoimien tarpeisiin

vattajanniemi on  

Skandinavian l aajin 

rakentamaton ja 

 eurooppalaisestikin  

ainutlaatuinen 

 rantahietikko- ja 

 dyynialue. alueella on 

 merkittävää luonnon-

tieteellistä  arvoa ja 

 vattajanniemen  

 eteläinen alue on 

 linnustollisesti arvokasta.

luonnonkaunista muttei 
luonnonrauhaa

Edellinen katkelma on suora lainaus 
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 
Vattajanniemellä on vireillä lunastustoi-
mitus eikä suinkaan Natura-tarkoituksiin 
vaikka sellaisen ensivaikutelman joh-
danto antaa. Alueen edustavimmat ja 
arvokkaimmat dyynimuodostumat sijait-
sevat niemen pohjoisosassa, joka kuuluu 
puolustusvoimien Lohtajan ampuma- ja 
harjoitusalueeseen. Maakuntakaavalla 
on osoitettu Lohtajan Vattajanniemellä 
sijaitseva puolustusvoimien ampumalei-
rialue. Alue on valtakunnallisesti tärkeä, 
aseteknologian ja sotatekniikan kehi-
tyksen edellyttämällä tavalla erityisesti 
ilmatorjunta-aselajin käyttöön kehitettävä 
ampuma- ja harjoitusalue. Puolustusvoi-

mien toimintaedellytysten turvaamista 
alueella pidetään maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömänä. Joten panok-
set lunastuksessa puolustustarkoituksiin 
ovat kovat.

tuttu juttu
Vattajanniemellä on lunastettu ennenkin. 
Puolustusvoimat pakkolunasti 1950-luvul-
la Ilmatorjunta-aselajin harjoitusalueeksi 
Lohtajan ja Karhin jakokunnilta yhteensä 
yli 1 300 ha merenrantaan rajoittuvaa 
hiekkadyyni- ja metsäaluetta, yli 100 ha 
rantavesialuetta sekä rajoitti oleskelua ja 
liikkumista ammuntojen aikana myös ja-
kokuntien omistamalla, rannikon edustan 
merialueella. Ampuma- ja harjoitusalueen 
rantaviiva on kokonaisuudessaan, lähes 15 
km:n matkalta, hiekkarantaa. Maa-alueiden 
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pakkolunastuksen yhteydes-
sä molemmille jakokunnille 
jätettiin tuolloin rajoitettu 
käyttöoikeus ampuma-alueen 
sisällä olevaan ns. Lahden-
kroopin alueeseen. Alueella 
sijaitsi sekä tuolloin että edel-
leen virkistyskäytössä olevia 
kalastusmökkejä. 1950-luvun 
pakkolunastustoimituksessa 
jätettiin jakokunnille veneval-
kamaoikeuden, tieoikeuksien 
ja virkistysalueen käyttöoi-
keuden lisäksi pysyvä käyttö-
oikeus pitää Lahdenkroopin 
alueella mökkejä ja rakentaa 
uusia.

Nyt vireillä olevan lunas-
tuksen tarkoitus on mm. pois-
taa Lahdenkroopin alueelta 
kaikki käyttöoikeudet. Lisäksi 
on tarkoitus laajentaa vesialu-
een käyttörajoituksia yli 1 700 
hehtaarin alueella. Toiminnal-
lisesti puolustusvoimat tavoit-

telee jakokuntien omistamille vesialueille 
nyt rajoittamattomia käyttöoikeuksia, kun 
tällä hetkellä pelkästään liikkuminen ja 
oleskelu merialueella voidaan ammunto-
jen aikana kieltää.

jakokunnilla  
rakennuspaikkoja

Rakennuspaikkaoikeuksistakin on eri-
laisia käsityksiä. 1950-luvun pakkolu-
nastuspäätöksessä on maininta Lahden-
kroopin osalta vain jakokuntien hyväksi 
perustetusta venevalkamaoikeudesta ja 
kalastusta varten tarpeellisesta alueesta. 
Pakkolunastustoimituksen pöytäkirjan 
mukaan Lahdenkrooppiin on annettu 
lisäksi pysyvä käyttöoikeus rakennus-
paikkoihin. Ympäristöoikeuden profes-
sori Vesa Majamaa on selvittänyt tämän 
käyttöoikeuden oikeudellista perustaa. 
Hänen mukaansa jakokuntien hallinta- ja 
käyttöoikeus Lahdenkroopin alueella on 
pysyvä ja ajallisesti rajoittamaton. Pysyvää 
käyttöoikeutta voidaan rakennuspaikko-
jen osalta pitää omistusoikeuteen ver-
rattavana. Tätä tukee Majamaan mukaan 
myös se, että myös käytännössä osapuolet 
ovat asian näin viimeisten yli 50 vuoden 
ajan tulkinneet. Myös VN:n lupastuslu-
papäätöksen liitemuistiossa todetaan, että 
”korvaavat rakennusoikeudet Konttilan-
niemessä ja Pitkäpauhassa järjestetään 
lunastustoimituksessa”. Lahdenkroopin 
alueen mökkien omistajien hyväksi ei 
ole aikaisemmissa lunastustoimituksissa 
perustettu käyttöoikeutta rakennuspaik-

pitkäpauha

lahdenkrooppi

konttilanniemi

vattajanniemi on Skandinavian laajin rakentamaton ja eurooppalaisestikin 

ainutlaatuinen rantahietikko- ja dyynialue.
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metsähallitus on  yhdessä 

puolustusvoimien  kanssa 

 laatinut kaksi ranta-

 asemakaavaa korvaaviksi 

 mökkitonteiksi.
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lunastuskorvaus
Puolustuslunastuslain mukaan lunastetta-
vasta omaisuudesta on määrättävä omai-
suuden korkeimman käyvän hinnan mu-
kainen täysi korvaus. Korvausten määrää-
misessä noudatetaan muuten lunastuslain 
mukaisia korvausperusteita. Korkeimmalla 
käyvällä hinnalla tarkoitetaan hallituksen 
esityksen puolustuslunastuslaista (HE 
224/1996) mukaan sitä hintatasoa, joka 
käyvän hinnan vaihteluvälin puitteissa 
asettuu edellä tarkoitetun keskiarvohinnan 
yläpuolelle eli käypien hintojen ylempää 
keskitasoa. Vertailukauppahintojen ylem-
mällä keskitasolla tarkoitetaan mielestäni 
hintojen yläkvartiilia.

Hallituksen esityksessä korkein käypä 
hinta korostaa sitä, että lunastuskorvauk-
sen tulee taata luovuttajan varallisuus-
aseman säilyminen ennallaan kaikissa 
lunastustapauksissa. Esityksessä maini-
taan myös, että kalleimman käyvän hinnan 
mukaisella korvausperusteella on ollut 
merkittävä vaikutus puolustushallinnon 
maapolitiikan onnistumisessa. Toisena 
merkittävänä tekijänä puolustushallinnon 
maapolitiikan hoidossa kiinteää omai-

suutta lunastettaessa on ollut vastikemaan 
aktiivinen käyttäminen.

vaihtokaupoille
Tässäkin lunastuksessa alueiden vaihta-
minen on mahdollista. Vattajanniemen 
alueita hallinnoi Metsähallitus, joka 
yhdessä puolustusvoimien kanssa on laa-
tinut lähistölle kaksi ranta-asemakaavaa 
korvaaviksi mökkitonteiksi. Allekir-
joittaneen tehtävänä on ollut arvioida 
lunastettavien alueiden korkein käypä 
arvo sekä vaihtoehtoisten kohteiden käypä 
arvo aluevaihtojen mahdollistamiseksi. 
Jakokunnat ovat käyttäneet tehtyä kiin-
teistöarviota sellaisenaan myös lunastus-
korvausvaatimuksensa perusteena.

Lunastuksen osapuolilla on kuulemani 
mukaan näkemyseroja. Maankäyttö seuraa 
myös tulevissa numeroissaan mitä suu-
rimmalla mielenkiinnolla lunastuksen 
etenemistä.

kirjoittaja on di ja  
yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija 

newsec- maakanta oy:ssä.  
Sähköposti ilkka.aaltonen iki.fi.

koihin. Mökkien omistajien oikeudet ovat 
siten jakokuntien rakennuspaikkaoikeuk-
siin perustuvia.

Lunastustoimikunnalla on monta 
asi aa ratkaistavanaan ja erityspiirteensä 
lunastustoimitukseen tuo sovellettava laki 
omaisuuden lunastuksesta puolustustar-
koituksiin (30.12.1996/1301).

käyttöoikeuden  
rajoitukset

Ammunnoista johtuvan käyttöoikeuden 
rajoituksen arvioitiin mm. Lahden-
kroopin alueella 1950-luvun pakkolu-
nastustoimituksessa olevan noin kaksi 
viikkoa vuodessa. Vuosien kuluessa 
puolustusvoimien toiminta alueella on 
laajentunut merkittävästi, ilman uusia 
lunastuksia tai korvauspäätöksiä. Viime 
vuosina ammuntoja ja siten käyttöoikeu-
den rajoitusta on ollut noin 210 päivänä 
vuodessa, mikä on noin 15-kertainen 
määrä lunastuksen korvausperusteeseen 
nähden. Odotamme mielenkiinnolla, 
korvataanko nyt vireillä olevassa toi-
mituksessa tätä poikkeamaa menneiltä 
vuosikymmeniltä.
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helka-marja kohonen ja pekka nurmikariUutta tietoa 
saari- ja mannertontin 
hintasuhteesta

hintaero saaressa ja man-

tereella sijaitsevien raken-

nuspaikkojen välillä on 

kasvanut, osoittaa uuden-

maan maanmittaustoimis-

tossa tehty hintatutkimus. 

hintasuhde myös vaihtelee 

alueittain.

rantatonttien hintatutkimuksen 
tarpeen aiheutti halkominen itäisellä 
Uudellamaalla. Toimituksen kohteena 
on seitsemän kiinteistöä, maapinta-alaa 
on noin 400 ha ja merta noin 800 ha, 
merenrantaa noin 15 km, rakennuksia, 
suojelualueita, peltoa ja metsää. Aluee-
seen sisältyi yleiskaavan mukaiset 28 
rakentamatonta rantatonttia. Neljä tonttia 
on saaressa, 24 tonttia on mantereella, 
tontteja on eri ilmansuuntiin ja hyvin 
erilaatuisilla rannoilla, tontteja on yksin 

ja ryhmissä. Rantatonttien arvot ja arvo-
suhteet piti selvittää.

aikaisemmat tutkimukset
Rantatonttien arvonmuodostusta on tut-
kittu aikaisemminkin. Maanmittaushalli-
tuksen julkaisussa n:o 69, Omarantaisten 
rakentamattomien lomarakennuspaik-
kojen hinta ja hintaindeksit Suomessa v. 
1982–1990 (Olavi Myhrberg, Tuomo Hei-
nonen ja Juhani Väänänen), on lääneittäin 
selvitetty lomatonttien hintatekijöitä. 
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Saaritontit olivat tutkimuksen mukaan 
hinnaltaan 68–93 % mannertontista (kes-
kiarvo 82,6 %) lukuun ottamatta Uuden-
maan ja Lapin läänejä, joiden aineistossa 
ero ei ollut ”tilastollisesti edes melkein 
merkitsevä”. Kymen läänissä hintasuhde 
meri, manner / meri, saari oli 0,68, Turun- 
ja Porin läänissä 0,93 ja Vaasan läänissä 
0,83. Hinta-aineistosta oli pyritty selvit-
tämään myös tontin avautumissuunnan 
ja näkemäetäisyyden sekä veden laadun 
vaikutusta hintaan. Näillä tekijöillä oli 
todettua hintavaikutusta vain joissakin 
lääneissä.

Maanmittauslaitoksen julkaisussa nro 
96, Haja-asuntotontin kauppa-arvo (Risto 
Peltola, Juhani Väänänen), oli tutkittu 
vuosien 1995–2003 haja-asutusalueiden 
tonttikaupat, ei erikseen rantatontteja. Jul-
kaisun mukaan saaritontin hinta on koko 
maan tasolla noin 70 % mannerrantaton-
tin hinnasta, kuitenkin Suomenlahdella 
ja Saaristomerellä suhde on noin 90 %. 
Rantatontin hinnan erillistekijöitä ei ole 
tutkittu.

tutkimusten käyttökelpoisuus
Myhrbergin ym. tutkimuksessa oli sel-
vitetty niitä rantatontin ominaisuuksia, 
joiden vaikutus halottavan kiinteistön 
tonttien arvoihin ja arvosuhteisiin tuli 
toimituksessa ratkaista. Tutkimuksen 
hinta-aineisto on jopa yli 25 vuotta van-
haa. Tutkimus antoi viitteen siitä, että omi-
naisuuksien hintavaikutuksen suuruus 
voi olla tutkittavissa myös Uudellamaalla, 
vaikka tässä tutkimuksessa ei Uudenmaan 
läänissä saatu saari/manner-tekijälle tilas-
tollista merkitsevyyttä.

Peltolan ym. tutkimuksessa ei ole 
selvitetty niitä rantatontin laatutekijöitä, 
esim. avautumissuuntaa tai merinäkymän 
pituutta, joiden perusteella saaritontteja 
keskenään ja mannertontteja keskenään 
voi vertailla.

Tutkimuksissa oli saatu samansuuntai-
nen tulos saaritontin ja mannertontin hin-

tasuhteelle, tosin erojakin oli, esimerkkinä 
Myhrbergin Kymen läänin 0,68 vastaan 
Peltolan Suomenlahden 0,90.

Aikaisemmat tutkimukset, yhdessä tai 
erikseen, eivät antaneet riittävää tukea 
halkomisen rantatonttien arviointiin. Tuli 
tutkia lisää.

tutkimusaineistona 
2000-luvun kaupat

Tutkimuskohteena olivat sekä mantereella 
että saarissa sijaitsevat kaavan ulkopuoli-
set, rakentamattomat lomarakennuspaikat 
Suomenlahden rannikolta väliltä Kemiö–
Virolahti. Pinta-alaltaan kaupan kohteet 
olivat väliltä 2 000–25 000 m2. Aineistoon 
otettiin vain yli 15 kilometrin linnuntie-
etäisyydellä Helsingin keskustasta sijaitse-
vat saarikohteet ja yli 20 kilometrin päässä 
sijaitsevat mannerkohteet.

Yhteensä kauppa-aineisto käsitti 167 
kiinteistöjen kauppahintarekisteristä haet-
tua merenrantatontin kauppaa vuosilta 
2001–2009, joista 68:ssa kaupan kohde 
sijaitsi saaressa ja 99:ssä mantereella.

etäisyys- ja laatutekijöitä 
selvitettiin

 Kaupoista selvitettiin kauppahintarekis-
terin tietojen lisäksi seuraavat hintaan 
vaikuttaviksi arvioidut tekijät:

Helsinki-etäisyys mitattiin suoraan 
JAKO-järjestelmästä linnuntietä, lisäksi 
merkittiin ylös kohteen sijainti Helsingin 
länsi- tai itäpuolella. Tontin avautumis-
suunta eli suunta tontin päärannasta koh-
tisuoraan ulos mitattiin kartalta, niemen-
kärkitonteilla käytettiin edullisimmaksi 
arvioitua etelä/länsisuuntaa. Samalla 
mitattiin näkemäetäisyys eli esteistä va-
paan näköalan pituus tontin päärannasta. 
Saaritonteilla mitattiin vesitie-etäisyys 
lähimmälle maastokartan osoittamalle 
rantaan johtavalle tielle, minkäänlaista 
selvitystä tie- tai venevalkamaoikeudesta 
ei tehty. Rannaltaan huonolaatuisiksi 
luokitettiin tontit, jotka kartta- ja ilmaku-

vatarkastelun perusteella sijaitsivat hyvin 
kaislikkoisessa ja matalassa rannassa tai 
umpeen kasvavassa tai hankalakulkuises-
sa lahdessa.

kilometri itään on eripituinen 
kuin länteen

Rakennuspaikan hinnassa on sen etäisyys 
Helsingistä tunnetusti merkittävä tekijä. 
Tutkimuksessa laadittiin aluksi koko 
alueen hintamalleja ja sen jälkeen malleja 
osa-alueille, jotka olivat eri suunnilla ja 
eri etäisyyksillä Helsingistä.

Tutkimus osoitti, etäisyyden vaikutus 
Helsingistä länteen on erilainen kuin etäi-
syyden vaikutus Helsingistä itään. Tulee 
siis käyttää hintamallia, joka on laadittu 
vain jommallekummalle rannikon osalle. 
Näiden osa-aineistojen kooksi tuli noin 70 
(itäpuoli) ja 90 kauppaa (länsipuoli).

onko vaarin saari kallis?
Tutkimuksen mukaan neliö saaressa 
maksaa selvästi vähemmän kuin neliö 
mantereella.

Oheisessa taulukossa näkyy muu-
tamalla eri hintamallilla saatuja saari/
mannerhintasuhteita.

Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan saa-
ritontin ja mannertontin hintasuhde on 
erilainen Helsingin länsipuolella kuin 
itäpuolella. Suhde on myös erilainen 
lähellä Helsinkiä ja kaukana Helsingistä. 
Saatu tulos poikkeaa myös aikaisempien 
tutkimuksien tuloksista.

Loma-asunnon ympärivuotinen käyttö 
on yleistynyt, ja se vaatii tieyhteyden. 
Tämä osaltaan selittää mannertontin ja 
saaritontin hintasuhteen muutosta verrat-
tuna aikaisempiin tutkimuksiin.

pinta-alalla suuri vaikutus 
neliöhintaan

Hintamalleilla pyrittiin selittämään arvi-
oitavan kohteen neliöhintaa. Vanhastaan 
on tiedossa, että neliöhinta laskee, kun 
tontin koko kasvaa, kokonaishinta nousee 

koko tutkimusaineisto itäinen Suomenlahti läntinen Suomenlahti

kaikki kaupat etäisyys helsin-
gistä yli 40 km

kaikki kaupat etäisyys helsin-
gistä yli 40 km

kaikki kaupat etäisyys helsin-
gistä yli 40 km

hinta - 
suhde

lkm hinta-
suhde

lkm hinta-
suhde

lkm hinta-
suhde

lkm hinta-
suhde

lkm hinta-
suhde

lkm

0,67  (67 %) 167 0,68 150 0,59 69 0,64 57 0,73 98 0,76 93

osa-alueiden hintamalleista saatuja saari- 

ja mannertontin hintasuhteita. manner-

kohteiden etäisyys helsingistä vähintään 

20 km, saarikohteiden vähintään 15 km.
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pinta-alaa hitaammin. Näin neliöhinta-
mallissa kohteen pinta-ala nousee erittäin 
merkitseväksi tekijäksi.

hintojen nousu lähes 
pysähtynyt

Kauppoja on tutkimusalueella tehty vuosi-
na 2007–2009 vähän eikä yksittäisiä vuo-
sia ole hintakehitystarkastelussa eroteltu. 
Tulokset tukevat kuitenkin valtakunnallis-
ten hintatilastojen osoittamaa kehitystä: 
vuoden 2007 jälkeen hinnat ovat nousseet 
vain vähän. Tutkimuksen mukaan vuodes-
ta 2002 lähtien vuoteen 2007 asti hinnat 
nousivat vuosittain kymmenkunta pro-
senttia, mutta tämän jälkeen – kahdessa 
vuodessa yhteensä – kokonaisnousu jää 
muutamaan prosenttiin.

merinäkymällä on vaikutusta 
hintaan, ilmansuunnalla vain 

vähän
Vapaan merinäkymän kasvaessa puolesta 
kilometristä viiteen kilometriin nousee 
rakennuspaikan yksikköhinta 10–15 
prosenttia. Saarissa näkymä monesti on 
parempi, joten tekijän vaikutusta tulisi 
tutkia saarissa ja mantereella erikseen.

Tontin avautumisilmansuunta vai-
kuttaa hintaan melko vähän. Pohjoiseen 

ja itään aukeavat tontit ovat yksikkö-
hinnaltaan hieman halvempia länsi- ja 
eteläsuuntaan verrattuna. Vaikutus on 
muutaman prosentin luokkaa. Lännellä 
ja etelällä ei ole eroa – molemmilla on 
varmasti ystävänsä.

Tilastollista merkitsevyyttä ei ollut 
sillä, oliko kaupan kohde määräala vai 
valmis kiinteistö.

huonommallakin on ostajansa
Aineiston saaritontit olivat kauttaaltaan 
hyvärantaisia, mantereella esiintyi hyviä 
ja huonoja rantoja. Tekijän vaikutuksen 
tutkimiseksi tulee siksi käyttää hinta-
mallia, jossa esiintyy vain mantereella 
sijaitsevia kohteita. Hyvälaatuisen rannan 
vaikutus hintaan oli selvä: tutkimuksen 
mukaan huonolaatuisiksi luokitetut koh-
teet olivat hinnaltaan 60–80 prosenttia 
muista kohteista.

kyllä veneelläkin pääsee
Kun saaritontin vesitie-etäisyys lähim-
mälle tielle kasvaa, yksikköhinta las-
kee; vaikutus on melko vähäinen, 5–10 
prosentin luokkaa. Tutkimuksessa ei 
kuitenkaan selvitetty saarikohteiden ve-
nevalkamapaikkoja, joten tulos on vain 
suuntaa antava.

kirjoittajat ovat  toimitus- 
insinöörejä uudenmaan 

maanmittaus toimistosta. Sähköposti  
helka-marja.kohonen  
maanmittauslaitos.fi ja  

pekka.nurmikari  
maanmittauslaitos.fi.

lopputulema
Ja mitä hintatutkimuksesta jäi käteen? Se 
mitä haettiinkin – hintamalli halkomi-
sen rantatonttien arviointiin. Tuotettua 
tietoa voidaan toki käyttää myös muissa 
toimituksissa, kaikissa missä rantaton-
tin arvo tulee määritettäväksi, vesijätön 
lunastukset lukumäärältään suurimpana 
ryhmänä. Lisäksi saatiin tietoa tontin eri 
ominaisuuksien vaikutuksesta hintaan, lä-
hinnä sen suuruusluokasta – eri tekijöiden 
vaikutuksen suunta on varmastikin melko 
lailla itsestään selvä.
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jorma mattsson ja  
yrjö teeriaho

Vuotson sodanaikaisen 
saksalaiskartan entisöinti

läntisen Saariselän alueella liikkuu nykyisin tuhansia 

retkeilijöitä vuosittain. kukapa heistä olisi uskonut, että 

jo 1944 alueelta oli laadittu topografikartta?

loppukeSällä 1944 saksalainen 
kartoittajaryhmä teki Vuotson seudulla 
kartoitustyön, joka ansaitsee yhä vieläkin 
huomiota. Ainoa – ja todellinen – ongel-
ma on se, ettei tätä 1:50 000-kaavaista 
nelilehtistä topografikarttaa ole säilynyt 
yhtäkään kokonaisena, viisivärisenä, 
nykyaikaan. Saksalaisilla ei ollut mitään 
syytä antaa sitä suomalaisille kartan 

valmistuttua, Lapin sodan jo alettua 
syksyllä 1944. 

Jotain kuitenkin jäi: Nelilehtisestä 
kartasta löytyi huonokuntoinen leikelty 
valokopiolehti Maanmittaushallituksen 
Karttapainon johtajan Mauno Kajamaan ja 
apulaisjohtajan Urho Pesosen jäämistöstä 
1960-luvulla. Sen löysi toimituspäällikkö 
Hannu Virolainen. Tuo kopio ajautui 

sittemmin Karttapainon tuotantopäälli-
kön Yrjö Teeriahon haltuun ja unohtui 
vuosiksi. Vuonna 2009 maantieteilijä 
Jorma Mattsson sai siitä vihiä ja tarjoutui 
kunnostamaan sen. Siihen antoi tilaisuu-
den 1953 julkaistu artikkeli, jonka saksa-
laiskartoittajista Wolfgang Pillewizer ja F. 
Rudolf Jung olivat laatineet työstään (Pil-
lewizer & Jung 1953).

Saksalaisten kartta rieston soista 1:100 000. alue on nykyisin lähes kokonaan lokan tekojärven alla.
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Seuraavassa katsomme, miten kartta 
alun perin tehtiin saksalaisena sotilas-
karttana, miten entisöinti sujui ja lopuksi 
hieman kartoittajien myöhempiä vaiheita. 
Pääesikunnan Kuvakeskuksen johtaja 
1966–1980 ja sittemmin alansa kirjoittaja 
ja kouluttaja Jyri Paulaharju antoi tiedok-
semme 1980 käymäänsä kirjeenvaihtoa 
professori Pillewizerin kanssa. Myös netti 
on nykyisin antoisa tietolähde.

kartoitus
On muistettava, että Saksa oli 1930-lu-
vulla johtava maa tieteessä ja tekniikassa. 
Mm. kartoitusala oli sodan alkaessa hyvin 
organisoitu ja välineistö sen ajan par-
hainta. Maavoimien esikunnassa (OKW) 
oli erityinen kartta- ja mittausosasto. Sen 
alaisuudessa oli alatoimistoja ja kartta-
varastoja sekä eri kenttäarmeijoissa ko. 
armeijan oma vastaava osasto. Sellaisen 
vahvuus oli noin 200 miestä. Kunkin 
armeijan esikunnassa oli kartta-asiantun-
tijana upseeri (salaperäisellä arvollaan: 
Ia/Mess), joka oli vastuussa karttahuol-
losta, myös kartoituksista. Lisäksi oli 
armeijakuntien karttahuoltoyksiköt, jotka 
hoitivat karttojen täydennykset. Sellaisen 
miehitys oli 10–12 miestä, joista piirtäjiä 
neljä. Myös divisioonatasolla oli pieniä, 
kartan painatukseen kykeneviä yksikköjä. 
Hyvistä ammattimiehistä oli tosin kaikilla 
tasoilla puutetta (Paulaharju 1983). Sodan 
aikana komennettiin korkeakoulujen 
opettajakuntaa riveihin. Näihin kuuluivat 
myös Pillewizer ja Jung.

Saksalaisten tullessa Suomeen alkoi 
yhteistoiminta myös kartta-asioissa. Sak-
salaiset laativat nopeasti mm. Suomen, 
Norjan ja Neuvostoliiton kartoista yh-
teenvetoja omina jäljennöspainatuksina. 
Valikoima täydentyi nopeasti sotasaalis-
kartoista. Painokset olivat moniväritöitä 
vähintään kolmella värillä. Venäläisten 
karttojen kyrillinen kirjaimisto muutettiin 
omaan kieliasuun, maastoappellatiivit 
käännettiin tai lisättiin oma versio lop-
puun. Omaakin nimistöä syntyi, kuten 
suomalaisillakin. Saksalaiset tekivät 

myös runsaasti ilmakuvauksia ja tekivät 
omia, uusia karttoja. Vuoden 1943 lo-
pussa valmistui 5. Ilma-armeijan ja 20. 
Vuoristoarmeijan työnä 33 karttalehden 
sarja Inarijärven ja Luton väliltä, 1944 
alussa 12 lehden sarja (1:50 000) Louhen 
ja Kannanlahden väliltä jne.

Sotatilanteen kääntyessä saksalaisia 
vastaan alkoi sodanjohto tehdä vaihtoeh-
toisia suunnitelmia vaihtuviin tilanteisiin. 
20. Vuoristoarmeija sai jo syksyllä 1943 
Hitlerin ohjeen nro 50, jossa käskettiin va-
rautua Suomen sotatilanteen muutoksiin. 
Tämä johti toimintaan vasta kesällä 1944.

Kirkkoniemen tukikohdan tieduste-
lukoneet kuvasivat Vuotson ja Lätäsenon 
alueet. Vuotson pohjoispuolelle alettiin 
rakentaa Schutzwall-Stellung Ivaloa, 
Lätäsenon varteen Stürmbock-linnaketta. 
Joukot – sekä linnoitteita suunnittelevat, 
niitä rakentavat ja lopulta myös puolusta-
maan määrätyt joukot – tarvitsivat karttoja, 
joita näiltä alueilta ei ollut. Tai oli, mutta 
ne olivat suomalaisen taloudellisen kartan 
1:100 000-lehtiä vuodelta 1943.

Kartoitustyön johtajaksi määrättiin 20. 
Vuoristoarmeijan johtava mittausupseeri 
(Ia/Mess) majuri Hans Ernesti. Avuksi 
komennettiin AOK Norwegenistä am-
mattimiehiä ja OKW:n erikoisjoukoista 
yliluutnantti Wolfgang Pillewizer kar-
toitusryhmineen, armeijakunnan oma 
kartoitusyksikkö 464 ja kuvausjaos johta-
janaan yliluutnantti F. Rudolf Jung (käytti 
nimensä edessä toisen nimensä Ferdinand 
etukirjainta erotukseksi tunnettuun po-
liitikkoon ja sosiologiin Rudolf Jungiin). 
Maastotöihin komennettiin sotilasgeolo-
giryhmä 5. Ilmakuvausta johti kapteeni 
Heidelauf OKW:n erityistulkintaryhmästä 
(Paulaharju 1983). Suomalaiset olisivat 
voineet vain uneksia tällaisista komen-
nuskunnista.

Kartoitettavat alueet olivat täysin asu-
matonta ja lähes tietöntä suo- ja tunturi-
erämaata. Vuotson alue oli kooltaan 4 000 
km², Lätäsenon 2 000 km². Mittakaavaksi 
päätettiin 1:100 000.

Ilmakuvaus tehtiin elokuussa 1944 
noin 6 000 metrin korkeudesta laajakul-
makameroilla. Kuvajonoja syntyi Vuotson 
seudulla 14. Kuvien poikittaispeitto oli 
20–30 %, pituuspeittoa vähintään 60 %. 
Maastotöiden pääpaino jakaantui geodeet-
tisten kiintopisteiden määräämiseen sekä 
maaston tutkimiseen tulkintaa varten. 
Korkeuksia mitattiin barometrillä pisteis-
sä, joiden trigonometrinen sijainti tunnet-
tiin. Apuna käytettiin peilistereoskooppia. 
Tulkinta-avaimet etsittiin ja paikannettiin 
ilmakuvista. Kuvat oikaistiin. Karttarun-
koa ei saatu kuitenkaan hyväksi, mutta 
riittäväksi kuitenkin.

Pohjoinen erämaa oli saksalaisille 
outo. He saivat vapauden tehdä mielei-
sensä sotilaskäyttöön sopivan kartan. 
Niinpä työtä johtavien tutkijain intressit 
korostuivat ja karttaan luokiteltiin jääkau-
tisia muodostelmia ja metsätyyppejä, joita 
suomalaisissa kartoissa ei ole vieläkään. 
Ilmakuvatulkinnan ja maastotutkimuksen 
tekijöinä mainitaan työryhmän maantie-
teilijät.

Vuotson (ja myös Lätäsenon) karttojen 
teossa oli tiukka aikataulu. Vaikka kartan 
tekijät vaihtoivat asemiaan kahdesti; ensin 
Petsamon Parkkinaan ja sitten Pohjois-
Norjan Rundhaugiin, oli Vuotson kartta-
sarja joukoilla jo lokakuussa (Lätäsenon 
kartta valmistui marraskuussa). Vuotson 
Schutzwall jäi keskeneräiseksi ja taiste-
lujoukot (169. D) olivat siellä asemissa 
vain 19.–31.10.1944, joten karttojen hyöty 
jäi vähäiseksi. Samoin kävi Lätäsenon 
Stürmbockissa.

1:50 000-kartta  
Vuotso 1–4 1944

Vuotson topografikartassa on korkeuskäy-
rät 20 metrin pystyvälein ja johtokäyrät 
100 metrin välein. Niitä eivät kartoittajat 
kuitenkaan saaneet aukottomasti lukittua 
toisiinsa. Katkoksia on ja käyrästö on 
tulkittava muotokäyriksi.

Maastotyyppien luokituksesta on 
olemassa sanallinen seloste (Pillewizer 
& Jung 1953), jossa on myös varta vasten 
piirretty mustavalkoinen 1:100 000-kart-
ta Rieston suot. Se on Vuotso 4 -lehden 
alueelta.

Suot ovat kahdessa luokassa (nimityk-
set ko. artikkelissa mainittuja): A. kulku-
kelvottomat aapasuot ja B. kulkukelpoiset 
heinä- ja sarasuot. Metsät jaettiin viiteen 
luokkaan: A. kosteat metsät: 1. jokien ja 
purojen varret, 2. suometsät ja 3. soiset 
havumetsät sekä B. kuivat metsät: 1. 
jäkäläiset havumetsät ja 2. koivikot. Li-
säksi on avotunturit, kivikot ja hiekka- ja 
soraharjut. Lisänä on tiestöä, polkuja, met-
sälinjoja ja rakennuksia. Ko. artikkelissa 
ei jääkautisia glasifluviaalisia muotoja 
mainita, mutta kartassa niitä on.

Kartta painettiin viidellä eri värillä, 
jotka luetellaan artikkelissa. Mustalla 
painettiin kartan kehykset ja reunatiedot 
(mm. selitysosa), koordinaattiruudusto, 
maastoluokkien rajaviivat, rakennukset, 
polut, tiet ja nimet. Ruskealla painettiin 
korkeuskäyrät, kivikot, harjut, kalliot 
yms., sinisellä vesistöt ja suot (kaksi eri 
rasteria) sekä kahdella eri vihreällä metsät 
(yhden kompaktivärin ja kummassakin 
värissä kahden rasterin käytöllä saatiin 
yhteensä viisi sävyä). Punaista ja keltaista 
ei värien joukossa mainita. Tunturipal-

ote entisöidystä saksalais-

kartoituksesta 1:50 000 

elo-syyskuussa 1944. kartta, 

vuotso 2, käsittää Saariselän 

aluetta nattasilta pohjoiseen.
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jakat jäivät valkoisiksi. Painatus tehtiin 
siirrettävässä kenttäpainossa.

Työssä oli mukana neljä geodeettia 
ja fotogrammetria, kaksi maantieteilijää 
ja 33 apulaista (sähköteknikkoja, auton-
kuljettajia ym.). Karttapainon henkilöstö 
käsitti 15 henkeä. Ilman lentokuvauksia 
ja maastotöitä kartta valmistui syys-
kuun aikana; 30 päivässä! Kartan koko 
oli 126×126 cm (neljällä lehdellä). Sen 
pinta-ala käsitti 4 000 km² ja sen kaavan 
piti alun perin olla 1:100 000, mutta yksi-
tyiskohtien lukuisuuden vuoksi se tehtiin 
lopulta 1:50 000-kaavaan. Kartan tekninen 
työ selostetaan Maanmittaus-lehden 
artikkelissa liitekarttoineen (Pillewizer 
& Jung 1953).

entisöinti
Vuotson kartan värisävyt jäävät musta-
valkoisen valokopion vuoksi täysin ar-
vailun varaan. Apuna on vain sanallinen 
seloste maastoluokkien ja karttamerkkien 
väreistä. Löytyneestä kopiosta oli lisäksi 
leikattu koko alaosa selityksineen pois, 
samoin yläosasta omituinen pitkänkapea 
kaistale. Löytynyt Vuotso 2 -lehti kattaa 
alueen nelostien Tankapirtiltä lännessä 
lähes Luirojärven tasalle idässä. Pohjois-
reunassa on Laanila, etelässä Nattastun-
turien pääosa.

Leikatut osat voitiin paikata nykyisis-
tä topografikartoista käsin kopioimalla 
alkuperäisen kartan yleistysastetta ja 
käsinpiirros-tekniikkaa soveltamalla. 
1960-luvun (?) vajavaista ja vielä ke-
hittymätöntä kopiointijälkeä (läiskiä ja 
katkoksia) parannettiin piirtämällä vajaat 
kohdat uudelleen (käytännössä noin 
puolet kartta-alasta) ja kokoamalla kartta 
saksitaitolla. Kartan alaosan selitysosa 
pääteltiin muista sodanaikaisista saksa-
laiskartoista. Niissä yleisesti selostetaan 
paikannimistöä, annetaan karttamerkkien 
ja -värien selosteet, jonkinlainen lehtija-
koruudukko, jana- ja numeromittakaavat 
yms. Yläreunassa on yleensä karttalehden 
nimi, numeromittakaava ja virkaleimoja. 
Kartan alaosan selostusosaan lisättiin 
alkuperäiseen karttaan kuulumaton 
selostusruutu entisöinnistä (suomeksi). 
Samoin karttamerkkejä selostetaan nyt 
myös suomeksi suomenkielistä lukijaa 
ajatellen. Saksan kieliasun tarkisti Eero 
Hämäläinen Helsingistä. Jääkautisten 
muotojen saksankielisten nimitysten 
löytämisessä oli ilmeisiä ongelmia, sillä 
saksa ei ole enää ollut vuosikymmeniin 
tieteen valtakielenä.

Kartta-alueen maastomuodot ja -luok-
kien rajaukset käytiin läpi kuvio kuviolta 
käyttäen netissä olevan Kansalaisen 
karttapaikan ilmakuvaversioita ja nyky-

karttoja. Metsien tyypityksessä ilmaantui 
harvapuustoinen luokka, joka ei sopinut 
mihinkään saksalaisten antamaan puus-
toluokkaan. Ei ole tiedossa, miksi he nuo 
kuviot rajasivat (ts. millä värillä). Näitä 
alueita on nelostien varressa (jo saksalais-
ten omien hakkuiden jäljiltä?), Suomun 
laakson yläpään rinteillä ja muutamien 
vaarojen ja tunturien eteläsivuilla. On-
gelma ei ratkennut muulla tavalla, kuin 
muodostamalla niille oma luokkansa: 
Offenes gemischter Wald: Fjellbirkenwald 
mit einige Fichten oder Tannen (finn. avoin 
sekametsä, tunturikoivikko, jossa joitain 
kuusia tai mäntyjä). Muut puustoluokat 
ovat: Flussuferwald (jokivarren tulvamet-
säreunus, luhta), Feuchter Fichtenwald 
(kuusikorpi, myös kangaskuusikko), 
Trockener Kiefernwald (mäntykangas), 
Birkenhain oder Birkengehölze (tunturi-
koivikko tai koivumetsiköitä). Väritetty 
kartta (puuvärit sallivat korjailun) näytti 
niin vaisulta ja keskeneräiseltä, että (vas-
toin alkuperäisohjetta) tunturipaljakat 
väritettiin vaalean ruskeiksi. Tämä oli en-
tisöinnin huomattavin poikkeus. Vetisten, 
kulkukelvottomien nevojen luokka värittyi 
– lopputulosta arvioiden – liian tummaksi, 
lähes vesistöksi. Saksalaiskartassa ei vesis-
töillä; puroilla jne. ole mustia rajaviivoja, 
jolloin valokopiossa ne lähes katosivat. Ne 
otettiin mukaan nykykartoilta.

Kaikki paikannimet asemoitiin uudel-
leen samoille sijoilleen käyttäen samaa 
kirjasintyyppiä. Nimet olivat kopioinnissa 
muuttuneet hyvin epäselviksi. Nimiä 
on kolmisenkymmentä. Saksalaisten 
asemointi- ym. virheitä ei ole korjattu. 
Kun väritys tehtiin käsin puuväreillä, 
korostettiin nyt reunoja lievällä lisävärillä, 
varjostuksella. Alkuperäisessä kartassa ei 
sellaista liene ollut.

Kartan jäätikkömuodot ja sulavesi-
virtojen aiheuttamat uomat herättävät 
huomiota. Kartan tekijöiden sittemmin 
tietoon tulleet tieteelliset näytöt selittävät 
tämän. Ryhmässä: Glaziale, fluvio- und 
periglaziale Formen on: Trogschlucht 
(satula-, ylitysuoma), Eisrandrinnen 
(jäätikön lieveuomia), Erosionrinne und 
-läufe (nielu-uoma, reunanalusuomia), 
Schwemmgelände (huuhtoutunutta kal-
liomaastoa), Terrassenkante oder Bänke 
(terassireunoja tai tulvavalleja), steil 
Abhang oder Felsenwand (jyrkkä rinne 
tai seinämä), Flusskluft (jokirotko) ja 
Blockfeld und Felsen (kivirakkaa ja kal-
liota). Tällainen erittely kuuluu Suomessa 
teemakarttojen piiriin.

arviointia
Saksalaiskartta kattaa Raututunturit 
ja Saariselän länsiosan. Sinne saatiin 

topografikartat kulkijain käyttöön vasta 
1960-luvun alussa. Hyvinkin moni olisi 
ollut kiitollinen 1950-luvulla, jos sak-
salaiskartan kopioita olisi ollut käytet-
tävissä. Retkeilijöiden kannalta surkean 
eksyttävän taloudellisen kartan korvasi 
1950-luvun lopussa Suomen Ladun ja 
Imatran Lapinkävijäin harrastepohjalla 
tehdyt kartat.

Puusto, suot, paljakat jne. eivät ole 
muuttuneet kuluneen 65 vuoden aikana. 
Sompion luonnonpuiston (perustettu 
1956) ja Urho Kekkosen kansallispuis-
ton (per. 1983) ulkopuolella on metsiä 
hakattu rajusti. Sen aloittivat jo saksalaiset 
sodan aikana. Lokan allas ei nyt enti-
söidyn Vuotso 2 -lehden alueelle ulotu. 
Karttasarjan Vuotso 4 -lehden alueen se 
muutti perusteellisesti. Ko. artikkelin 
liitteenä olevan Rieston suot -karttaliitettä 
on mielenkiintoista vertailla nykytilan-
teeseen.

Nykyisen nelostien varsi kiinnittää 
huomiota huolto- ja kenttäteineen sekä 
parakkeineen. Sinällään Schutzwall-lin-
noitteita ei karttaan ole kuvattu. Kartassa 
oleva Ruijan polku Nattasilta Laanilaan 
on piirretty mukaan. Sen reitti poikkeaa 
huomattavasti siitä, mitä myöhemmin 
poluksi merkittiin. Nykyinen polku mer-
kittiin ja raivattiin saksalaisten karttaansa 
merkitsemää polkua idemmäksi. Silloisia 
autiotupia ei kartassa ole. Kunnostettuun 
karttaan merkittiin kuitenkin pisteillä sen-
aikaiset tuvat; Välitupa, Kopsuslammen 
kämppä, Suomun ruoktu ja Rumakurun 
(vanha)tupa.

Kartta on topografikarttana ja maastoa 
omintakeisesti luokittelevana varsin sopi-
va suunnistamiseen. Mittakaava 1:50 000 
on tarkoitukseen sopiva myös. Läntisen 
Saariselän alueella liikkuu nykyisin 
tuhansia retkeilijöitä vuosittain. Kukapa 
heistä olisi uskonut, että jo 1944 alueelta 
oli laadittu topografikartta?

Saksalaisten kartta on ennen muuta 
sotilaskartta. Kartan koordinaatisto ja sen 
merkinnät antavat riittävät tiedot maaston 
kulkukelpoisuudesta ja sen mittatarkkuus 
riittäisi vaikkapa tykistölle, tosin ei kovin-
kaan hyvin. Säilyneen kartan yläreunassa 
oleva luovutusleima kertoo, että jakelu 
oli hyvin rajattu. Tosin selkeää painettua 
merkintää Nur für den Dienstgebrauch! 
(vain virkakäyttöön!), saatikka venäläis-
karttojen sekretno (salainen) -merkintää ei 
löytynyt (ellei se ollut alaosan leikatussa 
osassa).

kartoittajien myöhempi taival
Jyri Paulaharju oli 1980-luvun alussa 
kirjeitse yhteydessä professori Pillewi-
zeriin. Sodan aikaisista yliluutnanteista 



Wolfgang Pillewizeristä ja F. Rudolf Jungista tiedetään sentään 
jotain. Pillewizer (1911–1999) oli ansioitunut itävaltalainen 
kartografi, joka jatkoi uraansa Itä-Saksassa. Hän oli maan mm. 
ensimmäinen naparetkikunnan johtaja jäätikkötutkijana 1962 
ja 1964. Kohteina oli Norjan Jostedalsbreen ja Huippuvuoret. 
Jo 1942 hän oli Hannoverin Teknillisessä korkeakoulussa kar-
tografisen maantieteen dosenttina. Sieltä hänet komennettiin 
sotaan. Sodan jälkeen hän toimi mm. Münchenissä, Dresde-
nissä ja viimeksi 1971–1981 professorina Wienin Teknillisessä 
yliopistossa Kartografian ja sen painotekniikan instituutissa.

F. Rudolf Jungista (1909–1961) tiedetään hänen olleen 
mm. Hampurin Hydrografian instituutin merikarttaosaston 
johtajana. Hän väitteli tohtoriksi Hannoverin Teknillisestä 
korkeakoulusta 1941. Professorina hän ehti olla kahdessakin 
tunnetussa korkeakoulussa; Aachenissa Reinin-Westfalenin 
Teknillisessä korkeakoulussa ja Wienissä Teknillisen korkea-
koulun Geodesian laitoksella.

Miesten onneksi heidän loppusotansa oli 20. Vuoristoar-
meijassa ja päättyi Norjassa toukokuun alussa 1945. Se oli 
ainoa huomattava saksalainen sotatoimiyhtymä, jota ei sodan 
aikana tuhottu. Wolfgang Pillewizer ja F. Rudolf Jung saattoi-
vat jatkaa uraansa sodan jälkeen. Vielä 1950-luvun alussa he 
muistivat Lapin erämaassa tekemänsä kartoitustyön ja laativat 
yhteisen artikkelin, joka käännettiin suomalaiseen alan julkai-
suun (Pillewizer & Jung 1953). Nyt tehty entisöinti on sopivinta 
omistaa alkuperäisen kartan tekijöiden muistolle.

loppuhuomautus
 Jos joku lukijoista päättää yllä olevan muistamana etsiä jossain 
(jäämistössä) näkemänsä vanhan kartan esiin ja tunnistaa sen 
Vuotson karttasarjan 1:50 000 1–4 osaksi, kirjoittajat olisivat 
kiitollisia sen näkemisestä. Sellainen mitä todennäköisimmin 
antaisi aihetta tarkistaa entisöintiä, ennen muuta sen värejä. Pi-
dämme sellaisen ”sotasaaliskartan” löytymistä mahdollisena. 
Saksan ja Suomen kartta-arkistoissa ei Vuotson ja Lätäsenon 
karttoja ole. Missä 1953 artikkelin Rieston suot -liitekartan 
ja nyt entisöidyn valokopion alkuperäiskartat ovat, on täysi 
arvoitus.

lähteet
Pillewizer Wolfgang & F.Rudolf Jung 1953. Eräs kartoitustyö 

Pohjois-Suomessa. Maanmittaus 1952: 3–4. 128–137 + 
liitekartta 1:100 000 Rieston suot.

Paulaharju Jyri 1983. Suomen sotilaskartoitus. Topografikunta, 
Helsinki 139 s. (saksalaisten kartoitukset s. 84–88)

jorma mattsson on turkulainen eläkkeellä  
oleva maantieteilijä Fl ja yrjö  teeriaho 

 jyväskyläläinen eläkkeellä  oleva 
 karttakeskuksen tuotantopäällikkö, 
 kartta-alan yrittäjä ja tietokirjailija.  

nyt entisöityä karttaa voi tilata osoitteesta  
yrjo.teeriaho karttoja.fi.

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

• GIS-vastaanotin, joka on  
päivitettä vissä täys -
  veriseksi RTK GNSS 
-kaksitaajuus-
vastaanottimeksi
• Kevyt ja pieni-
kokoinen, paino 
vain 0,7 kg (RTK-
varustuksessa 2,3 kg)
• Täysin uudessa 
 hintaluokassa

Lukemattomia käyttö kohteita…

TopSURV-ohjelmistolla GRS-1 soveltuu maanmittaus- 
ja rakennuskäyttöön ja Topcon/ESRI-ohjelmistolla GIS-
sovelluksiin. Windows Mobile™ -käyttöjärjestelmän 
ansiosta GRS-1 on käytettävyydeltään huippuluokkaa.

Yhdistetty GIS- ja RTK-vastaanotin

Topcon GRS-1

www.topgeo.fi 

varustuksessa 2,3 kg)

Erinomainen liitettävyys: 
– SD-muistikorttipaikka
– USB- ja sarjaportti 
– Bluetooth® ja WiFi

Sisäinen kompassi 
ja 2.0 megapikselin 
auto fokuskamera, jolla 
kuvat 1GB:n Flash-
muistiin tai SD-kortille.
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aulis tenkanen

Onko perinteinen putkiremontti 
hintansa väärtti?

putkiremontin vaikutuksesta kerros-
talon asunto-osakkeen kauppa-arvoon 
on käyty keskustelua netissä. Jotkut ovat 
väittäneet, että perinteinen putkiremontti 
lisää asunnon markkina-arvoa eli todennä-
köisintä velatonta kauppahintaa (myyjälle 
maksettu hinta + osuus taloyhtiön lai-
nasta) kustannustensa verran. Toiset taas 
ovat väittäneet, että eivät lisää ollenkaan. 
Jotkut ovat arvioineet, että perinteisen 
putkiremontin kustannuksista noin puolet 
siirtyy asunnon kauppa-arvoon. Mikähän 
mahtaa olla totuus?

Kerrostaloasuntojen hinta-taso mää-
räytyy markkinoilla pääosin vanhojen 
asuntojen kysynnän ja tarjonnan, ei niiden 
rakennuskustannusten perusteella. Uusis-
ta asunnoista yritetään tosin usein saada 
tontin hinnan ja rakennuskustannusten 

perusteella korkeampaa hintaa, mutta ellei 
laatutaso tai ympäristö ole selvästi parem-
pi, voi joutua odottamaan kauppaa vuosia, 
kunnes ehkä inflaatio tulee ”avuksi”. Pit-
kän päälle niidenkin on sopeuduttava vain 
laatukertoimella korotettuun vanhojen 
asuntojen hintatasoon.

niukasti tutkimuksia
Otsikon aihetta on tutkittu vain vähän. 
Tiedossani ei ole muita varteenotettavia 
tutkimuksia kuin Mikko Koposen opin-
näytetyö Turun ammattikorkeakoulussa 
vuodelta 2006. Kauppahintojen vertai-
levan analyysin (529 huoneistokauppaa 
Turusta) perusteella hän päätteli, että 
perinteinen putkistoremontti ei oli-
si [yleensä merkittävästi, kirjoittajan 
tulkinta] vaikuttanut asunto-osakkeen 
kauppa-arvoon korottavasti kuusivuotis-
kaudella 1998–2003. Sen sijaan v. 2004 
remontoitujen asuntojen velattomat 
neliöhinnat nousivat [yleensä] yksiöissä, 
kaksioissa ja kolmioissa enemmän kuin 
asuntotyypeistä lasketut keskiarvot. Miksi 
vasta seitsemäntenä vuonna, jäi riittävän 
hinta-aineiston puutteessa selvittämättä. 

on väitetty, että perintei-

nen putkiremontti lisää 

asunnon markkina-arvoa 

kustannustensa verran, tai 

ei lisää sitä ollenkaan.
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Näyttää siltä, että sijaintitekijöiden hinta-
vaikutus jäi tutkimuksessa olosuhteiden 
pakosta liian vähälle huomiolle.

Tutkimuksessa analysoitiin kyllä 
hintakehitystä ennen ja jälkeen putkire-
montin myös kussakin neljästä asunto-
osakeyhtiöstä asuntotyypeittäin, mutta 
kahdessa ensimmäisessä tulokset eivät 
vastanneet tutkijan odotuksia putkiremon-
tin nostavasta vaikutuksesta asuntojen 
kauppa-arvoon.

Kolmannen, keskustassa sijaitsevan 
asunto-osakeyhtiön yksiöiden neliöhinnat 
(18 kauppaa) nousivat sentään v. 2001 
tehdyn remontin jälkeen enemmän kuin 
kaikkien yksiöiden vastaavat keskihinnat 
(kuva sivulla 37). Mutta yhtiön kaksioiden 
ja kolmioiden hintavaihtelun selittämises-
sä putkiremontti ei näytä olleen tilastolli-
sesti merkitsevä tekijä.

Myös neljännen, keskustasta kilomet-
rin päässä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön 
yksiöiden neliöhinnat (8 kauppaa) nousi-
vat v. 2000 tehdyn putkiremontin jälkeen 
enemmän kuin kaikkien yksiöiden vas-
taavat keskihinnat. Ero oli tilastollisen 
merkitsevyyden rajoilla. Yhtiön kaksioi-
den neliöhinnat (17 kauppaa) nousivat 
remontin jälkeen johdonmukaisemmin 
(kuvat sivuilla 40–41).

Tutkimustulokset eivät ole sellaise-
naan välttämättä sovellettavissa muualla, 
tulevaisuudesta puhumattakaan, mutta 
suuntaa ne antanevat.

Tuloksiin on voinut vaikuttaa se, että 
”perinteisen putkiremontin” menoista 
suuri osa johtuu putkihormien, WC:n 
ja kylpyhuoneen seinien, lattioiden, ve-
sikalusteiden, keittiökaappien ja sähkö-
asennusten ennenaikaisesta repimisestä 
ja uudelleen rakentamisesta tai asentami-
sesta, tosin alkuperäistä tasoa hieman pa-
rempaan laatutasoon pyrkien. Siis putkien 
uusimisen kannalta osaksi toisarvoisesta 
työstä, ellei niitä olisi piilotettu vaikeasti 
esille saatavaan paikkaan.

Uudetkin vesijohdot ja viemärit sijoite-
taan tilanpuutteen vuoksi yleensä takaisin 
hormiinsa, usein ilman suojaputkea, jon-
ka tehtävänä olisi ilmaista mahdollinen 
tuleva vesivuoto varhaisessa vaiheessa. 
Vuodon havaittavuusnormi ei näet ole 
pääsääntöisesti velvoittava korjausraken-
tamisessa (ks. maankäyttö- ja rakennuslaki 
13.3 §). Sama koskee myös eräitä muita 
rakennusnormeja. Niinpä uudisraken-
tamiseen tarkoitettujen vedeneristys- ja 
sähköasennusnormien mekaaninen nou -
dattaminen vanhassa rakennuksessa 
saattaisi aiheuttaa hyötyynsä nähden koh-
tuuttomia kustannuksia, jos siitä yritetään 
tehdä rakenteita ennenaikaisesti särkien 
uudenveroinen.

Ei siis ihme, jos ”perinteisen putki-
remontin” läpikäyneen helsinkiläisen 
kaksion velaton kauppahinta olisi joiden-
kin vuosien jälkeen vain 200–300 euroa 
neliöltä korkeampi kuin saman ikäluokan 
remontoimattomien kaksioiden keski-
hinta kyseisellä asuntoalueella. Vanhan 
kaksion keskihinnasta se olisi 6–9 pro-
senttia. Alimmillaan se olisi niin vähän, 
että eroa on vaikea osoittaa nimenomaan 
putkiremontista eikä hintojen satunnais-
vaihtelusta johtuvaksi. Kiinteistön perin-
teisen kirjanpitoarvon kehitys ei täsmää 
kauppa-arvon kehitykseen.

hyötysuhteeltaan parempi 
remonttimenetelmä

Tutkimuksesta päätellen perinteisen put-
kiremontin usein vaatimaton vaikutus 
asunto-osakkeen kauppa-arvoon tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet hyötysuhteeltaan 
paremmalle remonttimenetelmälle. 
Niinpä jos talon asuinkerrosten valu-
rautaviemärien tiedetään esimerkiksi 
ultraäänimittausten perusteella olevan 
käytännöllisesti katsoen kokonaan korja-
uskelpoisia, kannattaa vakavasti harkita 
epoksipohjaista pinnoitusmenetelmää 
ja käyttövesijohtojen uusimista porras-
huoneen kautta huoneistoihin linjattuna 
pinta-asennuksena vaihtoehdoksi ”pe-
rinteiselle putkiremontille” – siitä huoli-
matta, että ruotsalaisen tutkimuslaitoksen 
suorittamista rasituskokeista päätellen 
todennäköisesti 15–30 vuoden kuluttua 
viemärien uusimiselta tai vaihtoehtoiselta 
saneeraukselta ei voitane välttyä. Huollon 
kannalta epoksipohjaisten pinnoitusten 
teknisiin etuihin esimerkiksi polyesteri-
pohjaisiin verrattuna kuuluu mm. niiden 
helppo korjailtavuus tarpeen vaatiessa.

Esimerkkinä perinteisestä poikkeavas-
ta putkiremontista mainittakoon Keskus-
Saton v. 1955 rakennuttama helsinkiläi-
nen kerrostalo, jossa 11 asuntoa kolmessa 
kerroksessa, huoneistoala 757 m², tilavuus 
3 800 m³. Remontin ensimmäisenä vai-
heena uusittiin tammi-toukokuussa 2003 
osaksi maanpäällisen kellarikerroksen 
käyttövesijohdot, pohjaviemäri vaakahaa-
roineen ja liittymät kaupungin vesihuol-
toverkkoon, kustannukset vuoden 2008 
loppuun inflaatiokorjattuna 117 €/neliö. 
Taloyhtiön kustannukset sisälsivät myös 
yhteisten märkätilojen perusparannuksen 
ja sähkötöitä.

Vuonna 1999 suoritetussa pysty-
viemärien ultraäänimittauksessa, joka 
suoritettiin ennen niiden ja joidenkin 
vaakaviemärien painehuuhtelua, oli ar-
vioitu niiden kestävän vielä vähintään 10 
vuotta lukuun ottamatta yhtä kellariker-
roksessa sijaitsevaa keittiöviemärin osaa, 

joka uusittiin heti. Vuoden 2008 marras-
joulukuun vaihteessa saneerattiin vanhat 
taloyhtiön viemärit VTT:n sertifioimalla 
epoksipohjaisella pinnoitusmenetelmällä 
myös viemärikuvauksiin erikoistuneen 
lvi-insinööritoimiston valvonnassa. Talo-
yhtiön kokonaiskustannukset 82 €/neliö 
+ erikoisvalvontakustannukset. Lisäksi 
WC-istuimien uusintakustannukset.

Vuoden 2009 huhti-heinäkuussa uu-
sittiin uusia asennusnormeja käyttäen 
asuinkerrosten käyttövesijohdot kor-
vaamalla vanhat porrashuoneen kautta 
eteiseen reititetyillä, pinta-asennetuilla, 
mutta koteloiduilla kuparijohdoilla; etei-
sestä vesijohdot asennettiin pääasiassa 
koteloimatta kromipäällysteisinä huo-
neistojen vesipisteisiin asuntokohtaisesti 
vuotohavaittavalla tavalla. Osa osakkaista 
sijoitti vesijohdot kylpyhuoneen omakus-
tanteisen alakaton suojaan. Vanhat asuin-
kerrosten vesijohdot tulpattiin. Taloyhtiön 
kokonaiskustannukset 160 €/neliö.

Jos putkiremontti olisi suoritettu perin-
teiseen tapaan putket kokonaan uusien, 
asuinkerrosten saneerauskustannuksiksi 
olisi muodostunut käytettävissä olevien 
hintatietojen perusteella arvioiden 624 
± 7 % €/neliö. Näin ollen taloyhtiön teo-
reettiseksi bruttosäästöksi muodostui 624 
miinus (91 + 160) € = 373 € eli kaikkiaan 
757 × 373 = n. 282 000 €, käytettäväksi 
mm. putkisaneerauksen jatkotavoitteisiin 
kuten pinnoitettujen pysty- ja vaaka-
viemärien uusimiseen viimeistään niiden 
kestoajan lähestyessä loppuaan. Pysty-
viemärien uusiminen maksaisi NCC:n 
(Nordic Construction Company) korjaus-
kalenterin mukaan vähintään 30 000 € eli 
kymmenisen prosenttia bruttosäästöstä, 
mutta markkinoilla on taloudellisempia-
kin saneerausmenetelmiä, jotka soveltuvat 
myös jo haurastuneille pysty- ja vaaka-
viemäreille tarvitsematta rakentaa uusia 
putkihormeja tai -koteloita. Sen sijaan pe-
rinteisessä putkiremontissa kylpyhuonei-
den ja WC-tilojen vaakaviemärien uusinta 
aiheuttaisi kaltevuusvaatimustensa vuoksi 
erityisen ongelman, koska ne on sijoitettu 
yleensä betonivaluun, jonka laaja rikkomi-
nen heikentäisi rakenteiden kantavuutta. 
Ongelma ratkaistaan yleensä sijoittamalla 
uudet vaakaviemärit alakerran naapurin 
puolelle rakennettavan alakaton suojaan, 
harvemmin korottamalla omien saniteetti-
tilojen lattiatasoa 10 cm:llä.

Ennen viemärien pinnoitusta suorite-
tuissa mittauksissa ei havaittu merkkejä 
kosteusvaurioista märkätiloissa eikä muu-
allakaan; vanhat vedeneristykset olivat 
olleet tarkoituksenmukaisia. Yhtä lukuun 
ottamatta kaikissa kylpyhuoneissa oli 
vuosien varrella tehty osakkaiden omalla 
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kustannuksella perusparannuksia mm. 
pesukoneliittymillä ja korvaamalla kylpy-
ammeita suihkukomeroilla. Ajankohtaista 
perusparannustarvetta tässä suhteessa 
esiintyi kolmessa kylpyhuoneessa, niiden 
toteuttamisesta taloyhtiön urakan ohessa 
huolehtivat nytkin asianomaiset osakkaat 
omalla kustannuksellaan. Osakaskohtaiset 
hyödyt ja kustannukset riippuvat omista 
laatutavoitteista ja osakkaiden niihin 
uhraamista lisäkustannuksista. Kiinteistö-
vakuutuksessa näin saneeratun putkiston 
tulkitsi vakuutustarkastaja uudenveroi-
seksi, koska paineelliset käyttövesijohdot, 
joihin taloudellisesti merkittävät vesiva-
hingot keskittyvät, oli uusittu kokonaan, 
samoin pohjaviemäri vaakahaaroineen. 
Sitä paitsi nykyään asennettavien valu-
rautaviemärien kestoaika ei näytä yltävän 
entisten tasolle, mikä johtunee mm. siitä, 
että niiden seinämät ovat ohuemmat.

Kaikki taloyhtiön päätökset tehtiin yk-
simielisesti. Viemärien pinnoitusurakasta 
ja käyttövesijohtojen uusintaurakasta vain 
kahden osakkaan putkiremontit rahoitet-
tiin taloyhtiön ottamalla pankkilainalla 
(10 v.), muut osakkaat suorittivat kus-
tannusosuutensa kertamaksulla. Putkire-
montin loppuun saattaminen 2008–2009 
perinteiseen tapaan yhtäjaksoisena koko-
naisuutena olisi menetelmään liittyvien 
asumishäiriöiden vuoksi ylittänyt osakas-
asukkaiden sietokyvyn, minkä ohella se 
ylitti huomattavasti myös syksyllä 2007 
valitun lvi-insinööritoimiston toimitus-
kyvyn sovitussa aikataulussa. Taloyhtiön 
isännöitsijä oli ylikuormitettu lukuisilla 
suurilla taloyhtiöillä. Koska hallituk-
sessa oli edustettuna myös rakennus- ja 
kiinteistöalan ammattilaisia, sen rooli 
putkiremontin vaihtoehtojen valmiste-
lussa oli keskeinen. Kaikki tarpeelliset 
rakennuslupapäätökset perustuivat lvi-
insinööri Heikki Pesosen v. 2002 ja 2008 
laatimiin suunnitelmiin.

Näyttää kuitenkin esiintyneen tapauk-
sia, joissa perinteinenkin putkiremontti 
on voinut olla yksiöille ja kaksioille 
likipitäen sijoitusmenojen arvoinen, jos 
ne on ositeltu osakkaiden kesken huo-
neistoalan mukaan. Kaksiota suuremmille 
asunnoille koituvia nettohyötyjä vähentää 
se seikka, että taloyhtiön putkiremontin 
kustannukset määräytyvät lähinnä huo-
neistojen lukumäärän eivätkä niinkään 
huoneistoalan mukaan.

Johtopäätöksenä edellä esitetystä voi-
daan todeta, että putkiremontin vaikutusta 
asunto-osakkeen markkina-arvoon on 
syytä tarkastella tapauskohtaisesti.

matti holopainen

ympäriStötietoiSen kunnan 
ja Seudun maankäytön strategisena 
tavoitteena tulisi olla kilpailukykyinen 
ja houkutteleva asumisen ja yrittämisen 
toimintaympäristö eheässä yhdyskun-
tarakenteessa, jossa tarjotaan toimivat 
ja kustannustehokkaat sekä julkiset että 
yksityiset lähipalvelut. Eheä yhdyskunta-
rakenne minimoi päivittäisten lähipalve-
lujen hakemisesta aiheutuvan liikkumis-
tarpeen ja kustannukset. Samalla luodaan 
perusedellytykset kohtuuhintaiselle ja 
käyttäjien tarpeita vastaavalle joukkolii-
kenteelle ja kevyelle liikenteelle.

Ympäristötietoinen kunta ostaa raa-
kamaana keskeiset kasvualueet ja uudis-
kaavoittaa pääsääntöisesti omistamaansa 
maata. Pienimuotoisessa täydennyskaa-
voituksessa ja kaavanmuutostilanteissa 
käytetään aktiivisesti maankäyttösopi-
muksia. Tontinluovutuksella ja maan-
käyttösopimusehdoilla ja muilla maa-
politiikan toteuttavilla toimilla pyritään 
varmistamaan kaavan suunnitelmallinen 
toteutuminen sekä palvelujen saatavuus, 
laatu ja kustannustehokkuus.

Tontinluovutuksen yhteydessä kunta 
voi asettaa ehtoja tontin toteuttamis-
ratkaisuista sen lisäksi mitä kaavoissa 
on määrätty ja rakennusluvassa tullaan 
edellyttämään. Energiatehokkaan raken-
tamisen edistäminen tontinluovutuseh-
doilla olisi mahdollista. Tämäntyyppisiä 
tontinluovutusehtoja käytetään mm. 
Saksassa. Nähtäväksi jää, törmätäänkö 
tässä yhteydessä kilpailun rajoittamista 
koskevan lainsäädännön aiheuttamiin 
haasteisiin, jotka aiheuttivat tarpeen 
muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia, 

Maapolitiikka – 
 ilmastonmuutoksen 
 torjuntajärjestelmän 

 täsmäase?

kirjoittaja on maankäytön asian-
tuntija Suomen kuntaliitossa. 

Sähköposti  
matti.holopainen kuntaliitto.fi.

jotta alueella voidaan edellyttää kauko-
lämpöön liittymistä.

Vastaavasti maankäyttösopimukseen 
kirjattavilla ehdoilla voitaisiin edistää mm. 
energiatehokasta rakentamista. Asema-
kaavan muutoksen yhteydessä tehtävillä 
maankäyttösopimuksilla voitaisiin pyrkiä 
vaikuttamaan jo rakennettujen ja sanee-
rattavien kohteiden toteuttamiseen, mm. 
energiaratkaisuihin. Sopimus on kuitenkin 
aina kahden kauppa. On toivottavaa, että 
sekä kaavoituksen että rakennusluvan vai-
kutusmahdollisuuksia energiatehokkaan 
rakentamisen edistämiseen aktiivisesti 
parannetaan lainsäädännössä.

Myös muilla maapolitiikan toimilla 
kunta voi edistää ympäristötavoitteiden 
toteutumista yhtenäistämällä hajautunut-
ta yhdyskuntarakennetta, mikä parantaa 
sekä ympäristön laatua että palvelujen 
kustannustehokkuutta ja toimintaedelly-
tyksiä. Tällaisia keinoja ovat mm. raken-
tamiskehotus, rakentamattoman raken-
nuspaikan korotettu kiinteistövero sekä 
valmius tarvittaessa lunastaa maata.

Ympäristönäkökulman aktiivinen 
huomioonottaminen kaikessa kunnan pää-
töksenteossa on tätä päivää. Maankäytöllä 
ratkaistaan perusedellytykset kunnan 
ympäristötavoitteiden toteutumiselle. Jos 
kunta epäonnistuu maankäytön tavoittei-
den asettamisessa ja toteuttamisessa mm. 
maapolitiikan keinoin, sekä asukkaat, 
kunnan talous että ympäristö kärsivät.

käytämmekö kunnissa  täysimääräisesti 

maapolitiikan mahdollisuuksia ilmaston-

muutoksen torjunnassa?  maapolitiikan 

keinoin voidaan  välillisesti vaikuttaa 

mm. liikenteen päästöihin ja  välittömästi 

mm. energiatehokkaan rakentamisen 

edistämiseen.

kirjoittaja on tekniikan tohtori. 
Sähköposti aulis tenkanen.net.
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V e t U R i m i e s

Koottuja oikkuja
saaman osittamisrajoitusaparaatin vä-
kisin vuonna 1997 voimaan tulleeseen 
kiinteistönmuodostamislakiin, vaikka 
ainakin ulkopuolisesta tilanne on maa-
kaaren säätämisen jälkeen vähintäänkin 
kummallinen. Siis määräalan ostaja saa 
määräalalle lainhuudon ja huudatetulle 
määräalalle kiinnityksiä, mutta lohkoa 
määräalaa ei niin vain saa. Kuntaliiton 
miehet ovat esittäneet, että osittamisra-
joitukset estävät hallitsematonta raken-
tamista estämällä rakennuspaikoiksi 
tarkoitettujen määräalojen kauppoja. 
Niiden osalta ovat kuntaliiton miehet 
sanoneet edelleen, että on vaikea olla 
antamatta rakennuslupaa jo lohkotulle 
määräalalle, mikä osoittaa kyllä sillä 
puolella erinomaista epäjohdonmu-

kaisuutta. Rakennusluvan edellytykset 
ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan eikä lohkominen luo, toisi 
kuin ehkä jakolain aikaan, tiloille uutta 
rakennusoikeutta. Suurin osa esim. Uu-
dellamaalla lohkomattomista runsaasta 
100 määräalasta on sellaisia, joille on 
jo rakennettu asuinrakennus, joten 
tämä perustelu suunnittelemattoman 
rakentamisen estämisestä ontuu. Loput 
lohkomattomat määräalat ovatkin taas 
pääosin sukulaisluovutuksia.

Mitä pitemmälle aikaa kuluu, sitä 
sotkuisemmaksi asia menee. Osittamisra-
joitusta kierretään mm. siten, että tilasta 
myydään pinta-alan mukainen murto-
osa, esim. 2323/4941 osaa ja sen jälkeen 
tehdään murto-osan omistajien kesken 
hallinnanjakosopimus ja rakennusluvat 
haetaan yhdessä tuon sopimuksen mukai-
sesti ja saadaan myös. Hallinnanjakosopi-
mukset ovat tällaisissa tapauksissa piilevä 
riidanpesä, nimimerkki kokemusta on, 

joka ammattikunnalla ja nurk-
kakunnalla on omat, ulkopuolisen 
näkövinkkelistä aivan pähkähullut oik-
kunsa, joita taas oma sisäpiiri pitää omasta 
mielestään ellei ainoana oikeana niin 
ainakin maan tapana. USA:n pankinjoh-
tajien ahneudesta ja maantavasta olemme 
lukeneet lehdistä ja nähneet TV:ssä, niin 
kuin myös Suomen poliitikoista vaalira-
hasotkujen osalta.

Säästömanttaali
Maanmittarikunnan ehkäpä jalostetuin 
järjettömyys oli aikoinaan ns. säästö-
manttaaliperiaatteen keksiminen ja sen 
myös ainoaksi oikeaksi hyväksyminen. 
Tämä periaate juontui ajalta, jolloin AJ, 
oikealta nimeltään Armollinen asetus 
jakolaitoksesta, astui voimaan 1.1.1917. 
Jo sinänsä adjektiivi ”armollinen” he-
rättää varmaan hilpeyttä facebook-suku-
polvessa. AJ:n 34 §:n mukaan lohkotila 
sai automaattisesti osuuden yhteiseen 
vesialueeseen tai emätilan omaan ve-
sialueeseen, ellei sitä nimenomaisesti 
ollut kielletty. Tästäpä lähes ryöstöksi ti-
tuleeratusta lakipykälästä keksivät erään 
läänin maanmittarit, että jos emätilalla 
on suoritettu lohkomisia ja osuus on 
ikään kuin säästynyt kantatilalle, tuohon 
säästöosuuteen ei uusi lohkotila saanut-
kaan osuutta, vaan vain ns. perusosaan. 
Aluksi pääosa Suomen maanmittareista 
katsoi, että ei helevatissa, mutta periaate 
kuitenkin saatiin siunattua oikeuskäy-
tännöksi. Tätä periaatetta ei kylläkään, 
luulen mä, voinut johtaa lainsäädännöstä 
eikä lain esitöistä. Periaate aiheutti tosi 
pitkäaikaisen riesan, koska osuuksia ei 
voitu laskea suoraan jakolaskulla, vaan 
ns. säästöosuutta joutui juoksuttamaan 
laskelmissa mukana. Riesa alkaa kohta 
kuitenkin olla poissa päiväjärjestyksestä, 
kun osakasselvitykset on suurelta osin 
koko maassa tehty.

osittamisrajoitukset
Yksi tänäkin päivänä vallalla oleva 
kummallisuus on osittamisrajoitukset. 
Ympäristöministeriön ylijohtaja Pekka 
Kangas ajoi jostain syystä päähänsä 

kun asianosaisten sopimukset ovat tältä 
osin tasoltaan erittäin kirjavia ja usein 
ristiriitaisia.

Siis lainhuudon, kiinnitykset ja ra-
ken nusluvan määräalalle kyllä saa, mutta 
lohkoa ei, vaan pitää käyttää lain porsaan-
reikiä hyväkseen, että jotenkin asia ratke-
aa. Tässä oikussa ei ole mitään järkeä.

asianajajat toimivat 
päämiestensä edun vastaisesti
Tämä oikku ei liity maanmittaukseen kuin 
satunnaisesti maaoikeudessa, mutta kun 
ajattelin ampua kerralla kaikki rikolliset, 
otan tämänkin vielä lyhyesti esille. 

Käräjäoikeuksissa selvityksen mukaan 
3/4-osassa asianosaisten välisistä ns. rii-
tajutuista riidan intressi on vähäisempi 
kuin oikeudenkäyntikulujen määrä. Kuu-
lin juuri, että asianajajat eivät enää juuri 
missään tapauksessa paljoksu vastapuolen 
asianajajan laskua. Näin ovat alkaneet toi-
mia jopa yleisesti koko maassa maanomis-
tajien etuja ajavan toimiston lakimiehet. 
Jos tällöin juttu hävitään, ja jompikumpi 
useimmiten häviää, asianajaja on toiminut 
lähes varmasti päämiehensä edun vastai-
sesti, koska samalla asianajajien laskut 
ovat nousseet tähtitieteellisiksi. Kun jos-
sakin 100 euron jutussa asianajajan lasku 
on ollut kuulemani mukaan esim. 20 000 
euroa, niin sen määrän paljoksumatta jät-
täminen olisi mielestäni jo rikollisuuden 
rajoja lähestyvä. Eräskin maanomistaja 
määrättiin maksamaan äskettäin valtiota 
vastaan ajamassaan jutussa valtiolle noin 
100 000 euroa asianajopalkkiota ja suu-
relta osin vain siksi, että maanomistajan 
asiamies ei viitsinyt paljoksua laskua, niin 
kuin ei paljoksunut valtionkaan asiamies 
maanomistajan asiamiehen laskua. Asi-
anajajien lojaalisuus toisiaan kohtaan on 
ylittänyt säädyllisyyden rajat ja ainakin 
päämiestään kohtaan olevan lojaalisuuden 
tason. Joskus sellainen asiamies, joka on 
kehdannut paljoksua vastapuolen laskua, 
on saanut kovan ryöpytyksen ”kuinka sinä 
kehtaat” -sanoilla. Milloin tähän pysty-
tään puuttumaan ja miten, kysyypi

veturimieS

”asianajajat ovat lojaa-

limpia toisiaan kuin pää-

miehiään kohtaan.”
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pariiSin SykSyn tietää alkaneen – 
arvatkaa mistä? No, kyllä sen voi huomata 
puiden lehdistä ja ilman kylmenemisestä, 
mutta parhaiten sen erottaa lakkokauden 
alkamisesta ja ensimmäisestä paikallisju-
nan RER:n lakosta. Nyt tätä kirjoittaessa 
on jo toinen lakko tulossa. Yleensä lakko 
kestää 1–2 päivää ja sitten palataan taas 
arkeen. Lakko tällä viikolla osuu viikolle, 
jona keskiviikkona on vapaapäivä eli syy 
on selvä?

Viime palstalla kyselin kesäloma-
matkan kuvauspaikkaa, ja sain yhden 
täsmälleen oikean vastauksen eli kyseessä 
oli Loiren laakso. Kuvassa kuitenkin oli 
tyypillinen suomalainen maisema koi-
vuineen ja pysähdyspaikan pöytineen. 
Koivut muuten tuntuvat olevan rans-
kalaisten mieleen. Jos haluatte nähdä 
tyypillisen suomalaisen metsämaiseman 
Pariisissa, niin menkää käymään Ranskan 
kansalliskirjaston François Mitterrand 
-kirjastossa, jonka keskelle on rakennettu 
keinotekoinen metsä mäntyineen ja koi-
vuineen. Siellä on myös pysyvästi esillä 
Ludvig XIV:lle tehdyt kaksi halkaisijal-
taan n. 4-metristä karttapalloa. Tekijänä 
oli munkki Vincenzo Coronelli, vuonna 
1683. Coronelli myös perusti aikanaan 
ensimmäisen maantieteellisen seuran, 
Accademia Cosmografica degli Argonauti, 
luostarissaan Venetsiassa. Karttapallot 
ovat olleet aikanaan esillä Marly-le-Roissa 
sijainneessa Château de Marlyssä, joka 
tuhoutui Ranskan vallankumouksen 

maanmittaritoimiSto  

Äyräväinen  
&  Krüger

Ostaisiko asunnon 
ystävällisesti hymyi-
levältä kiinteistö-
välittäjältä? Hän on 
kuitenkin ollut sanojensa mukaan 
alalla jo useita vuosia. Edellinen työ-
paikka kioskinmyyjänä toi vankkaa 
kokemusta talousalalta. Välittäjä on 
käynyt esittelemässään asunnossa 
aikaisemminkin ja saanut isännöit-
sijältä postissa nipun papereita, jotka 
kertovat kaiken yhtiön ja rakennuksen 
kunnosta. Niiden tietojen pohjalta saa 
tehtyä kivan esitteen nätille paperille. 
Välittäjän mukaan putkiremontti on 
juuri tehty, mutta menetelmästä ja 
urakoitsijasta ei ole tarkkaa tietoa. 
Pikku juttu.

Vai ostaisiko asunnon mieluum-
min suoraan asukkaalta ilman väli-
käsiä? Hän on asunut talossa useim-
miten vuosia. Taloyhtiön hallitus-
työskentelyssä hän on saanut varsin 
hyvän tietämyksen talon asioista ja 

Välitä  asunnostasi

keskustelua käydään 
isännöitsijän kans-
sa lähes viikoittain. 
Asunnon esittelyajat 

on joustavasti sovittavissa. Asukas 
eli myyjä ei asuntoa esitellessään 
salaile asioita, koska hänellä on 
vastuu. Asukkaalta saa vastauksen 
saman tien kaikkiin kysymyksiin. 
Ei välittäjäkään salaile, mutta hän 
ei vain tiedä kaikkea naapureista ja 
ikkunoiden vetoisuudesta. Välittäjä 
lupaa ottaa selvää asioista. Myyjän 
vastuu on sama oli välittäjää tai ei. 
Välittäjän vastuu on olematon.

Asunto on elämän suurin ostos. 
Sitä ostaessaan haluaisi mielel-
lään parhaan mahdollisen infor-
maation. Omistaja on asuntonsa 
paras asiantuntija. Miksi maksaa 
tuhansia euroja välikädelle, kun 
ilmoittaminen netissä on helppoa ja 
kauppakirjamallin saa netin lisäksi 
kirjakaupasta.

”asunto on  elämän 

suurin ostos. Sitä 

ostaessaan  haluaisi 

mielellään  parhaan 

mahdollisen 

 informaation.”
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Karttapalloja ja linnoja 
 Pariisissa

täällä antti jakobSSon, pariiSi

aikaan. Sieltä pallot siirrettiin Pariisiin, 
jossa ne olivat esillä kansalliskirjaston 
vanhassa rakennuksessa. Pallot siirrettiin 
varastoon vuonna 1901 ja ne unohtuivat 
laatikoihinsa vuoteen 1970 saakka. Nyt 
ne ovat entisöitynä olleet esillä pysyvässä 
näyttelyssä vuodesta 2000. Jos haluatte 
nähdä miltä ne näyttävät, menkää YouTu-
been ja hakusanalla coronelli globes XIV 
löytyy lyhyt videopätkä. Myös Ranskan 
kansalliskirjaston sivuilta löytyy esittely: 
http://expositions.bnf.fr/globes. Pariisissa 
järjestetään vuosittain myös vanhojen 
karttojen myyntinäyttely Paris Map Fair, 
jossa vierailin nyt toista kertaa. Näyttely 
pidetään hienossa Ambassador-hotellissa. 
Ulkopuolella ei ole mitään, mikä viittaisi 
näyttelyyn eli on vain tiedettävä, milloin 
se järjestetään. Itse näyttely ei maksa 
mitään, ja jos on kiinnostunut vanhoista 
kartoista, on se edullinen tapa nähdä 
hienoja töitä. Usein kyllä mukaan tarttuu 
jotain (nyt 1696 tehty Sansonin kartta 
Savosta ja Käkisalmesta, mutta tätä ei 
kannata kertoa Marjalle). Vetonaulana täl-
lä kertaa olivat Blauen 1648 valmistamat 
kaksi karttapalloa, joiden halkaisija on 
68 cm. Pyyntihinta oli 1 800 000 euroa. 
Myös nämä olivat aikanaan suurimmat 
karttapallot.

Pariisin ympäristössä usein RER:n 
saavutettavissa on hienoja linnoja puis-
toineen, joihin kannattaa tutustua, kun 
on kiertänyt tyypillisimmät nähtävyydet. 
Versaillesin tietävät kaikki ja siellä kan-

nattaa käydä katsomassa erityisesti Marie 
Antoinetten ”maalaiskylää” Hameu (Ham-
let), joka sopii myös lapsille, koska siellä 
asustelee kotieläimiä, lampaita, sikoja ja 
poneja. Sinne pääsee linnalta minijunalla 
tai kävelemällä ja paikalla voi ostaa lipun 
erikseen. Toinen mielenkiintoinen paikka 
on Sceaux, joka sijaitsee n. 10 km etelään 
Pariisin keskustasta. Alkuperäinen linna 
tuhoutui Ranskan vallankumouksessa, 
mutta paikalla on nyt pieni kaksikerroksi-
nen linna, jossa on Pariisin alueen museo 

”jos haluatte nähdä tyypillisen suomalaisen metsämaiseman 

pariisissa, niin menkää käymään ranskan kansalliskirjaston 

François Mitterrand -kirjastossa.”

(Museum Ile-de-France). Erityisesti hieno 
on ympäröivä puisto, joka mielestäni 
voittaa jopa Versaillesin puiston komeu-
dessaan. Sceauxiin pääsee RER B:llä ja 
kävelymatkaa n 1,5 km. Kaiken kaikkiaan 
hienoja puutarhoja linnoineen on Pariisin 
ympäristössä lähes 300.

Eiffel-torni täytti lokakuussa 120 vuot-
ta ja loppuvuoden on nähtävissä pimeän 
tullen valoshow tasatunnein. Kannattaa 
mennä katsomaan. 1. tasolla on nähtävissä 
myös kooste elokuvista, joissa Eiffel-torni 
esiintyy. Loppuvuonna on myös Grand 
Palais’ssa Renoirin loppuvuosia esittelevä 
näyttely. Joulukuussa syttyvät perinteiset 
jouluvalot, joten kaupunkiin kannattaa 
tulla käymään.

EuroGeographicsin osalta töitä riittää 
ja toimistomme on nykyisin 8- henkinen. 
Puolet tekevät töitä kotonaan ja ensi 
vuonna muutamme Brysseliin. Tästä tar-
kemmin tulevissa kirjoituksissa.

hyvää joulua ja uutta vuotta!
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FiG reGional ConFerenCe, hanoi, vietnam  
19.–22. lokakuuta 2009 

keSkiöön nouSivat hyvä hallinto, 
land management sekä paikkatieto- ja 
GNSS-infrastruktuurit. FAO järjesti osana 
konferenssia alueellisen konsultaation 
valmisteilla olevasta ohjeistosta vastuul-
lisesta maanhallinnoinnista. Konferenssin 
järjestelyistä vastasi FIG yhdessä Vietna-
min maanmittariliiton VGCR:n (Viet Nam 
Association of Geodesy, Cartography and 
Remote Sensing) kanssa. Konferenssi 
kokosi yhteensä lähes 400 osanottajaa 
yli 50 maasta. Osanottajista reilut sata oli 
Vietnamista ja loput Aasiasta ja muista 
maanosista.

Konferenssin kolme teemakokonai-
suutta olivat: maan hallinta (land gover-
nance), paikkatiedot ja ympäristö sekä 
osaamisen parantaminen (capacity buil-
ding). Hyvien hallintokäytäntöjen edistä-
minen maa-asioissa oli keskeinen teema 
myös FAO:n kaksipäiväisessä konsultaa-
tiossa Aasian maille valmisteilla olevista 
ohjeista vastuulliseksi maa- ja muiden 
luonnonresurssien hallinnoinniksi. Tämä 
seminaari, jonka järjestelyistä vastasi 

FiG:n 7. alueellinen 

 konferenssi pidettiin 

 hanoissa vietnamissa  

19.–22.  lokakuuta 2009. 

 kyseessä oli toinen kerta, 

kun  konferenssi pidettiin 

 aasiassa.  kokouksen tee-

maksi oli valittu paikkatiedot 

ihmisten palveluksessa  

(Spatial data Serving people). 

FAO:n puolesta Mika Törhönen, keräsi 
noin 80 osanottajaa 15 Aasian maasta.

FIG:n presidentti Stig Enemark ko-
rosti avauspuheessaan maan keskeistä 
merkitystä kehitysmaiden nousulle sekä 
sopivien hallintomekanismien luomisen 
tärkeyttä kehityksen varmistamisessa 
kestävälle pohjalle. FIG:n konferenssi 

Vietnamissa oli tässä mielessä hyvin 
ajoitettu, sillä alueella on menossa useita 
suuria maakysymyksiin liittyviä projek-
teja Maailmanpankin ja kehitysohjelmien 
rahoituksella. Näitä on Vietnamin lisäksi 
mm. Filippiineillä sekä Kamputseassa, 
jossa suomalaisilla on merkittävä asema. 
Vietnamin kokous antoi hyvän kokonais-
kuvan näistä projekteista sekä Kaakkois-
Aasian erityisolosuhteista. Konferenssin 
tuloksena FIG julkaisee raportin ja ohjeen 
maanhankinnasta erityisesti yleiseen 
käyttöön. Tällaisilla ohjeilla on suuri 
merkitys nopeasti kasvavissa talouksissa 
kuten Vietnamissa, jossa tavallisten kan-
salaisten oikeudet jäävät usein nopeiden 
kehitysprojektien jalkoihin. Raportin 
valmistelusta vastaa prof. Kauko Viita-
sen (9. komission puheenjohtaja) vetämä 
työryhmä.

Kongressin avasi Vietnamin ympä-
ristöministeri Pham Khoi Nguyen. Jo 
perinteiseen tapaan regional conferen-
ce järjestettiin onnistuneesti tiiviissä 
yhteistyössä YK:n kanssa. Tällä kertaa 
partnereina olivat FAO:n lisäksi UN-
HABITAT, Maailmanpankki sekä Global 
Land Tool Network. Muita partnereita 
olivat Kaakkois-Aasian maamittarijär-
jestö AFLAG sekä IAG, jonka kanssa FIG 
järjesti yhdenpäivän ohjelman Aasian ja 
Tyynen valtameren referenssijärjestelmien 
kehittämisestä (APREF). Nämä sessiot 
olivat valmistautumista FIG:n kongressiin 
Sydneyssä. Yhtenä keskeisenä teemana oli 
ilmastomuutosten vaikutukset Vietnamin 
tapaisiin maihin sekä paikkatietoam-
mattilaisten mahdollisuudet ongelmien 
lievittämiseen. Teeman ajankohtaisuutta 
lisäsivät eteläisessä Vietnamissa juuri 
ennen konferenssia olleet sateet ja tulvat 

avajaisten pääpuhujina olivat mohammed el Shioufi, un-habitat, vu ngoc 

tien, Fao, paul munro-Faure, Fao, Stig enemark, FiG, pham khoi nguyen, 

vietnam ja dang hung vo, vGCr.

hyvää hallintoa  
maankäyttöön ja paikkatietoihin
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Facing the Challenges 
– Building the Capacity

sekä Filippiinejä kohdanneet hirmumyrskyt, jotka kos-
kivat eräitä osanottajia henkilökohtaisesti.

Alueellisen konferenssin ohjelmassa oli yhteensä yli 
150 esitystä noin 50 luentotilaisuudessa ja work shopissa. 
Perinteen mukaisesti FIG:n kaikki 10 komissiota osal-
listuivat.

FIG: n alueellisen konferenssin konsepti osoittautui 
jälleen toimivaksi. Alhaiset osanottomaksut mahdollistivat 
runsaan osanoton sekä Vietnamista että naapurimaista. 
Yhteiseen ohjelmaan kuulunut tekninen ekskursio Ha 
Long Bayn saaristoon, joka on ehdolla maailman seitsemän 
luonnonihmeen joukkoon, tarjosi erinomaisen mahdol-
lisuuden syventää keskusteluja konferenssin teemoista. 
Seuraava alueellinen konferenssi tullaan järjestämään 
syksyllä 2011 todennäköisesti Etelä-Amerikassa.

FIG:n hallitus ja komissiot pitivät Hanoissa myös hal-
linnollisia kokouksia. Keskeiseksi nousi FIG:n seuraavaan 
kongressiin valmistautuminen. 11.–16. huhtikuuta Syd-
neyssä pidettävään kongressiin on tarjottu ennätysmäärä 
eli yli 800 esitelmää, näistä 15 Suomesta. Tämä lupailee 
ennätysosanottoa myös itse kongressiin. Toivottavasti myös 
Suomesta lähtee iso joukko osanottajia. Kun kongressi vii-
meksi järjestettiin Australiassa 1994, oli Suomesta mukana 
yli 50 henkilöön noussut delegaatio.

Lue lisää Vietnamin konferenssista: www.fig.net/news/
vietnam_2009 ja esityksistä  www.fig.net/pub/vietnam  
sekä Sydneyn kongressista www.fig2010.com.

mika törhönen, Fao avaamassa Fao:n konsultaatiokokousta.

FiG:n nykyiset komissiopuheenjohtajat, prof. kauko viitanen 

Suomesta eturivissä toinen oikealta.

markku villikka 
markku.villikka fig.net
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markku villikka 
markku.villikka welho.com

R a J a l i n J a l l a

KK
un tavallisia suomalaisia 
keskusteluttaa ruoan hinta, 
on maanmittausväki koh-
taamassa uuden haasteen. 
Paikkatietojen maksullisuu-
desta ollaan luopumassa – 

uhkaako paikkatietoja alennusmyynti vai 
aukeaako paikkatietobuumi?

Valtion IT-johtaja Yrjö Bensonin 
Paikkatietomarkkinoilla esittämät suun-
nitelmat julkisen sektorin paikkatietojen 
muuttamisesta pääosin maksuttomiksi 
näyttivät tulleen puun takaa sekä kansal-
lista paikkatietopolitiikkaa pohtineelle 
paneelille että keskustelua seuranneelle 
yleisölle. Harvoin paneelikeskustelussa 
tulee esille todellisia yllätyksiä ja avauk-
sia. Syyskuun alussa valtiolla aloittaneen 
Bensonin anti keskusteluun oli valtiova-
rainministeriössä valmistelussa olevat 
kolme lakiuudistusta. Niillä on toteutues-
saan suuri merkitys paikkatietojen parissa 
työskenteleville. Ensimmäiset kaksi ovat 
valmistelussa jo sen verran pitkällä, että 
niiden toteutuminen pikaisella aikatau-
lulla on todennäköistä.

Uudistusten taustalla on valtion lin-
jaus tarkastella valtiontaloutta aiempaa 
suurempina kokonaisuuksina. Siis ei 
ministeriöiden tai yksittäisten laitosten 
vaan kansantalouden kannalta. Uudis-
tukset johtaisivat ainakin osittain sisäi-
sestä laskutuksesta luopumiseen sillä 
kansantalouden kannalta ei rahan siirtely 
viranomaistaskusta toiseen tuota paljon 
lisäarvoa. Toinen merkittävä poliittinen 
linjaus on tavoite Suomen nostamiseksi 
takaisin tietotekniikan käytön eturinta-
maan, josta rehellisesti sanoen olemme 
viime vuosina olleet putoamassa. Val-
tiovarainministeriön tavoitteena on mm. 
paikkatietojen käytön pullonkauloja pois-
tamalla lisätä maamme kilpailukykyä ja 
luoda potentiaalia yksityiselle sektorille. 
Sivuhuomautuksena voi mielenkiinnolla 
todeta, että tämäntyyppiset kilpailuky-
kyyn liittyviä avauksia tekee juuri valtio-
varainministeriö.

Ensimmäinen uudistus koskee paik-
katietojen maksullisuudesta luopumista 
viranomaisten kesken. Seuraavana on 
vuorossa julkisen sektorin tuottaman 

hinta paikalleenhinta paikalleen
pelastaako  paikkatietojen 

maksuttomuus  Suomen 

kansantalouden vai 

 vaarantuuko perusdatan 

tuotanto?

perusdatan antaminen korvauksetta yri-
tyselämän käyttöön. Tämän arvioidaan 
antavan potkua uusille innovaatioille 
ja tuotekehitykselle. Niiden arvioidaan 
tuottavan lisäävän kansantuotetta ja ve-
rotuloja enemmän kuin paikkatietojen 
luovuttamisella nyt kerättään. Täsmen-
nystä vaatii vielä se, miten perusdata 
määritellään. Sekä se, mitä mahdollisuuk-
sia julkisella sektorilla on lisäpalvelujen 
tuottamiseen ja niillä rahastamiseen. 
Kolmantena vaiheena on päällekkäisten 
viranomaistenrekisterien kieltäminen. 
Päällekkäisten rekisterien arvioidaan 
maksavan yhteiskunnalle nykyisin satoja 
miljoonia euroja vuodessa. Rekisterien 
karsiminen on kokonaisuuden kannalta 
tavoiteltavaa, mutta sen toteutuminen 
tulee viemään aikaa.

Valtiovarainministeriön ehdotusten to-
teutuminen on ristiriidassa edellisen laman 
aikana voimakkaasti lanseeratun sisäisen 
laskutuksen kanssa. Tämä malli otettiin 
käyttöön julkisella sektorilla kustannusten 
karsimiseksi – ja etenkin teknisen sektorin 
kehitysmahdollisuuksien varmistami-
seksi. Kokemukset ”käyttäjä maksaa” 
-periaatteesta olivat maanmittauksen 
kannalta positiivisia. Käyttömaksuilla 
pystyttiin turvaaman paikkatietosektorin 
kehittäminen toiminnan alkuvaiheessa. 
Samalla pärjättiin kilpailussa laskevista 
verotuloista sosiaali- ja koulupalvelujen 
kanssa. Paikkatiedoista kerätyt maksut riit-
tivät kattamaan arviolta 20–30 prosenttia 
kaupunkien paikkatietorekisterien kehit-
tämiskustannuksista. Suuri osa kerätyistä 
maksuista oli kuitenkin sisäistä laskutusta. 
Siten säästöt organisaatiokokonaisuudessa 
jäivät vaatimattomammiksi. Sisäisen las-
kutuksen todellinen tehokkuutta lisäävä 
vaikutus on asetettu kyseenalaiseksi eten-
kin tilanteissa, joissa käyttäjien todelliset 
vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon 
ovat rajalliset. Riskinä on ollut kilpailevien 

tietokantojen ja järjestelmien kehittäminen 
lyhytaikaisten säästöjen toivossa.

Olemmeko nyt siirtyneet uuteen 
aikakauteen paikkatietojen tuotannossa 
ja käytössä? Jos valtiovarainministeriön 
visio on oikea, saadaan lopputuloksena 
paikkatiedoista enemmän irti ja samalla 
parempi taloudellinen kokonaistulos. 
Paikkatiedon vapaa luovuttaminen ny-
kyisen taloudellisen paineen alaisena 
voi kuitenkin vaarantaa perusdatan tuo-
tannon. Puhumattakaan sen pitämisestä 
ajan tasalla. Riskinä on, ettei puuttuvaa 
tulorahoitusta korvata datan tuottajille, 
mikä johtaa perustiedon laadun heikke-
nemiseen. Pystytäänkö paikkatietojen 
perusinfrastruktuurista huolehtimaan 
verorahoituksella – vai rapistuuko se 
kuten vesi- ja viemäriverkostoille on jo 
käynyt? Uusien palvelujen kuten tietokan-
tojen ideoiminen ja luominen on varsin 
helppoa, paljon vaikeampaa on löytää 
resursseja arkiseen ajantasaistukseen.

Huoli paikkatiedon ajantasaisuu-
desta ja luotettavuudesta kasvaa myös 
muutoin. Useissa uusissa palveluissa ei 
tiedon paikkatarkkuudella tai asiatiedon 
ajantasaisuudelle aseteta yhtä suuria vaa-
timuksia kuin viranomaistoiminnassa on 
ollut tapana. Erityisesti tämä on vaarana 
paikkatiedon uusissa sovellutuksissa, 
jossa tietoja tuotetaan vertaisverkoissa 
ja suurelta osin harrastuspohjalta. Nämä 
uudet mobiili- ja webpalvelut mahdollis-
tavat sellaisen tiedontuotannon laajuuden 
ja nopeuden johon julkissektori ei pysty 
koskaan vastaamaan. Mutta miten erottaa 
reaalitieto konfabuloidusta tiedosta? Siinä 
pohtimista kansallista paikkatietopolitiik-
kaa valmisteleville – maksullisuudesta 
luopumisen rinnalla.
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kirjaamisasioiden siirtoa käräjäoikeuksista 

 maanmittaustoimistoihin koskevat  lakimuutokset 

on julkaistu säädöskokoelmassa. paikkatieto-

infrastruktuuria koskeva asetus on tullut voimaan. 

kiinteistötoimitusmaksulakia koskeva vähäinen 

 muutos on eduskuntakäsittelyssä.

mukaan. Lailla (579/2009) on kumottu 
osia käräjäoikeuslain 17 ja 19 §:stä. 
Kirjaamislakimiesten kielitaitovaati-
muksista kaksikielisissä maanmittaus-
toimistoissa on säädetty valtioneuvos-
ton asetuksella maanmittauslaitoksen 
eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaaditta-
vasta kielitaidosta (600/2009).

– laki maanvuokralain muuttami-

sesta (574/2009). 

 Tontinvuokraoikeus merkitään lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteriin kuten 
erityisen oikeuden kirjaus.

– laki kiinteistönmuodostamislain 

muuttamisesta (575/2009). 

 Lohkominen tulee vireille, kun määrä-
alalle (määräalatunnukselle) on myön-
netty lainhuuto. Ilmoituksen saavuttua 
ns. KR78-kunnan kiinteistörekisterin 
pitäjälle tontin lohkominen tulee 
vireille kunnan asemakaava-alueella. 
Maaoikeus ratkaisee kirjaamisasian 
valituksen pääsääntöisesti yhden tuo-
marin kokoonpanossa. Laajan asian 
tai erityisestä syystä muunkin kirjaa-
misasian maaoikeus ratkaisee kahden 
tuomarin ja maaoikeusinsinöörin 
muodostamassa erityiskokoonpanossa. 
Toissijaisesti KML:n ohella MO sovel-
taa oikeudenkäymiskaarta. Tiedotta-
missäännöstä yhteisesti omistetulle 
kiinteistölle tai yhteiselle alueelle on 
maaoikeuden osalta muutettu.

– kaupanvahvistajalaki (573/2009). 

 Laki sisältää säännökset sekä virka-ase-
maan nojalla toimivaltuuden saavasta 
kaupanvahvistajasta että määräyksen 
perusteella toimivasta kaupanvahvista-
jasta. Laissa on myös säännökset luovu-
tuksen vahvistamisesta, kaupanvahvis-
tajan esteellisyydestä, kaupanvahvis-
tajan päiväkirjasta, luovutusilmoituk-
sesta, kaupanvahvistajain valvonnasta, 
kaupanvahvistajarekisteristä (jota pitää 
Etelä-Suomen maanmittaustoimisto) 

sekä tietojen luovutuksesta rekisteristä, 
kaupanvahvistuksen maksuista sekä 
asetuksenantovaltuutussäännöksen.

– kaupanvahvistaja-asetus 

(734/2009). 
 Kaupanvahvistusilmoitus on tehtävä 

pääsääntöisesti sähköisesti kahden päi-
vän kuluessa kaupanvahvistuksesta.

– laki kirjaamisasioiden siirtämistä 

koskevan lainsäädännön voimaan-

panosta (584/2009).

 Kirjaamisasioiden siirtämistä kos-
keva lainsäädäntö tulee voimaan 
2010 vuoden alusta. Laki lainhuuto- 
ja kiinnitysrekisteristä (353/1987), 
tontinvuokra-asetus (449/1966) ja 
kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) 
on kumottu. Lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteristä annettu asetus (960/1996) 
on jäänyt voimaan. Kaupanvahvis-
tajamääräykset on uusittava vuoden 
2012 alkuun mennessä. Määräyksen 
perusteella toimiva kaupanvahvistaja 
voi toimia kaupanvahvistajana 65-vuo-
tiaaksi. Kaupanvahvistajan päiväkirjat 
on toimitettava vuosittain viraston säi-
lytettäväksi. Jos muussa laissa on sään-
nös kirjaamisasiassa käräjäoikeudelle 
tai tuomarille tehtävästä ilmoituksesta, 
ilmoituksella tarkoitetaan 2010 alusta 
lukien kirjaamisviranomaiselle eli 
maanmittaustoimistolle tehtävää il-
moitusta. Esim. laissa uusjakojen tuke-
misesta (24/1981) on 10a §:ssä säännös 
tällaisesta ilmoituksesta (450/1990). 
Ks. HE 30/2009 vp.

– asetus paikkatietoinfrastruktuu-

rista (725/2009). 

 Sisältää laajan säännöksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston INSPIRE-
direktiivin 2007/2/EY kansalliseen 
toimeenpanoon perustuvan paikka-
tietoinfrastruktuurilain (421/2009) 
3 §:ssä tarkoitetuista paikkatietoai-
neistoista. Lisäksi asetuksessa on py-
kälät paikkatietoaineistoja kuvaavien 
tietojen laatimisesta ja liittämisestä 
hakupalveluun, paikkatietoaineistojen 
asettamisesta tietoverkon kautta saata-
ville, tukipalveluista, paikkatietoasiain 
neuvottelukunnasta sekä paikkatieto-
infrastruktuurin toteutumisen ja käy-
tön seurannasta. Asetus tuli voimaan 
12.10.2009. (Ks. HE 18/2009 vp.)

– laki kiinteistötoimitusmaksusta 

annetun lain muuttamisesta. 

 Lailla muutetaan kiinteistötoimitusmak-

– laki maakaaren muuttamisesta 

(572/2009). 

 Uudeksi kirjaamisviranomaiseksi on 
vahvistettu maanmittaustoimisto. 
Kirjaamisasian voi maanmittaustoi-
mistossa ratkaista virkasuhteinen 
kirjaamislakimies, jollainen on kus-
sakin maanmittaustoimistossa virassa 
oleva kirjaamispäällikkö. Kahdessa 
maanmittaustoimistossa on lisäksi 
kirjaamispäällikön ohella toinen 
lakimies. Kirjaamisasian voi myös 
ratkaista maanmittaustoimiston pal-
veluksessa oleva tehtävään määrätty. 
Muutoksenhaku kirjaamisratkaisuun 
tapahtuu valituksella maaoikeuteen. 
Toissijaisesti maakaareen nähden so-
velletaan kirjaamisasian käsittelyssä 
maanmittaustoimistossa hallinto-
lakia sekä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia. Lailla 
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 
(578/2009) on muutettu 15 luvun 2 ja 3 
§:ää koskien oikeudenkäyntiasiamies-
tä. Lunastuslakia (580/2009), maan-
käyttö- ja rakennuslakia (581/2009), 
rakennussuojelulakia (582/2009) ja 
etuostolakia (583/2009) on muutettu, 
koska kirjaamisviranomainen on muut-
tunut.

– laki maanmittauslaitokses-

ta annetun lain muuttamisesta 

(577/2009). 

 Maanmittauslaitoksen tehtäväksi on 
tullut lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
pitäminen. Kirjaamislakimiehistä kir-
jaamispäällikön tehtävistä määrätään 
maanmittaustoimiston työjärjestyk-
sessä. Maanmittausjohtaja määrää 
kirjaamisasioista vastaavan kirjaa-
mislakimiehen eli kirjaamispäällikön 
sekä antaa toimistohenkilökuntaan 
kuuluvalle delegointimääräyksen. 
Kirjaamisasioiden maksut määrätään 
valtion maksuperustelain (150/1992) 
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sun perintäsäännöksiä. Ks. HE 163/2009 
vp ja MmVM 8/2009 vp. Lakimuutos on 
marraskuussa täysistuntokäsittelyssä ja 
tulee voimaan 2010 alusta.

 Hallituksen esitys laeiksi maantielain 
ja ratalain muuttamisesta HE 189/2009 
vp. on lähetetty eduskunnan liikenne- 
ja viestintävaliokuntaan.

– laki väestötietojärjestelmästä ja 

väestörekisterikeskuksen varmen-

nepalvelusta (661/2009). 
 Laki tulee voimaan 1.3.2010. Uudessa 

laissa on 80 §:ää ja sillä on kumottu 
väestötietolaki (507/1993). Lain 13 
ja 14 §:ssä on säännös kiinteistöjen 
(kahdenkertaisesta!?) tallentamisesta 
väestötietojärjestelmään.

– laki käräjäoikeuslain muuttami-

sesta (591/2009). 

 Ks. myös laki tuomarien nimittämisestä 
annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta 
(592/2009). Koskee ruotsin kielentai-
toisten tuomarien nimittämistä kärä-
jäoikeuksiin.

– mmm:n asetus vuoden 2009 

metsänhoitomaksun perusteesta 

(545/2009). 
 Puukuutiometrin vuosien 2006–2008 

keskikantohinnan aritmeettinen kes-
kiarvo on 36,61 euroa koko maassa. 
Ks. metsänhoitoyhdistyksistä annettu 
lain 8 § (534/1998). Ks. myös 649/2009. 
Voimaan 1.9.2009.

– vn:n asetus metsäntutkimuslai-

toksesta annetun asetuksen muut-

tamisesta (798/2009). 

 Voimaan 2010. Sisältää mm. uuden 
säännöksen METLAn tehtävistä ja 
johtokunnan tehtävistä.

– ympäristöministeriön työjärjestys 

(542/2009). 

 Tuli voimaan 1.8.2009. Vanha työjär-
jestys 104/2009 on kumottu. Yhteen-
sä 51 §:ää. Antamisvaltuus on lain 
VN:stä (175/2003) 7 §:ssä. Ks. myös 
602/2009.

– om:n asetus om:n työjärjestykses-

tä (539/2009). 
 Asetus tuli voimaan 6.7.2009 ja sillä 

kumottiin edellinen asetus 670/2006. 
70 §:ää.

– om:n asetus oikeusapupiireistä 

ja oikeusaputoimistojen toimipai-

koista (819/2009). 

 Ks. myös edunvalvonta-alueista asetus 
820/2009. Voimaan 1.12.2009.

– tem:n työjärjestys (552/2009). 

 Voimaan 1.8.2009. 68 §:ää.

– vn:n asetus maakaasun käsittelyn 

turvallisuudesta (551/2009). 

 Annettu vaarallisten kemikaalien tur-
vallisuudesta ja räjähteiden käytön tur-
vallisuudesta annetun lain (390/2005) 
nojalla. Kumottu maakaasuasetus 
(1058/1993) 15.7.2009 lukien.

– laki työsopimuslain 2 luvun 11 a 

§:n muuttamisesta (534/2009). 

 Koskee osa-aikaista sairauspoissaoloa. 
Voimaan 2010 alusta. Ks. myös laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 
(531–532/2009). Ks. myös VN:n ase-
tus valtion virkamiehen sairauden 
todistamisesta (645/2009). Voimaan 
1.10.2009.

– laki työntekijän eläkelain muutta-

misesta (627, 634/2009). 

 Voimaan 2010 alusta. Samalla on 
muutettu myös valtion ja kuntien 
eläkelakeja (639 ja 638/2009). Koskee 
mm. työkyvyttömyyseläkettä ja valtio-
konttoria.

– yliopistolaki (558/2009). 

 Yhteensä 93 §:ää. Lain 559/2009 nojal-
la voimaan 2010 alusta ja on voimassa 
vuoden 2015 alkuun saakka. Kumottu 
mm. vanha yliopistolaki 645/1997. 
Muutettu myös mm. rikoslain 40:11:ää, 
jossa on kysymys julkisyhteisön 
työntekijän määritelmästä. Ks. A 
770/2009.

– laki ammattikorkeakoululain 

muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta (564/2009). 

 Voimassa 2010–2014.
– laki lääkealan turvallisuus- ja ke-

hittämiskeskuksesta (593/2009). 

 Voimaan 1.11.2009. Yhteensä 11 §:ää. 
Kumottu mm. lääkelaitoksesta annettu 
laki (35/1993). Ks. myös mm. 616/2009 
ja 773/2009.

– laki maatalouden rakennetuis-

ta annetun lain muuttamisesta 

(598/2009). 
 Muutettu lakia 1476/2007 alkaen 

12.8.2009.
– verotililaki (604/2009). 

 Voimaan 14.8.2009. Yhteensä 51 §:ää. 
Ks. myös 746/2009.

– laki vahvasta sähköisestä tunnis-

tamisesta ja sähköisistä allekirjoi-

tuksista (617/2009). 
 Laki tuli voimaan 1.9.2009. Ks. myös 

laki sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetun lain muuttamises-
ta (618/2009). Ks. myös laki varainsiir-
toverolain 56 b §:n muuttamisesta.

– laki rikoslain muuttamisesta 

(685/2009). 

 Marraskuun alussa voimaan tullut 
säädös koskee kotirauhan rikkomista 
koskevan RL 24:1:n muuttamista.

– laki kiinteistörahastolain muutta-

misesta (651/2009). 

 Voimaan 2010 alusta. Mm. säännös 
kiinteistönarvioitsijan riippumatto-
muudesta ja hyvästä kiinteistönarvi-
ointitavasta.

– vm:n asetus maistraattien sijain-

tipaikoista ja yksiköistä anne-

tun asetuksen muuttamisesta 

(742/2009). 

 Koskee vain Porvoon maistraattia vuo-
den 2010 alusta.

– vn:n asetus eräiden ympäristölle 

aiheutuneiden vahinkojen korjaa-

misesta (713/2009). 

 Voimaan 1.10.2009. Sisältää mm. 
säännöksiä lajille tai luontotyypille 
aiheutuneen haitallisen vaikutuksen 
merkittävyyden arvioinnista sekä vesil-
le aiheutuneen vahingon merkittävyy-
den arvioinnista. Ks. myös 714/2009.

– vn:n asetus kaivannaisjätteistä 

annetun vn:n asetuksen muutta-

misesta (717/2009). 

 Voimaan 15.10.2009.
– vn:n päätös maakunnista 

(799/2009). 

 Itä-Uudenmaan maakunta on lakkau-
tettu 2011 alusta.

– kuntajaon muutoksia

– VM:n päätös (550/2009) kuntajaon 
muutoksesta Hausjärven kunnan ja 
Hämeenlinnan kaupungin välillä. 
Voimaan 2010 alusta.

– VN:n päätös Karttulan kunnan 
liittämisestä Kuopion kaupunkiin 
(669/2009). Voimaan 2011 alusta.

markku markkula
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maanmittauSta 
tallentamaSSa

pinturi

jürgen Grönfors 
jurgen.gronfors luukku.com

näitä alueitahan Syntyi kartoi-
tettaessa erilaisia maastokuvioita. Olin 
1960-luvulla IVO:ssa (Imatran Voima 
OY) legendaarisen Jaakko Ollilan töis-
sä. Ollilahan kutsui itseään mm. ”lak-
kokenraaliksi” oltuaan junailemassa 
nuorten maanmittarien mielenilmausta 
1940-luvulla. Ollila hoiti IVO:ssa voi-
majohtolinjojen lunastustoimituksia. 
Ennen kuin toimitukseen asti päästiin, 
suunniteltiin peruskartan varassa tulevan 
voimajohtolinjan paikka. Suunnitelma 
vietiin maastoon merkitsemällä suun-
niteltu linja kepein sinne. Lupa tähän 
toimintaan saatiin lääninhallitukselta, 
koska siinä yhteydessä liikuttiin erilais-
ten maanomistajien mailla ja kaadettiin 
linjan kohdalle osuneet puut, jotka tosin 
korvattiin saman tien. Vedettävän linjan 
etenemisen tahdissa kartoitettiin linjan 
kummallakin puolella olevat alueet. 
Metsässä liikuttaessa piti sitten päätellä 
maaston, aluskasvillisuuden ja puuston 
perusteella myös metsätyypit. Eli mikä 
oli mustikka- tai puolukkatyyppiä taikka 
korpea jne. Metsätyypeistä syntyi sitten 
prismalla ja mittanauhalla kartoitettaessa 
erilaisia epäsäännöllisiä kuvioita. Nämä 
merkittiin muun kartoitustiedon lisäksi 
kartoituksen pohjana olevalle millimet-
ripaperille.

Maastossa syntynyt kartoituspiirros 
vietiin toimistolle, jossa se ennen var-
sinaista toimitusta piirrettiin puhtaaksi 
ja siinä olevien kuvioiden pinta-alat 
määritettiin.

Laskemallahan näiden kuvioiden 
pinta-aloja ei oikein pystynyt ratkomaan. 
Tähän aikaan oli ehkä yleisimmän käytös-
sä planimetri, jonka avulla kierrettiin alue 
kartoitettua viivaa pitkin. Kierron mukana 
pyöri laitteen kiekko, josta voitiin sitten 
lukea alueen pinta-ala.

Sitten on tämä alanlaskukone pinturi. 
Siinä mitataan kaistaleita, jotka kattavat 
alueen yhdensuuntaisesti. Pinturi on 
patentoitu laite, jonka keksi ins. Ossian 

ennen tietokoneaikaa oli 

epämääräisten  alueiden 

pinta-alojen, joita ei 

 voinut sivumitoilla tai 

 koordinaateista laskea, 

määritys  vähän  hankalaa. 

niitä varten käytettiin 

mm. polettia ja  kehitettiin 

 alanlaskua varten 

 planimetri tai pinturi.

jota käyttää paljon mieluummin kuin kal-
liita ulkomaalaisia planimetria. Sen pieni 
koko soveltuu myös taskukoneeksi oikea 
”taskumatti”, jonka koko on 12×8×1,5 cm 
ja painaa n. 300 gr. Pinturilla saadaan 
ilman laskutoimitusta 21 eri käytännös-
sä olevaa kaavaa 1:1:stä 1:800 000:teen 
saakka käyttämällä vain kahta palettia 
eli kaikki käytännössä olevat kaavat. 
Kone on huolellisesti valmistettu. Lasku-
pyörä, josta tarkkuus riippuu, on hiottu 
tuhannesosa millimetrilleen joten koneen 
tekemä virhe on hehtaaria kohden ehkä 
vaan 0,00001 hehtaaria. Koneen hinta on 
Smk 400.”

Mittaus tapahtuu siten, että laitteen 
poletti, joka jakaa alueen vyöhykkeisiin, 
asetetaan alueen päälle. Poletin keskellä 
oleva pystysuora viiva asetetaan alueen 
reunaan ja laitteen mittauskehän päällä 
olevaa ratasta painetaan ja poletti ve-
detään alueen toiseen reunaan, jolloin 
keskellä oleva kiekko kiertyy vedetyn 
matkan. Rattaasta päästetään irti ja siir-
rytään seuraavan vyöhykkeen alkuun ja 
toistetaan sama temppu. Näin mitataan 
koko alue. Kun työ on saatu valmiiksi, 
näkyy kiekosta suoraan mitatun alueen 
pinta-ala.

Hedbergin valmistama laite löytyy 
Tekniikan museon kokoelmista siistissä 
nahkakotelossa. Museon maanmittaus-
osaston laiterekisteriin on kirjattu yli 900 
eri aikakaudelta olevaa laitetta. Niistä 
pitää kirjaa Pertti Heikkilä.

j.t. hedbergin pinturi.

Söderlund. Laitteita on valmistanut 
useampikin, mutta tässä on esillä J. T. 
Hedbergin v. 1925–1927 valmistama laite. 
Laitteen esittelytekstissä todetaan, että 
”tarkkuudessa eivät mitkään planimetrit 
pysty kilpailemaan. Pinturi ei ole mikään 
koekaniini vaan on sitä jo Itä-Suomen 
maanmittarit paljon käyttäneet. Usea on 
sen tunnustanut oikeaksi ihannekoneeksi, 
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oli vuoSi 1947. Suomi oli lyöty ja 
sotakorvausten puristuksessa. Mistä rahat 
uuteen nousuun. Ryhdyttiin tekemään 
koko maasta uutta karttaa pohjaksi jäl-
leenrakentamiselle. Siinä kartantekijöiden 
osuus. Se oli huimaava ja ennakkoluuloton 
päätös. Arvostelijoita varmaan tuolloinkin 
löytyi ja muitakin kohteita rahankäytölle 
olisi riittänyt. Eihän juuri missään muu-
allakaan maailmassa ollut vastaavaa koko 
maata kattavaa 1:20 000 yksityiskohtaista 
maastokarttaa. Professori Mauno Kaja-
maa, peruskartan isä, sanoi aikanaan, että 
sen mahdollisti kaksi asiaa: ilmakuvaus 
ja työsuhde, sekä tietysti raha, jota löytyi 

kuin löytyikin valtioneuvostolta. Miten 
sitä rahaa oikein saatiin, kysyin tässä 
taannoin vuonna 1948 taloon tulleelta 
Hilpas Lyytikäiseltä, josta tuli Kajamaan 
oikea käsi ja sittemmin hänen jälkeensä 
Topografisen toimiston ja Karttapainon 
johtaja. ” Ei Kajamaa sitä rahaa vuosittain 
eduskunnasta saakka käynyt hakemassa”, 
kuten me topografit luulimme, sanoi 
Lyytikäinen. ”Mutta ministeriön hän sai 
vakuuttuneeksi peruskartan tärkeydestä. 
Minua hän myöhemmin opasti, kirjoita 
raha-anomukset niin, että esittelijästä 
ministeriössä tuntuu ikään kuin hän itse 
olisi sen kirjoittanut.” Pahin vastus oli 

Peruskartan historiikkityö käynnistyy

kuulemma oma kollegio, joka harasi vas-
taan. Muillakin kuin Kajamaalla oli oma 
lehmä ojassa. Lopulta kollegiossa asiaan 
totuttiin, niin että vuosittain vain todet-
tiin, ”ja sitten se Kajamaan miljoona”. Työ-
suhde oli virkamiesvaltaisessa virastossa 
pitkään vallan kauhistus. Jälkeen päin 
muistellen se ei nuorien topografien sta-
tusta nostanut. Ei juuri myöskään harvojen 
jo ennen peruskartoituksen aloittamista 
talossa olleiden kartografien ja topografien 
taholta juuri arvostusta tullut. Heillä oli 
monella takanaan opintoja ja tutkintoja 
ulkomaita myöten.

Niinpä me nuoret kuitenkin lähes 
pystymetsästä topografeiksi tultiin. Lyy-
tikäinen on kirjannut Osmo Niemelän 
kirjaan Suomen karttojen tarina Kajamaan 
sanomana:

”Henkilö viihtyy ja toteuttaa itseään 
parhaiten työssä, jossa hän joutuu toimi-
maan kykyjensä ja tietojensa ylärajoilla, 
eikä ole niin tyhmä, ettei osaa kysyä 
viisaammiltaan, jos ei jotain tiedä.” Mie-
lestäni tässä asuu suuri viisaus, eikä siitä 
ole syytä loukkaantua.

Peruskartta valmistui maastotöiden 
osalta 1975, jolloin Pellon Kittisvaaralla 
metsästä astelivat topografit Toivo Laiho 
ja Alpo Luukkonen sekä sotilastopografi 
Sakari Siukonen, jotka ilmoittivat, Siuko-
nen käden lippaan vieden, Maanmittaus-
hallituksen pääjohtaja Lauri Kanteelle ja 
Topografikunnan päällikkö eversti Lauri 
Vilkolle Suomen tulleen peruskartoite-
tuksi mittakaavaan 1:20 000. Meillä to-
pografeilla oli tuolloin henki päällä, ”me 
teimme sen”. Siinä tuli ylilyöntejä. Emme-
hän me sitä yksin tehneet. Siihen tarvittiin 
monen ammattikunnan osaamista, joiden 
osuudesta kertominen jäi tuolloin vähälle 
huomiolle. Geodeettiset mittaukset, ilma-
kuvaus, puhtaaksi piirtäminen, nimistön 
tarkistus, oikoluvut, kopiointitekniikka 
ja kartografinen valokuvaus sekä paina-
tus jäivät lähes maininnalle. Kaikkiin 
edellä mainittuihin työvaiheisiin kätkey-
tyy lukuisia yksityiskohtia, jotka jäivät 
kertomatta. Ehkeivät ne ole yhtälailla 

topografi erkki perä korkeusjonomittauksessa 

käsivarren maastossa v. 1962.

Pe
n
tt

i 
K
al

lio
n
 a

rk
is

to

ammattitaitoinen kirjoittajajoukko tallentaa entisiä työ-
menetelmiä  ja kertoo miten Suomi saatiin kartalle.
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romantisoitavissa mitä topografien maastotyöt, 
mutta ilman näitä työvaiheita ei peruskartta 
olisi valmistunut. Yksi historiaan jäänyt on 
maaperäkartoitus peruskartan ajantasaistuksen 
yhteydessä. Kuinka se alkoi, miten sitä tehtiin 
ja kuinka se lopetettiin.

Kuinka peruskarttaa tehdään tänään ja 
miten tulevaisuudessa. Kirjoittajan mielestä 
ajantasaistuksessa mentiin välillä takapakkia 
joidenkin yksityiskohtien osalta, mutta tällä 
hetkellä ollaan palaamassa laatuun. Muutok-
sia on tullut, merkittävimpinä henkilöstön 
työnkuvan muutos, kartan mittakaavan ja 
lehtikoon muutos sekä tekniikan huima ke-
hitys. Joissakin kohdin olisi vanhan fossiilin 
mielestä muutaman yksityiskohdan osalta 
vielä parantamisen varaa, jopa palaamista 
vanhaan käytäntöönkin.

Edellä on johdantoa ja johdattelua siihen, 
miksi ollaan aloitettu kirjan teko, ”Perus-
kartan historia”. Aloite kirjan tekemiseen 
tuli eläkkeellä olevalta arkistonhoitaja Timo 
Luoma-aholta. Siihen on lupautunut ammat-
titaitoinen joukko kirjoittamaan, tallentamaan 
entisiä työmenetelmiä ja kertomaan uusista 
sekä kertomaan luettavasti miten Suomi saa-
tiin kartalle.

Maanmittaushallituksen topografit ry on 
aatteellisena yhdistyksenä Maanmittauslai-
toksen tukemana kirjan kustantaja. Jyväskylän 
yliopiston Historian ja etnologian laitoksen 
dosentti Heikki Rantatupa on lupautunut kir-
jan toimittajaksi, tämän kirjoittajan toimiessa 
toisena. Kirja valmistuu vuoden 2011 loppuun 
mennessä.

topografi työssään  

– kirjoittaja kalvolassa 1954.

Pirkko Saarikivi, Foreca Consul-
ting Oy:stä piti suurimpana esteenä 
(paikka)tieto perusteisten palve-
lujen innovointiin eurooppalaista 
datapolitiikkaa.”Suomessa aineistoja 
on sentään ostettavissa, joistakin 
eurooppalaisista maista ei tietoa saa 
rahallakaan. Muutaman tutkimustu-
loksen perusteella verotulojen kasvu 
kattaa kansantaloudelle aiheutetut 
menetykset.”

Navteqin mielestä aineistojen 
käyttöehdot ovat sellaisia, että yritys 
kerää pääsääntöisesti tiedot itse. 

Kansallisesta paikkatietopolitii-
kasta – tai sen puutteesta – vaih-
dettiin ajatuksia paneelikeskuste-
lussa, jossa eniten mielenkiintoa 
herättäneen puheenvuoron piti 
valtiovarainministeriön IT-johtaja 
Yrjö Benson. Hän kertoi, että mi-
nisteriössä valmisteilla aineistojen 
hinnoitteluun ja käyttöön liittyvä 
kolmen lain paketti. Ensimmäisenä 
on valmisteilla laki, joka kieltää tie-

don luovutuksista veloittamisen jul-
kishallinnon välillä. Lisäksi tulossa 
on laki, jonka mukaan viranomaisten 
keräämä raakadata tulee luovuttaa 
veloituksetta liike-elämälle. Kol-
mas laki kieltäisi viranomaisilta 
päällekkäisten rekisterien pitämi-
sen. Tarkemmista aikatauluista tai 
valmistelun vaiheista ei kuitenkaan 
ollut vielä puhetta.

Paikkatietomarkkinoilla kävi 2 000 
messuvierasta sekä näyttelyssä oli yli 
40 näytteilleasettajaa. Esityksiin voi 
tutustua osoitteessa www.maanmitta-
uslaitos.fi/paikkatietomarkkinat.

proGiS ry:n palkinnot
ProGIS ry jakoi opinnäytepalkinnot 
ja kunniamaininnan. Palkinnot me-
nivät Ulla Järviselle Teknilliseen 
korkeakouluun ja Marja Vuorelle 
Helsingin Yliopiston maantieteelli-
selle laitokselle. Kunniamaininnan 
sai kansanedustaja Jyrki J. Kasvi.

Aineistojen hinta puhutti 
Paikkatietomarkkinoilla

kirjoittaja on maanmittausteknikko, 
tietokirjailija, ykin kartat oy:n toi-

mitusjohtaja ja eläkkeellä karttakes-
kuksen tuotantopäällikön tehtävistä. 
Sähköposti yrjo.teeriaho karttoja.fi.
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proGiS ry:n opinnäytepalkinnot menivät ulla järviselle (kuvassa va-

semmalla) ja marja vuorelle.
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Kymen maanmittarit 
 Kuninkaantiellä

määriteltiin ensimmäisen kerran tulevan 
Suomen rajat ja Suomi siirtyi Ruotsin 
vallasta Venäjän vallan alle. Suomen 
valtiollinen kehitys sekä suomalaiskan-
sallisen identiteetin rakentaminen alkoi 
Venäjän keisari Aleksanteri I sallimana 
ja jopa tukemana.

Niinpä me kaakonkulman maanmitta-
rit juhlavuoden kunniaksi matkasimme 
18.9. osin samaa Pietari–Tukholma-välillä 
kulkenutta Kuninkaantietä entisen Vii-
purin läänin alueelta Helsinkiin ja sieltä 
laivalla kohti Tukholmaa. Eiköhän samaa 
tietä Helsinkiin asti käyttäneet myös ne 
sotaväen kuriirit, jotka veivät mennessään 
turvaan silloiset Kaakkois-Suomen kartat 
ja sotaväen piirrokset.

Ettemme aivan olisi vaipuneet matkal-
lamme historian syövereihin, pysähdyim-
me Helsingissä Maanmittauslaitokselle 
kuuntelemaan Pekka Halmeen esitystä 
laitoksen ajankohtaisista asioista ja Peter 

Haaparinteen selvitystä Helsingin maan-
hankinnasta Östersundomissa. Marko 
Ollikaisen kerrottua EUREF -järjestelmään 
siirtymisestä olimmekin valmiit nouse-
maan laivaan.

Tukholmassa sodan jaloista viedyt 
kartat sijoitettiin vuonna 1805 perustet-
tuun Ruotsin Kuninkaalliseen Sota-arkis-
toon. Laitos säilyttää ja hoitaa asiakirjoja 
aina 1500-luvulta nykypäiviin saakka. 
Sota-arkiston kokoelmissa on karttoja, 
piirroksia ja asiakirjoja koskien armeijan 
varusteita ja rakennuksia noin miljoona 
yksikköä. Karttoja tai muita dokument-
teja eri puolilta maailmaa laitos antaa 
tutkijoiden käytettäväksi paikan päällä 
tai digitoituna netin kautta. Erityisen pal-
jon karttoja on Ruotsin lisäksi Suomesta 
ja Saksasta. Myös talvi- ja jatkosotien 
ruotsalaisten vapaaehtoisten keräämää 
aineistoa on paljon.

Kymen maanmittareita kiinnosti eri-
tyisen paljon turvaan viedyt Kaakkois-
Suomen alueen kartat. Kuninkaallisessa 
Sota-arkistossa meitä oli vastassa ar-
kistonhoitaja Bo Lundström, joka en-
nakkotoivomuksemme mukaisesti oli 
koonnut ison joukon tämän alueen karttoja 
katseltavaksemme. Kartoissa oli monia 
Sota-arkiston erityisen ylpeyden aiheita, 
1600- ja 1700-luvun käsin piirrettyjä 
karttoja. Hienot nimiöt ja mittakaavajanan 
koristekuvat kelpaisivat sellaisinaankin 
kehystettyinä tauluiksi. Näiden karttaan 
itse kartoitetun aineistojen lisäksi piirret-
tyjen kuvien tekijät olivatkin aivan oma 
ammattikuntansa kartanpiirtäjien ohessa. 
Eräässä mielenkiintoisessa kartassa näkyi 
hyvin senaikainen Kuninkaantie. Kymi-
jokilaakson halki mennyt valtaväylä oli 
nykyisen E18-tien edeltäjä. Kartassa näkyi 
reitti Uudeltamaalta Ahvenkosken kautta 
Pyhtäälle, nykyisen Kotkan alueella Ky-
minlinnan linnoituksen pohjoispuolitse 
Väkinäisten sillan kautta Korkeakoskelle 
ja sieltä Eskolan kylän ja Salminlahden 
kiertäen edelleen Summan kartanon 
kautta Haminaan. Haminasta itään tie 
on vieläkin koettavissa Museotietä ajaen 
Virojoelle ja osin Vaalimaalle asti. Myös 
moni Etelä-Karjalasta mukaan tullut 
maanmittari löysi taiteellisesti piirrettyjä 
karttoja omista koti- tai mökkiseudus-
taan. Esillä olleista kartoista kävi hyvin 
ilmi, että sotilaille tärkeiden vesiväylien 
kartoittamiseen oli uhrattu paljon aikaa 
ja vaivaa. Silloisen Ruotsin ja Venäjän 
rajaseudun kulkureitit Kymijoen ja Sai-
maan vesistöissä ja niiden kartoitus oli 

moni  kaakkoissuomalainen  maanmittari 

löysi  taiteellisesti piirrettyjä karttoja 

omista koti- tai mökkiseudustaan ruotsin 

 kuninkaallisessa Sota-arkistossa.

arkistonhoitaja bo lundström kertoi vanhoista ruotsi-Suomen kartoista 

kuninkaallisessa Sota-arkistossa.

kaakkoiSSuomalaiSet maanmit-
tarit juhlistivat Haminan rauhan merkki-
vuotta kesäretken kohteen valinnallaan. 
Kymen maanmittarikerhon tämänhetki-
sen hallituksen jäsenet työskentelevät 
Haminan kaupungin teknisessä toimessa 
kaupungintalolla. Näin kytkös Haminan 
rauhaan on myös maantieteellisesti hy-
vin läheinen. Nykyiseltä Haminan kau-
pungintalolta on vain neljäsataa metriä 
Johanneksen kirkkoon, jonka paikalla 
sijainneessa Haminan varuskunnan ko-
mendantin talossa Venäjän ulkoministeri 
Nikolai Rumjantsevin ja Ruotsin Venäjän 
suurlähettilään Curt von Stedingkin 
johdolla parin kuukauden neuvottelujen 
lopputuloksena solmittiin Haminan rauha 
17.9.1809. Puolitoista vuotta kestäneen 
Suomen sodan päättyminen ja sen joh-
dosta solmittu Haminan rauha on kenties 
merkittävin rauhansopimus Haminalle 
kuin myös koko Suomelle. Rauhassa 
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sotilaille erityisen tärkeää. Järvet ja joet 
Suomenlahdelta Kainuuseen, Olavinlinna 
Kyrönsalmessa, ja kulkukelpoiset reitit 
aina Joensuuhun saakka oli tarkasti kar-
toitettu. Myös rantojen muodot mäkiä ja 
peltoalueita myöten puolustusasemien tai 
vihollisen mahdollisten hyökkäysasemien 
vuoksi olivat piirretty havainnollisesti. 
Niin sisävesialueiden kuin Suomenlah-
den karttoihin oli saatu myös mitattua 
paljon vesiväylien syvyysluotauksien 
tietoja. Nämä olivat tietysti tärkeitä tietoja 
laivastolle.

Ihastellen pitää todeta, kuinka tarkasti 
noina vuosisatoina ammattiveljet ovat 
silloisilla menetelmillä maaston muodot 
saaneet mitattua ja kartat piirrettyä. Toki-
han täällä pohjan perukoilla oli jo silloin 
totuttu edistyksellisiin tieteilijöihin maan-
mittauksen alalla. Ranskan tiedeakatemi-
an retkikunta oli de Maupertuis’n johdolla 
tutkinut maapallon muotoa 1730-luvulla 
Tornionjokilaaksossa. Seuraavalla vuosi-
sadalla saksalaisen tähtitieteilijä Friedrich 
Struve halusi tarkentaa tietoja maapallon 
koosta ja varmistaa oletettu mutta kiistelty 

kymen maanmittarikerho perustettiin alun 
perin Viipurin läänin maanmittariklubi -nimisenä 
15.4.1896. Perustamispaikkana oli Viipurin kaupunki 
ja siellä varmentamattoman perimätiedon mukaan 
Pyöreätorni. Mutta siitä ei ole täyttä varmuutta klu-
bin arkistojen jäädessä sodan jalkoihin kesällä 1944 
Viipuriin. Sääntöjen ensimmäisen pykälän mukaan 
klubin tarkoitus oli saattaa lähempään yhteyteen 
Viipurin läänissä työskenteleviä maanmittareita ja 
maanmittarin toimialaan kuuluvia asioita harrastavia 
kansalaisia. Kokous ja juhlapaikkoina olivat usein kuu-
luisat viipurilaiset ravintolat Espilä tai Knut Posse.

Klubin säännöt uudistettiin 1934, jolloin nimeksi tuli 
Viipurin maanmittarikerho ry. Vuonna 1939 ravintola 
Knut Possen juhlahuoneistossa pidetyssä vuosijuh-
lassa sai alkunsa vielä tänäkin päivänä toteutettava 
perinne. Silloin eläkkeelle siirtynyttä kerhon jäsentä, 
lääninmaanmittausinsinööri, kamarineuvos e. v. 
hietalahtea muistettiin hopeisilla kynttilänjaloilla. 
Viimeinen Viipurissa pidetty kokous järjestettiin Viipu-
rin maanmittauskonttorissa 16.10.1943. Helmikuussa 
1950 kerhon nimi muutettiin 1.9.1945 perustetun 
läänin mukaisesti Kymen läänin maanmittarikerhoksi 
ja kotipaikaksi tuli Kouvola. Kymen läänin kartalta 
poistumisen johdosta kerhon nimeä oli taas muu-
tettava 1998 ja siitä lähtien nimi onkin ollut Kymen 
maanmittarikerho ry.

Vuodesta 1970 lähtien kerhon jäseniksi on hy-
väksytty diplomi-insinöörien lisäksi myös teknikot ja 
kartoittajat. Kun maanmittausteknikkokoulutus lop-
pui vuonna 1994 ja ammattikorkeakouluinsinöörien 
koulutus alkoi, kerhon jäseniksi on hyväksytty myös 
maanmittausalan AMK-insinöörit.

Kymen maanmittarikerho on Suomen vanhimpia 
yhdistyksiä. Tällä hetkellä kerhossa on 120 jäsentä. 
Kerhon jäsenet työskentelevät niin valtiolla, kunnilla 
kuin yksityisen sektorin palveluksessa sekä itsenäisinä 
yrittäjinä. Eläkeläisten määrä kerhon jäsenistössä on 

viime vuosina selvästi kasvanut, joten uusien maan-
mittareiden saaminen jäseniksi on tärkeää historial-
lisen kerhon toiminnan jatkamiseksi.

Kerhon vuotuinen toiminta maanmittareiden yhteen 
saattamiseksi käsittää esitelmiä ja luentoja jäsenten 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pitäminä. Toisi-
naan on tehty tutustumiskäyntejä erilaisiin maanmit-
taukseen liittyviin tai yleistä mielenkiintoa omaaviin 
kohteisiin. Suosittu toimintamuoto on ollut yhdessä 
puolisoiden kanssa toteutetut kesäretket. Retket ovat 
suuntautuneet kotimaisten kohteiden lisäksi usein 
ulkomaille. Kesäretkien ulkomaisina kohteina ovat 
olleet mm. Moskova, Leningrad/Pietari, Tukholma, 
Visby ja eri Baltian kaupungit. Kaakonkulmalla toimiva 
maanmittausteknikoiden yhdistys, silloiselta nimel-
tään Kymen läänin maanmittausteknikot ry., haastoi 
maanmittarikerhon keväällä 1978 pilkkikilpailuihin ja 
saman vuoden syksyllä suunnistuskilpailuihin. Näiden 
haastekilpailujen jälkeen koitosten järjestelyvastuu 
siirtyikin maanmittarikerhon huoleksi paremman 
vakavaraisuuden johdosta. Viime vuosina suunnis-
tuskilpailut ovat osanottajakadon johdosta jääneet 
pitämättä, mutta pilkkikilpailut on useimmiten saatu 
pidettyä vaihtelevista jääoloista huolimatta. Yhdis-
tyksen tärkein tapahtuma, vuosikokous, on myös 
järjestetty kerhojen yhteistyönä perättäisinä koko-
uksina samassa paikassa. Se on selvästi aktivoinut 
kummankin kerhon jäsenistöä osallistumaan vuosiko-
koukseen. Vuosikokouksiin on myös liitetty illallinen 
seuralaisten kanssa sekä jokin kulttuurielämys, usein 
konsertti tai teatteri.

Tällä hetkellä Kymen maanmittarikerhon hallituk-
sessa toimivat puheenjohtaja matti Filpun johdolla 
Sami Suoknuuti, jari kiviharju, matti korpela 
sekä sihteerinä veli matti multanen.

lähde: Tom Masalin, Viipurin  maanmittariklubi – Kymen 

maanmittarikerho ry 1896–1996.

kymen maanmittarikerho

napojen litistyneisyys Mustaltamereltä 
Jäämerelle ulottuvalla Struven ketjuksi 
nimetyn kolmioketjun mittauksilla 1816–
1855. Kyllä näitä entisaikojen mestareiden 
jälkiä kelpaa nykyisten maanmittareiden 
seurata.

veli matti multanen 
maanmittausteknikko 

haminan kaupunki 
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Topografit 
reunanvertauspäivillään

Keuruulla

tutuiksi. Jopa niin, että maastokesän 
tuloksena syntyi useita perheitäkin. 
Suomi eli vielä kartoituksen ensiaiheessa 
lavatanssien aikaa. Myös perheet olivat 
paljon mukana joskus hankalissakin 
maasto-olosuhteissa. Mutta maaseudun 
kasvatit selvisivät kiperistäkin erämaa-
tilanteista.

Peruskartan manuaalinen kartoitus 
päättyi 1992, jonka jälkeen siirryttiin ko-
konaan karttojen numeeriseen valmistuk-
seen. Käsityöstä siirryttiin atk-tuotantoon. 
Maastotöiden osuus väheni oleellisesti. 
Kartoitukset tehdään nyt lähes kokonaan 
tietokoneilla ilmakuvia tulkiten ja autoilla 
tulkintoja maastossa tarkistaen. Topografit 
siirtyivät metsäpoluilta tietoraitille.

On syytä myös todeta, että kartan 
valmistukseen tarvittiin suuri työpanos 
myös muilta ammattiryhmiltä. Geodeetti-
sen, ilmakuva- ja piirustustoimiston sekä 
Karttapainon henkilöstön työpanos oli 
lopputuloksen aikaansaamisessa välttä-
mätön kuin myös johdon sekä työjohdon 
osuus.

maanmittaushallituksen topografit ry:n  perinteiset 

Xii reunanvertauspäivät vietettiin 22.–23.8 

 keurusselkä-hotellissa. päiville osallistui eri 

 puolilta maata 90 henkilöä.

karttalehtien reunat piti verrata 
toisiinsa sopiviksi siten, ettei niihin jää-
nyt epätarkkuuksia esimerkiksi korkeus-
käyrien tai muiden karttalehden reunan 
ylittävien merkintöjen suhteen. Reunoja 
verrattiin yleensä jo maastossa. Vieraassa 
ympäristössä erillään asuvien työtoverei-
den kanssakäymisen yksi työhön liittyvä 
tarve oli reunanvertaus.

Sillä oli myös sosiaalinen merkitys. 
Siihen liittyy eri puolille maata hajasi-
joitettujen ja Helsinkiin jääneiden työ-
tovereiden, topografien Reunanvertaus-
päivien järjestäminen. Tilaisuudet ovat 
olleet ”harmaantuvalle” pienyhteisölle 
entistäkin tärkeämpiä. Myös nuorempaa 
kartoittaja/topografipolvea sekä kartoi-
tustöiden johtoa on laajemmin syttynyt 
tulemaan mukaan.

Topografit kartoittivat maastoa ilmaku-
via hyväksikäyttäen ja lähes joka hehtaari 
kävellen koluten. Voi kuvata, että Suomi 
käveltiin peruskartalle.

Topografit asuivat kesät kartoitusalu-
eellaan. Kylät ja niiden asukkaat tulivat 

Päivien ohjelma koostui ensisijaisesti 
työtovereitten kuulumisten vaihtamisesta. 
Edellisen tilaisuuden jälkeen poisnuk-
kuneita työtovereita muistettiin hetken 
hiljaisuudella. Huomioitiin muistolahjalla 
yhteistyötahoja ja käytiin seilaamassa 
Keurusselällä. Kuultiin myös oman lau-
lutrion esityksiä.

Kaunis sää sekä gallenkallelalainen 
upea ympäristö kruunasi päivien onnis-
tumisen. Seuraavat Päivät järjestetään 
Hämeenlinnassa kahden vuoden kuluttua. 
Keuruun Reunanvertauspäivät järjestivät 
kiitettävästi: Harri Mehto, Mikko Pohjala 
ja Yrjö Teeriaho. Päivien tukijoille myös 
kiitokset.

reunanvertauspäivillä 

vaalitaan kartoitus-

perinnettä.H
ar

ri
 M

eh
to

pentti kallio 
Seinäjoki
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Islannissa kaikki on  toisin

varapääjohtaja margret hauksdottir kertoi islannin kiinteistörekisteristä ja 

muustakin kiintoisasta rekisterivirastossa (Fasteignaskrá Íslands).

Pekka Lehtonen

reykjavikin katu-

kuvassa on monen 

kerroksen element-

tejä. vanhaa pien-

taloasutusta, uusia 

kerrostaloja ja toi-

mettomina seisovia 

nostokurkeja.

islannissa kiinteistörekiste-

rin pitäjällä on vastassaan 

aivan erilaiset haasteet 

kuin Suomessa, saivat kuul-

la uudenmaan maanmittari-

klubin matkalaiset, jotka 

kävivät syyskuussa tutustu-

massa islannin rekisterivi-

ranomaisen Fasteignaskrá 

Íslandsin toimintaan.

maaSSa on reilut 180 000 kiinteistöä, 
joiden sijaintia ei aina ole merkitty 
maastoon rajamerkein, kiinteistörajakar-
tasta puhumattakaan. Kiinteistön rajoja 
ei välttämättä ole mitattu lainkaan vaan 
ainoa sijaintitieto saattaa olla piste, joka 
sijaitsee kiinteistön alueella. Kiinteistöjen 

ulottuvuus ja rajat oli kuvailtu asiakirjoi-
hin ainoastaan sanallisesti.

Aikaisemmin asiat hoituivat näinkin, 
koska maaseudun asukkaat tunsivat tilo-
jensa rajat. Kun ihmiset muuttavat kau-

punkeihin, tieto katoaa ja rajojen tarkkaa 
sijaintia ei enää tiedä kukaan. Rajamerkit 
voivat olla satoja vuosia vanhoja, samoin 
asiakirjoista löytyvät sanalliset kuvaukset 
rajan sijainnista.

Islannissa on meneillään hanke maan 
kattavan kiinteistörekisterikartan luomi-
seksi, kertoi paikkatietoasioista vastaava 
Tryggvi Már Invarsson. Hankkeessa on 
edettävä pienin askelin ja vaiheittain, 

sillä ratkaistavia asioita 
on paljon. Raja on voitu 
määritellä esimerkiksi 
siten, että se kulkee talon 
luota suoraan kohti länttä 
ja ulottuu niin pitkälle 
kunnes ratsastaja häviää 
horisonttiin. Maanmit-
tareilla riittää siis töitä 
vielä pitkään ennen kuin 
kaikki kiinteistötiedot 
ovat hyvässä järjestyk-
sessä tietokoneen muis-
tissa.

kirsi mäkinen
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raakamaan hinta -tutkimus
Maanmittauslaitoksen tuoreen tutkimuksen 
mukaan asuntojen hintojen muutokset siirtyvät 
raakamaan hintaan. Raakamaa tarkoittaa lähi-
tulevaisuudessa mahdollisesti kaavoitettavaa 
maata ja sen hintaindeksi seuraa asuntojen 
hintaindeksiä yllättävän tarkasti. Tärkeimmät 
raakamaan hintaan vaikuttavat tekijät ovat 
asuntotontin hintataso, asuntojen hintakehitys, 
kunnallistekniikan kytkentäkustannusten suu-
ruus, yleiskaavavaraus ja kohteen pinta-ala. Te-
kijöiden vaikutus ei ole kaikkialla sama, vaan se 
riippuu asuntojen paikallisesta hintatasosta.

Tonttien hintojen vaihtelu on kaksinkertaista 
asuntohintoihin verrattuna. Raakamaan hinta 
puolestaan vaihtelee hieman vähemmän kuin 
asuntohinnat: kasvavilla seuduilla noin 80 pro-
senttia asuntojen hinnan noususta tai laskusta 
siirtyy raakamaan hintaan.

Väestöltään vähenevillä alueilla noin puo-
let asuntojen hintojen muutoksesta siirtyy 
raakamaan hintaan. Taa ja man vieressä oleva 
raakamaa on kaksi kertaa kalliimpaa kuin pa-
rin kilometrin päässä oleva maa. Suurin syy 
hintaeroon on siinä, että tonttien tuottaminen 
kaukana olemassa olevasta kunnallistekniikasta 
on kallista.

Yleiskaavassa asuntoalueeksi osoitettu raa-
kamaa on 10–200 prosenttia kalliimpaa kuin 
sijainniltaan yhtä hyvä maatalousalueeksi 
kaavoitettu maa.

Maanmittauslaitos on tutkinut raakamaan 
hintaa toteutuneissa kaupoissa. Hintamallit on 
laskettu kuntien tekemistä raakamaakaupoista 
23 vuoden ajalta. Noiden vuosien aikana kunnat 
ostivat 13 000 kaupalla yli 100 000 hehtaaria 
maata, eli kuuden Helsingin kaupungin kokoi-
sen maa-alan verran.

Tutkimuksessa laskettujen maanhintamallien 
antamia hintatekijöiden laatuvakiointikertoimia 
käytetään Maanmittauslaitoksen kiinteistönar-
vioinnissa.

laatupalkinto 2009 
maanmittauslaitokselle

Maanmittauslaitos on voittanut 
Suo men Laatupalkinnon julkisen 
sektorin ja yleishyödyllisten yh-
teisöjen sarjassa. Palkinto annettiin 
johdonmukaisesta työstä organisaa-
tion kehittämisen eteen.

Laatupalkinto luovutettiin 12. 
11.2009 Helsingissä järjestetyssä ti-
laisuudessa. Laatupalkinnon lisäksi 
Maanmittauslaitos sai ”Recognised 
for Excellence 5 stars” -tunnustuk-
sen.

Maanmittauslaitoksen vahvuus-
alueina palkinnon perusteissa 
mainittiin johtaminen, toiminta-
periaatteet ja strategiat, henkilöstö, 
kumppanuudet ja resurssit sekä 
prosessit.

etrS89-
koordinaattijärjestelmän 

käyttöönotto 
loppusuoralla 

maanmittauslaitoksessa
ETRS89-koordinaattijärjestelmän 
käyttöönotto etenee suunnitellusti 
Maanmittauslaitoksessa. ETRS89:n 
käyttöönoton vaatimat sovellus-
muutokset on pääosin toteutettu ja 
testattu. Käyttöönotto tulee tapah-
tumaan tiettyjen sovellusten osalta 
tammikuussa 2010 ja muiden osalta 
viimeistään helmikuussa.

ETRS89-koordinaattijärjestel-
män käyttö laajenee Maanmit-
tauslaitoksessa (MML) ja sitä on 
valmisteltu noin vuoden verran. 
Tämän vuoden alussa MML:ssa 
selvitettiin koordinaattien käyttöä 
tietojärjestelmissä, tuotteissa ja 
maastomittauksessa. Selvitysten 
perusteella suunniteltiin ja toteu-
tettiin tarvittavat muutokset.

Sovelluksiin ja tuotteisiin tule-
via muutoksia ovat mm.
– MML:n sovelluksissa lasken-

takoordinaatistona (pituudet, 
pinta-alat, geometrin käsittely) 
käytetään ETRS-GKn-tasokoor-
dinaatistoja

– sovellusten tausta-aineistot ovat 
ETRS-TM35FIN-koordinaatis-
tossa (maastorasterit, ortokuvat, 
kantakartat)

– sovelluksissa näytettävät koor-
dinaatit ovat sovelluksesta ja 
mittakaavasta riippuen joko 

UUtisia
ETRS-TM35FIN- tai ETRS-GKn-
koordinaatteja

– Kansalaisen Karttapaikalla käyt-
täjä voi valita näyttöön myös 
muita koordinaatistoja

– selainpalveluihin tulee muun-
nosväline koordinaattien muun-
tamiseen

– pääosa MML:n tuotteista on saa-
tavilla ETRS89-koordinaattijär-
jestelmässä helmikuussa, mutta 
osa tuotteista tulee saataville 
myöhemmin niiden valmistut-
tua

– KKJ:ssä oleville numeerisille 
tuotteille on noin 3 vuoden 
siirtymäaika (vuoden 2012 lop-
puun).
Maastomittauksissa otetaan 

käyttöön ETRS-GKn-tasokoordi-
naatistot. Kyseissä koordinaatis-
toissa itäkoordinaatti on yhden 
merkin pidempi kuin KKJ:n itä-
koordinaatti. Tämä on aiheuttanut 
muutoksia myös mittauslaiteiden 
ohjelmistoihin. Samasta syystä 
MML:n mittauslaitteiden tiedon-
siirrossa käyttämän MMH360-
formaatin rinnalle on tehty uusi 
riviformaatti MML-ETRS.

Eri sovelluksissa ETRS89-koor-
dinaattijärjestelmän käyttöönotto 
tapahtuu seuraavasti:
– Kansalaisen Karttapaikan, 

rakennustietojen ja nimistön 
kyselypalvelussa (WFS) ja 
rasteriaineistojen palveluraja-
pinnassa (WMS) uusi versio 
otetaan käyttöön tammikuussa 
2010

– MML:n tuotantosovelluksissa 
sekä KTJ-selaintietopalvelussa 
ja Ammattilaisen Karttapaikalla 
uusi versio otetaan käyttöön 
helmikuussa 2010.

Lisätietoja: Marko Ollikainen.

rokuan yleiskaava 
vahvistettu

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa 
Rokuan aluetta koskeva yleiskaava 
on vahvistettu ympäristöministe-
riössä. Rokua sijaitsee Muhoksen, 
Utajärven ja Vaalan kuntien raja-
alueella.
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talouden syvän taantuman vaikutus 
pienentää edelleen kiinteistökaupan 
volyymiä. Vuoden 2009 alkupuolis-
kolla tehtiin 27 500 kiinteistökauppaa. 
Kauppojen määrä laski 24 prosenttia 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon. Kiinteistökauppaan käytetty 
rahamäärä oli 2,7 miljardia euroa, mikä 
on 34 prosenttia vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna.

Pientalotontteja myytiin vuoden 
2009 alkupuoliskolla koko maassa 35 % 
vähemmän kuin vuoden 2008 vastaa-
vana aikana ja 44 % vähemmän kuin 
alkuvuonna 2007. Hintojen vertailua 

vaikeuttaa kauppojen lukumäärien vä-
häisyys.

kesämökkien hinnat 
tasaantumassa,  

kauppa käy nihkeästi
Loma-asumista palvelevia kiinteistökaup-
poja tehtiin alkuvuonna yhteensä 5 800, 
joka on 25 prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.

Myös venäläisostajien kiinnostus 
suomalaisia lomakiinteistöjä kohtaan on 
vähentynyt. Kun venäläiset ostivat viime 
vuonna 780 kiinteistöä, jäänee kauppojen 
määrä tänä vuonna noin neljäänsataan. 

LAATUUN PANOSTAMINEN 
KANNATTAA AINA

Mittausprojektien laatu muodostuu kohteiden tarkasta ja 
luotettavasta sijainnista. Laadukkaat lähtötiedot tuovat 
kustannustehokuutta kaikkiin suunnittelu-, optimointi- ja 
seurantatehtäviin toimialasta riippumatta.

Asiantuntevat mittaus- ja kartoituspalvelumme kattavat 
yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi 
myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä 
monipuolisen maastotietojen hankinnan, mallinnuksen ja 
laadunvalvonnan, mm:

•	 laserkeilaukset	ilmasta	ja	maasta
•	 3D	-maasto-,	havainne-	ja	virtuaalimallit
•	 runkomittaukset	ja	koordinaatistomuunnokset
•	 pohjakartat,	ortokuvat	ja	-mosaiikit
•	 laadunvalvonta-,	kontrolli-	ja	merkintämittaukset
•	 rata-,	tunneli-	ja	muut	erikoismittaukset
•	 määrälaskennat	ja	tilavuuden	määritykset

Destia on markkinajohtaja geospatiaalisen 
tiedon tuottajana. Osaava henkilöstömme, 
ajanmukainen kalustomme ja tehokkaat tuo-
tantomenetelmämme takaavat asiakkaillem-
me kustannustehokkaat ratkaisut kaikissa 
 mittaus- ja kartoitushankkeissa.

Destia	Oy,	Mittauspalvelut
Puh.  020 444 11
mittaus@destia.fi 

Suosituimmat kohteet ovat edelleen Etelä-
Karjalassa ja Etelä Savossa.

pellon hinta nousi,  
metsämaan hinta laski

Peltokauppa on hiljaista. Kauppoja tehtiin 
yhteensä 223 kappaletta, mikä on kol-
mannes vähemmän kuin viime vuonna 
vastaavana aikana. Pellon hinta on kui-
tenkin noussut koko maassa 14 prosenttia 
verrattuna vuoden 2008 alkupuoliskoon. 
Koko maan keskihinta alkuvuonna 2009 
oli 7 340 euroa hehtaarilta.

Edustavia, yli kahden hehtaarin metsä-
kauppoja, tehtiin vuoden 2009 alkupuo-
liskolla 1 024 kappaletta, mikä on 25 pro-
senttia vähemmän kuin edellisen vuoden 
alkupuoliskolla. Koko maan keskihinta 
metsälle oli 2 000 euroa hehtaarilta. Viime 
vuoden vastaavasta ajanjaksosta laskua on 
neljä prosenttia.

alkuvuoden 2009 kiinteistökaupat: 

Kauppojen määrä laski neljänneksen
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UUtisia

Rovaniemen Lappia-talossa järjestettävien maanmittauspäivien teemana on ”Maanmittaus-
alan uusjako”.

Päivien luennoilla käsitellään mm. maanmittausalan koulutuksen koordinointia, kuntaraken-

teen muutoksen vaikutuksia, henkilöstön asemaa organisaation muutoksessa, laserkeilauksen 

kannattavuutta, erilaisten koordinaattijärjestelmien ongelmia, moottorikelkkailua ja ulkoilua, 

kirjaamisasioita, lunastusarviointia, kaupunkisuunnittelua, maapolitiikkaa matkailualueilla jne. 

Lisätietoja ohjelmasta saa osoitteesta www.maanmittauspaivat.org.

Maanmittauspäivien yhteydessä järjestetään laaja maanmittausalan näyttely. Näytteilleaset-

tajilla on oma luentosarja.

Rovaniemen maanmittauspäivien yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa lisäohjelmaa 

opiskelijoille nimikkeellä ”opiskelijoiden maanmittauspäivät”.

TerveTuloa rovaniemelle!

opiskelijoiden   
maanmittauspäivät 

rovaniemellä
Ensimmäistä kertaa maanmittausalan 
opiskelijoille järjestetään oma tapahtuma 
valtakunnallisten maanmittauspäivien 
ohessa. Tapahtuma pidetään Rovanie-
men ammattikorkeakoululla torstaina 
25.3.2010 varsinaisten maanmittauspäi-
vien luentojen jälkeen.

Opiskelijoiden maanmittauspäivien 
tarkoituksena on alan opiskelijoiden 
kerääminen yhteiseen tilaisuuteen tutus-
tumaan toisiinsa sekä kertomaan oman 

UUtisia
16 kiinteistöjohtajaa 

sertifioitiin
12.11.2009 arvonimen sai 16 uutta kiin-
teistöjohtajaa, jotka ovat osoittaneet mo-
nipuolisen osaamisensa ja kokemuksensa 
kiinteistöjohtamisen alueella.

Kiinteistöjohtajan on oltava moniosaa-
ja, joka tuntee kiinteistöalan kysymysten 
lisäksi myös asiakastoimialojen trendit ja 
erityispiirteet. Sertifioitu kiinteistöjohtaja 
sitoutuu sertifikaatin saatuaan jatkuvaan 
itsensä kehittämiseen ja osaamisensa yl-

läpitoon. Sertifioitu kiinteistöjohtaja on 
oikeutettu käyttämään itsestään nimikettä 
KJs, sertifioitu kiinteistöjohtaja.

Kiinteistöjohdon sertifikaatin edellytyk-
sinä on vähintään opistotason peruskoulu-
tus, vähintään kolmen vuoden työkokemus 
kiinteistöjohtamisen tehtävistä sekä tietty 
määrä kiinteistöjohtamiseen erikoistuvaa 
koulutusta ja johtamiskoulutusta.

Kiinteistöjohdon sertifiointi on väline 
kiinteistö- ja rakennusalalla tarvittavan 
monipuolisen osaamisen ja asiantun-

maanmittausalan edistä mis-
säätiön apurahat 2010

Säätiö tukee apurahoin maanmittausalaan 
liittyvää yleishyödyllistä tutkimus-, tiedo-
tus-, julkaisu- ja valistustyötä.

Hakemukset on toimitettava viimeis-
tään perjantaina 15.1.2010 säätiön asia-
miehelle osoitteella: Maanmittausalan 
edistämissäätiö, Raija Valonen, Rautkal-
liontie 4 E 80, 01360 Vantaa.

Tiedustelut: Raija Valonen, puh. 0400 
976 248  tai raija.valonen gmail.com. 
Hakemusten liitteet voi laittaa em. säh-
köpostiosoitteeseen.

oppilaitoksen koulutusohjelmasta ja 
tutustumaan toisten oppilaitosten tarjoa-
maan maanmittausalan opetukseen. Oh-
jelma sisältää niin koulutuksellista asiaa 
kuin myös vapaata ja keventävää ohjel-
maa. Tapahtumapaikalle kutsutaan myös 
maanmittausalan työnantajien edustajia 
kertomaan oppilaille mm. työharjoittelus-
ta ja työllistymisestä. Tapahtuman yhtenä 
tavoitteena on, että siitä muodostuisi joka 
vuotuinen perinne, joka järjestettäisiin 
maanmittauspäivien yhteydessä. 

Lisätietoja: petteri.puhakka edu.ramk.fi.

temuksen osoittamiseen. Työnantajalle 
sertifikaatti tarjoaa tukea henkilöstöva-
lintoihin: sertifioitu johtaja on kehittänyt 
itseään laajasti ja hallitsee niin johtamisen 
kuin kiinteistöliiketoiminnan eri osa-
alueetkin. Kiinteistöalaa toimintaympäris-
tönä leimaavat kansainvälistyminen, ver-
kottuminen ja liiketoiminnallistuminen.
Kiinteistöjohdon sertifiointi käynnistyi 
Suomessa vuonna 1999. Sertifikaatin on 
saanut yhteensä 157 johtajaa.
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JUlKaisUJa
yhdestä edeltäjistään, Veikko 
Aleksanteri Heiskasesta, joka oli 
Geodeettisen laitoksen johdossa 
vuosina 1949–61. 

Kakkuri kertoo tiiviisti Heiska-
sen lapsuudesta ja nuoruudesta, 
tiedeuran valinnasta ja kansainvä-
lisestä menestyksestä. Heiskasen 
elämänvaiheisiin liittyy hupaisia 
sattumuksia, joilla Kakkuri höys-
tää kirjaansa. Hän kertoo, kuinka 
Heiskanen joutui koulussa nurk-
kaan häpeämään puhuttuaan Pyt-
hagoraan housuista, kuinka hänes-
tä ei tullut tähtitieteilijää, koska ei 
polttanut piippua, ja kuinka häntä 
aikoinaan nimitettiin yleiseksi 
syyttäjäksi. Kakkuri mainitsee 
myös Geodeettisen laitoksen 
”ihmeellisen työpöydän”, jonka 
äärestä poikamiestutkija toisensa 
perään astui avioon kirkkoherra 
Mikko Levanderin tyttärien kans-
sa. Saman pöydän ääressä Kakkuri 
on kirjoittanut kirjansa. 

Kuljettaessaan Heiskasen elä-
mänkertaa jouhevasti eteenpäin 
Kakkuri kertoo monia mielenkiin-

toisia asioita geodesian historiasta 
sekä Suomessa että muualla maa-
ilmassa. Teiden varsilla aikanaan 
kohonneet kolmiomittaustornit 
ovat nykyisin jo pääosin lahonneet, 
mutta 1920-luvulla Heiskanen oli 
itsekin niitä rakentamassa. Vaihto-
ehtona olisi ollut ”pitkiä jälkiredu-
sointeja vaativia havaintotöitä”. 
Kiertämällä kesät ympäri Suomea 
torneja pystyttämässä Heiskanen 
sai talvet keskityttyä omaan tutki-
mustyöhönsä.

Toimittuaan ensin Geodeetti-
sessa laitoksessa ja Teknillisessä 
korkeakoulussa Heiskanen siirtyi 
vuonna 1950 Yhdysvaltoihin. Hän 
oli tehnyt jo 1930- ja -40-luvuilla 
kolme pitkää matkaa Atlantin 
toiselle puolelle. Heiskanen toimi 
Ohion valtionyliopistoon perus-
tetun geodesian, fotogrammetrian 
ja kartografian laitoksen johtajana 
vuoteen 1961 saakka.  

Noihin vuosiin sijoittuu Heis-
kasen merkittävimpänä työnä pi-
detty Columbuksen geoidi, tarkko-
jen gravitaatiomittausten pohjalta 
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laadittu maapallon pinnanmuodon 
malli. Siinä saatiin ensi kertaa 
yhdistettyä eri maailmankolkissa 
käytetyt geodeettiset järjestelmät 
kattavaksi kartaksi geoidin muo-
dosta. Nimensä hanke sai Ohion 
valtionyliopiston kotikaupungilta, 
Columbukselta. 

Geodesia eli maanmittausoppi 
ei ole suurelle yleisölle kovin tuttu 
tieteenala, mutta ilman sitä olisivat 
kuulennotkin jääneet tekemättä. 
Geodeettisen tiedekunnan dekaani 
lähetti Heiskasen kuoltua hänen 
leskelleen Kaarina Heiskaselle 
osanottonsa ja totesi, että ”ilman 
miehenne johtamia tutkimuksia 
emme olisi päässeet Kuuhun”.   

V.A. Heiskasen johdatteli Kuun 
piiriin myös monta tähtiharrasta-
jasukupolvea. Hän oli 1920-luvun 
alussa perustamassa Tähtitieteel-
listä yhdistystä Ursaa ja toimi 
kahteen otteeseen sen puheenjoh-
tajana yhteensä parinkymmenen 
vuoden ajan. Heiskasen kynänjälki 
näkyy vuonna 1929 ilmestyneessä 
Newcombin ja Engelmannin Tähti-

maailman paraS 
 Geodeetti

 
Geodeettisen laitoksen emeritus 
ylijohtaja, professori Juhani Kak-
kuri on viime vuosina ahkeroinut 
tietokirjojen parissa. Häneltä on 
ilmestynyt useita yleistajuisia 
teoksia maapalloa muokkaavista 
voimista ja kotiplaneettaamme 
uhkaavista ilmiöistä. Nyt hän on 
laatinut oivallisen elämäkerran 
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JUlKaisUJa

päätöksiä metropolialueen raken-
teellisten ongelmien ratkaisemi-
seksi. Pelkällä vapaaehtoisuudella 
tuloksia ei synny, hän painottaa 
uunituoreessa julkaisussaan Hel-
sinki Kansakunnan pääkaupunki 
– ihmisten metropoli.

Alanen käy kirjassaan läpi 
keskeiset pääkaupunkiseudun 
ongelmat, joita on lukuisissa 
selvitysmiesten raporteissa ja 
tutkimuksissa esitelty. Näistä yh-
deksi keskeisimmistä hän nimeää 
yhdyskuntarakenteen hajoamisen. 
Ongelmien perustekijöinä hän 
pitää kokonaisnäkemyksen ja kes-
kinäisen luottamuksen puutetta.

Julkaisu antaa kattavan ja tiivis-
tetyn kuvan pääkaupunkiseudun 
hallinnollisen rakenteen uudista-
mishankkeista, joista lukuisat ovat 
toteutuneet mutta useat jääneet 
paperille vailla tarvittavaa yhteistä 
tahtotilaa. Eräs näistä on Alasen 
itsensä viisi vuotta sitten tekemä 

selvitys Helsingin seudun kuntien 
yhteistyöstä. Helsingin alueliitok-
sista kirja sisältää myös historialli-
nen katsauksen. Alueen ongelmien 
ratkaisemiseksi on aikojen saatossa 
käyty pitkä tie mittavienkin alue-
liitosten muodossa.

Alanen korostaa, että Helsingin 
seudun voimavarojen kokoaminen 
ja yhteistyön järjestäminen vaativat 
oman erillislainsäädännön, jolla 
päätösten tekotapa ja sitovuus 
samoin kuin kustannusten jako 
ja verorahojen tasaus järjestetään. 
Kun uusia lakisääteisiä hallin-
nollisia järjestelmiä kritisoidaan 
byrokratian lisäämisestä Alanen 
muistuttaa, että nykyiset kymme-
net eri periaatteella toimivat, vailla 
valtuuksia olevat työryhmät ja toi-
mielimet ovat suurempi ongelma 
byrokratian ja demokraattisuuden 
puutteen kannalta kuin lailla jär-
jestetty yhteinen päätöksenteko. 14 
kunnan ja 1,3 miljoonan asukkaan 

maailma-teoksen suomennoksessa. 
Painoksen loputtua kustantaja 
pyysi Heiskasta kirjoittamaan uu-
den suomenkielisen yleisteoksen. 
Legendaarinen Tähtitiede ilmestyi 
1940–50-lukujen vaihteessa kaksi-
osaisena teoksena, joka löytyy yhä 
monen tähtitieteilijän ja tähtihar-
rastajan hyllystä. 

Kakkurin kirjaa lukiessa ja Heis-
kasen uran etenemistä seuratessa 
alkaa yhä enemmän askarruttaa 
millainen tämä tunnettu tutkija oli 
ihmisenä. Heiskasen tutkijanluon-
netta kuvaa hyvin se, mitä hänen 

metropolihallintoa 
luomaan – lopultakin

Jussi-Pekka Alanen, eläkkeellä 
oleva Suomen Kuntaliiton entinen 
toimitusjohtaja ravistelee pääkau-
punkiseudun kuntia ja valtiovaltaa 
hereille tekemään konkreettisia 

kuuluisa kollegansa Walter D. Lam-
bert sanoi vuonna 1956 Amerikan 
geofysikaalisen unionin Bowien 
mitalin – joka vastaa arvostuksel-
taan Nobelin palkintoa – luovutus-
tilaisuudessa: ”Eräs Bowien mitalin 
saajalle asetetuista pätevyysvaati-
muksista on yhteistoimintakyky ja 
yhteishenki. Mitalinsaaja täyttää 
tämän ehdon.”

Kirjan loppupuolella hahmottuu 
Heiskasen luonne myös tiedepiiri-
en ulkopuolella. Hän oli kiihkeä 
suomalaisuuspoliitikko ja toimi 
1930-luvulla yhden kauden kansan-

edustajana. Heiskasen tavoitteena 
oli yliopiston suomalaistaminen 
ja kärkevine mielipiteineen hän 
joutui alituiseen tukkanuottasil-
le ruotsinkielisten poliitikkojen 
kanssa. Aikaa myöten Heiskasen 
jyrkät kielinäkemykset loivenivat 
ja lopullisesti ”sotakirves haudat-
tiin” – kuten Kakkuri toteaa – Tuk-
holmassa vuonna 1966 pidetyssä 
Pohjoismaisen geodeettisen ko-
mission yleiskokouksessa. Ruotsin 
kartografisen seuran puheenjohtaja 
P.-O. Fagerholm totesi puheessaan, 
että ”Pohjoismaissa kaikki kollegat 

Juhani Kakkuri: Maapallon mittaaja 

– V.A. Heiskasen elämä. Ursa, 2008. 

160 s., sid., ISBN 978-952-5329-

71-1. Suositushinta 29 e. Kirjaa on 

saatavana hyvin varustetuista kirja-

kaupoista ja Ursan verkkokaupasta 

www.ursa.fi.

Jussi-Pekka Alanen: Helsinki Kan-

sakunnan pääkaupunki – ihmisten 

metropoli. Kunnallisalan kehittä-

missäätiön Polemia-sarjan julkaisu 

nro 74. 136 s. Vammalan kirjapaino 

Oy, Sastamala 2009. ISBN 978-952-

5801-10-1 (nid.), ISBN978-952-

5801-11-8 (PDF).

ovat ylpeitä Heiskasesta”. Tunnus-
tus lämmitti Heiskasen mieltä – ja 
oli toki täysin ansaittu. 

markus hotakainen

yhteisestä työssäkäyntialueesta 
tulisi tehdä muodollisestikin met-
ropolialue, hän vetoaa.

Alasen kirja on erittäin ajan-
kohtainen ja vakava vetoomus 
yhteisen tahtotilan löytämiseksi ja 
rakenteellisten ongelmien ratkaise-
miseksi pääkaupunkiseudulla. Se 
on selkeästi kirjoitettu ja poliittiset 
ristiriita-asetelmat on kuvattu ym-
märrettävästi.

Teoksen voi ladata Kunnal-
lisalan kehittämissäätiö KAKS:n 
sivuilta www.kaks.fi.

pekka raitanen

kivipainoSta paikka-
tietoihin – kartta-

keSkuS 90 vuotta

Muistin kantama historia tuntuu 
kodikkaalta. Tällainen tunne syn-
tyy selaillessani Karttakeskuksen 
historiikkia. Karttakeskuksen 90 
vuotta karttojen ja paikkatietojen 
parissa on ollut monivivahteinen. 
Vuonna 1919 perustettiin maan-
mittaushallituksen kivipaino. Val-
tion liikelaitos Karttakeskus aloitti 
v. 1990. Sitten siitä tuli osakeyhtiö, 
joka kiertyi useiden yrityskauppo-
jen kautta nykyiseksi, Affecto Fin-
land Oy:n liiketoimintayksiköksi. 
Monimuotoinen on myös tekniikan 

kehitys ja tuotteiden kirjo, jotka 
kirjassa seikkaperäisesti muun 
ohella esitellään.

Kirja on sukua juuri käyn-
nistyneelle peruskartoituksen 
historiikki-työlle. Sukua se on 
myös Osmo Niemelän kirjoittamil-
le karttakirjoille, Mauno Kajamaa 
-historiikille ja kartantekijöiden 
omille muisteluksille.

Kartan tekemisessä on jotain 
tukkilaisromantiikkaan verratta-
vaa. Me tulemme taas.

Kirjaa ei ole toimitettu myyn-
titarkoituksiin, mikä on valitet-
tavaa. 

Sitä voi kuitenkin tiedustella 
Karttakeskuksen myyntiryhmästä 

puh. 020 577 7452, myynti kartta-
keskus.fi, www.karttakeskus.fi.

pekka lehtonen

Kivipainosta paikkatietoihin. Kart-

takeskus 90 vuotta. Kirjoittaneet: 

Erkki-Sakari Harju, Reijo Vestola. 

Affecto Finland Oy, Karttakeskus 

2009. ISBN 978-951-593-391-1.
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onko rakennus-
paikan tasahinta-
periaate iso 
 kupru?

haitan- tai vahingonkorvauksella, mutta 
ei kai pidä, ellei sellaiseen korvaukseen 
ole nimenomaista aihetta. Ja sitä paitsi 
se korvaushan on oikea, ja B-tapauksen 
korvaus on ylikorvausta.

Sama asia B-tapauksen osalta: Jos ra-
kennuspaikan omistaja saisi jollain perus-
teella lunastaa naapurimetsän omistajalta 
10 metrin kaistan puutonta takamaata, 
hän saisi sen noin 5–10 sentillä neliö, 
mutta jos metsänomistaja saisi lunastaa 
sen heti takaisin , se maksaisikin jo 5–10 
euroa neliö.

Miksei siirrytä rakennuspaikan tasa-
hintaperiaatteesta marginaalihintaperiaat-
teeseen? No siksi, sanoin toinen virkaveli, 
että korvaukset menisivät lähes nollille, ja 
vaikka se olisi oikein, sellainen ei mene 
meillä (enää) läpi.

Kirjoitanpahan tähän vertailin vuoksi 
lopuksi yhden toisen jutun. Halkomisosa-
kas sanoi maaoikeudessa, ettei hän voi 
maksaa merkittävää puustotilikorvausta 
muutoin kuin myymällä metsää, ja kun 
siitä menee myyntivero, halkomisen 
lopputulos vääristyy rankasti. Kun se oli 
minunkin mielestäni totta, soitin keskus-
viraston asiantuntijalle ja kysyin neuvoa. 
”Me on mietitty asiaa ja tultu siihen tu-
lokseen, ettei verotusta oteta mitenkään 
huomioon”. Miksei? ”No siksi, ettei me 
tiedetä, miten se pitäisi ottaa huomioon”, 
hän sanoi, huumorin pilkahdus tosin 
äänessäään.

Onko tässä rakennuspaikan tasahinta-
periaatteessa kysymys samasta asiasta?

”miksei  siirrytä 

 rakennuspaikan 

 tasahintaperiaatteesta 

marginaalihinta-

periaatteeseen?”

 jarrumiehen pään 
 huimaamisesta

kauan Sitten 1960 luvulla moni teek-
kari teki kaavamaisia laskelmia siitä, mikä 
on halkomisen lopputulos toisaalta jyvi-
tyksen + tilityksen ja toisaalta raha-arvojen 
kautta laskettuna silloin, kun vaihdetaan 
peltoa ja metsää. Oli helppo nähdä, että 
ensimmäisen, silloin ainoan oikean jär-
jestelmän mukainen menettely johti ihan 
väärään lopputulokseen. Isot herrat eivät 
vaan tehneet mitään, ennen kuin korkein 
oikeus puuttui asiaan. Kehitettiin sinänsä 
kai oikea, mutta vaikeasti ymmärrettävä 
puuttuvan tuottopuuston tili.

Sakari nikander
sakari.nikander aina.net

maankäyttölehden viime nume-
rossa Jarrumies kertoi ensimmäisessä 
lauseessaan olevansa jo vanha. Vanhan 
luulisi myös muistavan ainakin vuoteen 
1947, jolloin peruskartoitus Oulujokilaak-
sossa aloitettiin. Ehkei Jarrumies olekaan 
niin vanha, että muisti ja tiedostaminen 
yltäisi tuohon vuoteen asti Vähän nuo-
rempanakin Jarrumiehen luulisi tietävän, 
mitkä olivat tekniset resurssit peruskartan 
ensimmäisen kierroksen aikana. Jarrumies 
pällistelee pitkää prosessia ennen kartan 
käyttäjälle kulkeutumista. Maastotyön 
tulokset pyrittiin kuitenkin saattamaan 
suhteellisen pian käyttäjien tarpeisiin 
ottamalla kopiota jo maastomiesten kent-
tälevypiirroksista. Tietääkö Jarrumies, 
mikä ero on putkiterällä piirtämisen ja 
digitoinnin välillä ajankäytön osalta, 
ymmärtääkseni tietää, mutta ei halua 
tiedostaa. Ilmeisesti hän ei myöskään 
halua tiedostaa kopiotekniikan kehitystä 
lingolla tehdystä muovikopiosta muste-
suihku- tai lasertulostukseen. Jarrumiehen 
mielestä peruskartta oli varsin normaali 
valtiollinen kartasto. Tuota normaalia sai 
sotien jälkeen Euroopasta etsiä. Silloin 
meillä pyrittiin laatuun, jota nykyisinkin 
toivoisin arvostettavan. Vastaavaan ei 
Ruotsillakaan silloin ollut varaa, vaan 
meidän peruskarttaa korvaava kartta oli 
Topografinen kartta 1:50 000 ilman kor-
keuskäyriä, missä korkeuksia pyrittiin 
kuvaamaan vaikealukuisella varjosteella. 
Suomi tarvitsi sotien jälkeen kattavaa kart-
taa yhteiskunnan jälleenrakentamiseen.

Onko siis paikkaa Peruskartan historia 
-kirjan tekemiselle, mistä Jarrumies oli 
kuullut huhuja. Jarrumies on oikeassa 
siinä, että muisteluita on tehty runsaasti. 
Ehkä niillä on kuitenkin ollut tietty tila-
us. Peruskartan tuotantoa, maastotöistä 
painokoneelle, ei kuitenkaan ole tallen-
nettu yhtenäisesti samojen kansien väliin, 
uskon, että peruskartta on sen ansainnut. 
Tavoitteena on tallentaa vuosien takaiset 
työtavat eri ammattiryhmien tekeminä, 
mutta siten, että se kiinnostaa sellaistakin 
lukijaa, ei ammattilaista, joka on kiinnos-
tunut siitä, miten Suomi saatiin kartalle.

Jarrumies luettelee pitkän litanian 
aiheita mistä voisi vielä kirjoittaa, esi-
merkkinä ”Kipreekelin käyttöohje (näköis-
painos vuodelta 1947)”. Tämän kirjoittaja 

Onko meillä nyt tontin tai rakennus-
paikan arvioinnissa samansuuruinen 
kupru? Sellaisen yksikön tasahintape-
riaate lienee alkujaan sitovan tonttijaon 
mukaisista tonteista, ja niiden osalta se 
on oikeinkin , sillä ne ovat käyttöyksi-
köitä vasta kokonaisina. Mutta miten on, 
kun sama periaate on ulotettu muihinkin 
rakennuspaikkoihin?

Katsotaanpa kuvaa: järven pohjois-
rannalla on 100×100 metrin suuruinen 
rakennuspaikka ja sen keskellä on 
rakennus. Tästä rakennuspaikasta lu-
nastetaan jotakin tarkoitusta varten 10 
metrin levyinen kaista A) rakennuspaikan 
itärajaa myöten järveltä takarajalle tai 
B) itä-länsisuuntaisesti rakennuspaikan 
pohjoisrajaa myöten. Maanomistajan 
menetys ei ole taatusti samansuuruinen, 
mutta kohteenkorvaus on. Yksi virkaveli 
sanoi, että A-tapausta pitää täydentää 



PalKintOJa
pahoittelee, ettei Jarrumies ole ottanut 
väheksyvään listaansa kirjoittamiani, 
mm. ”Kartan kanssa kairassa” ja Vanhojen 
karttojen Lappi” -kirjojani, jotka osaltaan 
rasittavat karttojen historiaa. Jarrumies lie-
nee perehtynyt myös ns. bisnes-karttojen 
kirjoon so. tie- ja ulkoilukarttoihin, jotka 
ovat kovasti taantumaan päin. ’Jotain ehkä 
tietäisin, kartoitinhan minäkin.’

yrjö teeriaho 
tulevan peruskartan historia 

 -kirjan toinen toimittaja 
yrjo.teeriaho karttoja.fi

”peruskartan 

 vertaista sai sotien 

jälkeen  euroopasta 

 etsiä.  Silloin meillä 

 pyrittiin  laatuun, jota 

 nykyisinkin  toivoisin 

 arvostettavan.”

> Tekla Xcityn rakennusvalvonnan sähköinen asiointi 
pitää toimiston avoinna 24/7.  

> 24/7 lupa rakentaa

Käyttäjäpäivät 2010
– energiayhtiöille, kunnille, vesilaitoksille 

& suunnittelutoimistoille

27.-28.1.2010, Turku
www.tekla.com/TKP10

kirjoittajastipendi   
anna-katariina kulkille

Maanmittaus-lehden ja Nordic Journal of 
Surveying and Real Estate Research -lehden 
toimituskunta sekä Maanmittaustieteiden Seu-
ran hallitus myönsivät  vuoden 
2009 kirjoittajapalkinnon dip-
lomi-insinööri Anna-Katariina 
Kulkille artikkelista ”Tenojoen 
kalastusoikeuksista sekä nii-
hin kohdistuvien rajoitusten 
korvaamisesta”. Se julkaistiin  
Maanmittaus n:o 2/2009:ssa ja 
se on  Anna-Katariina Kulkin 
ja  professori Arvo Vitikaisen 
yhteisjulkaisu. Palkinto luovu-
tettiin Maanmittaustieteiden 
päivillä.

Anna-Katariina Kulkki työs-
kentelee kiinteistöanalyytik-
kona Sato Oyj:ssä. Kirjoitta-
jan samaan aiheeseen liittyvä 
artikkeli on julkaistu myös 
Maankäyttö-lehden numerossa 
2/2008.
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YRitYsUUtisia

karttakeSkuS

eSri Finland Geotrim

eSrin uusi arcGiS  explorer 
tekee paikkatiedon 

 jakamisesta helppoa
ArcGIS Explorer on ESRIn ilmainen 
sovellus paikkatietopalveluiden ja 
-aineistojen hyödyntämiseen. 
ArcGIS Explorerin uusi versio on 
muuttunut sekä ulkoasultaan että 
ominaisuuksiltaan entistä help-
pokäyttöisemmäksi ja monipuoli-
semmaksi. Merkittävimpiä uusia 
ominaisuuksia ovat 2D-esitystapa, 
presentaatiotyökalut, tuki aineis-
topaketeille sekä kattavat aineis-
topalvelut.

Uudessa versiossa 2D- ja 3D-
esitystavat on yhtenäistetty, jolloin 
esitystapaa voi vaihtaa lennossa 
hiirtä klikkaamalla. Uudet työka-
lut mahdollistavat dynaamisten 
ja interaktiivisten PowerPoint-
tyyppisten esitysten tekemisen. 

ArcGIS Explorerilla voidaan nyt 
myös hyödyntää kuvaustekniikan 
sisältäviä aineistopaketteja, mikä 
helpottaa paikkatietoaineistojen 
jakamista. Käyttäjät voivat lisäksi 
hakea käyttövalmiita taustakarttoja 
ja karttatasoja suoraan ArcGIS On-
line -aineistopalvelusta käsittäen 
myös Bing Maps -aineistot.

Uuden version voi ladata käyt-
töön osoitteessa http://resources.
esri.com/arcgisexplorer.

arcGiS Server image 
 extension tehostaa kuva-

aineistojen hallintaa, 
 jakelua ja käyttöä

ArcGIS Server Image Extension on 
ESRIn ArcGIS Server -palvelinoh-
jelmiston laajennusosa, joka tarjoaa 
hyötyä suuria imagery-aineistoja 
hallinnoiville organisaatioille. 

Laajennusosa tarjoaa kehittyneet 
välineet tiedostopohjaisten satel-
liitti- ja ilmakuvien hallintaan, 
käsittelyyn ja jakeluun. Ohjelmis-
ton avulla suurikin määrä kuvia 
voidaan visualisoida nopeasti ja 
kuvien käsittely onnistuu reaali-
ajassa. Kuvat ovat lisäksi usean 
yhtäaikaisen käyttäjän käytössä 
ilman, että niitä olisi etukäteen 
käsiteltävä tai ladattava tietokan-
nanhallintajärjestelmään.

Lisätietoja: ESRI Finland ja  
www.esri.com/software/arcgis/
serverimage/

arvonnan voittaja
Paikkatietomarkkinoiden 2009 
yhteydessä järjestettyyn kyselyyn 
vastanneiden kesken suoritettiin 
arvonta, jonka voittaja oli Pekka 
Raisio Seinäjoelta. 

Arvonnan palkintona oli Trimb-
len JUNO-tiedonkeruulaite varus-
tettuna TomTom-navigointioh-
jelmalla.

Kyselylomakkeen oikeat vas-
taukset ovat seuraavat. Kysymys 
3: Kuinka monta Laser-skanneria 
Geotrim on yhteensä toimittanut? 
Oikea vastaus: yli 20. Kysymys 
4: Geotrimin suurin yksittäinen 
GNSS/RTK-laitetoimitus vuonna 
2009? Oikea vastaus: yli 150 kpl 
Trimblen R8 GNSS-vastaanotti-
mia.

Kiitämme kaikkia kyselyyn 
osallistuneita.

Mika Leivo on 
nimitetty IT-pal-
veluyhtiö Affec-
toon kuuluvan 
paikkatietopal-
veluja tarjoavan 
Karttakeskus-lii-

ke  toimintayksikön uudeksi vetä-
jäksi 7.10.2009 lähtien. Aiemmin 
hän on toiminut Karttakeskuksen 
yritysasiakkaista vastaavana joh-
tajana.

kivipainosta 
 paikkatietoihin – 

 karttakeskus 90 vuotta
Karttakeskus juhlii kuluvana 
vuonna 90-vuotista taivaltaan. 
Karttakeskuksen historia juontaa 
juurensa vuoteen 1919, jolloin 
yleisesikunnan Sotilaskarttalai-
toksen karttapaino siirtyi maan-
mittaushallituksen topografisen 
osaston yhteyteen. Kartoilla oli 
juuri itsenäistyneessä maassa tär-
keä merkitys niin nuoren valtion 
rajojen kuvaajana kuin myös erilai-
sissa sotilaallisissa ja tieteellisissä 
tarkoituksissa.

Vuosien kuluessa karttojen 
käyttö myös virkistys- ja autoilu-
käytössä lisääntyi. Suomen en-
simmäinen varsinainen tiekartta, 
Autoilijan tiekartta (AT) julkais-
tiin ensimmäisen kerran 1927. 

GT-karttasarjan edeltäjä, Suomen 
Tiekartta julkaistiin puolestaan 
vuosina 1931–1932.

Karttakeskus-nimi otettiin 
käyttöön vuonna 1982, jolloin 
tie- ja matkailukarttoja kustan-
tanut Maanmittaushallituksen 
karttapaino nimesi toimipisteensä 
Karttakeskuksiksi. Karttapaino 
irtautui Maanmittaushallituksesta 
omaksi Karttakeskus-nimiseksi 
liikelaitoksekseen 1989.

Yksityinen yritys Karttakeskuk-
sesta tuli vuonna 1996. Tätä seu-
rasi Karttakeskuksen ja Geodatan 
fuusio vuonna 2001, jolloin syntyi 
Genimap Oy. Karttakeskus-nimi jäi 
tuolloin Genimapin karttamyymä-
län nimeksi.

Genimap ja Affecto yhdistyivät 
2004. Karttakeskus-nimi teki pa-
luun karttojen kansiin 2007, jolloin 
AffectoGenimapin kustannusliike-
toiminta otti käyttöön vanhan tu-
tun nimen. Viime vuodesta lähtien 
Affecton paikkatietoliiketoiminta 
on keskitetty Karttakeskus-liike-
toimintayksikköön.

Karttakeskus juhlii 90 vuotta 
työn merkeissä GIS Expo -mes-
suilla marraskuun alussa. Kart-
takeskuksen historia on koottu 
myös kirjan muotoon. Lokakuun 
lopulla ilmestyi Erkki-Sakari Har-
jun ja Reijo Vestolan toimittama 

90-vuotishistoriikki Kivipainosta 
paikkatietoihin.

mapinfon kymppiversio 
ilmestyi suomeksi

MapInfo Professional 10.0 on 
ilmestynyt nyt myös suomenkie-
lisenä versiona. Paikkatieto-ohjel-
miston uudessa versiossa on useita 
uusia käyttäjien ja organisaatioiden 
työtä helpottavia ja tehostavia omi-
naisuuksia. Siinä on muokattava 
käyttöliittymä, karttojen hallin-
nassa on uusittu tasojen hallinta. 
Siinä on myös entistä monipuo-
lisemmat tulostusmahdollisuudet 
kuten paljon toivottu tasoittainen 
PDF-tulostus. Karttakeskus tarjoaa 
asiakkailleen kaiken MapInfoon 
liittyvän: lisenssit, päivitykset, 
tukipalvelun ja sovelluskehityksen 
sekä MapInfo-käyttöön soveltuvat 
aineistot.

karttakeskus toimittaa  
tieliikenteen  tiedotuksen 

paikannusnimistön 
 ylläpidon

Tiehallinto on valinnut tarjouskil-
pailun perusteella Karttakeskuk-
sen toimittamaan tieliikenteen 
tiedotuksen paikannusnimistön 
ylläpitopalvelun. Laadukas ja 
kattava liikenteen tiedotuksen 
paikannusnimistö on autoilijoille 

suunnatun liikennetiedotuksen 
välttämätön edellytys. Paikannus-
nimistö tarvitaan liikennekeskus-
toiminnassa (liikennehäiriöiden 
sijainnin kuvaus) ja kaupallisissa 
tiedotuspalveluissa (esim. navi-
gointilaitteissa).

karttakeskuksen  
verkkokauppa uudistui

Karttakeskuksen verkkokauppaan 
www.karttakeskus.fi on avattu 
ParasKartta-palvelu, joka ohjaa 
kartan ostajaa oikean kartan va-
linnassa.

Tärkein uudistus on kartta-
tulosteen ostajan mahdollisuus 
tarkastella tulostevedosta juuri 
sellaisena kuin se tullaan toimit-
tamaan. Tuttujen karttatulosteiden 
ja painettujen karttojen lisäksi 
verkkokaupasta voi uutuutena 
ostaa tulostekarttoja kirjamuodos-
sa ja Karttakeskuksen digitaalisia 
paikkatieto-aineistoja.

Karttakeskus kehittää verk-
kokauppaa jatkuvasti ja uusia 
tuotekokonaisuuksia liitetään 
valikoimaan. Tutustu ParasKartta-
palveluun osoitteessa: www.kart-
takeskus.fi/paraskartta.

Lisätietoja: www.karttakeskus.fi.
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leiCa GeoSyStemS

keypro

YRitYsUUtisia

Forssan Seudun  puhelin 
oy kehittää verkko-

palvelujensa hallintaa ja 
laajentaa kuituyhteyksien 

tarjontaa
Forssan Seudun Puhelin Oy (FSP) 
hankkii Keypro Oy:ltä kuitu- ja 
laajakaistapalvelujen suunnittelu- 
ja kunnossapitokäyttöön KeyRNS/
NET-verkkotietojärjestelmän. Jär-
jestelmä tukee FSP:n tavoitetta saa-
da nopeat kuituyhteydet ja moni-
puoliset palvelut mahdollisimman 
monen asiakkaan saataville.

Toimitushankkeessa Keypro 
laajentaa web-teknologiaan perus-
tuvaa verkon suunnittelujärjes-
telmäänsä tukemaan hajautettua 
ylläpitoa. Järjestelmäratkaisu, joka 
tarjotaan SAAS-palveluna, laajen-
taa Keypron KeyCOM-kokonais-
palveluratkaisua tele- ja sähköverk-
kooperaattoreille ja -urakoitsijoille. 
FSP:lle toimitettava ohjelmisto ote-
taan käyttöön syksyn 2009 aikana. 

Järjestelmää hyödyntävät yritysten 
verkon suunnittelun, käytön ja 
kunnossapidon sekä asiakaspalve-
lun ja aliurakoitsijoiden henkilöt. 
Ohjelmistotoimitukseen lisäksi 
Keypro täydentää toimitusprojek-
tissa verkkodokumentaatiota, tekee 
tietokantakonversion vanhasta 
järjestelmästä sekä hoitaa käyttöön-
otto- ja koulutuspalvelut.

nykyaikaista verkkotiedon 
hallintaa orivedelle

Keypro Oy on toimittanut Oriveden 
vesihuoltolaitokselle ja Eräjär-
ven vesiosuuskunnalle KeyAqua-
verkkotietojärjestelmän SAAS-
palveluna. Uusi järjestelmä on 
kokonaan selainpohjainen ja tuo 
työkalut tiedonhallinnan tarpei-
siin. Sijaintitiedon lisäksi verkon 
kohteiden ominaisuustiedot tal-
lennetaan ja ylläpidetään samassa 
järjestelmässä, myös asiakastiedot 
löytyvät kartalta.

Järjestelmän tietokantaan tal-
lennettua tietoa voi hyödyntää 
nykyaikaisen SAAS-palvelun 
kautta ilman raskaita ohjelmis-
toasennuksia. Tiedon hallintaan 
tarvitaan vain Internet-yhteys ja 
selainohjelmisto, esimerkiksi Fi-
refox tai Internet Explorer.

Keypro huolehti myös aineisto-
siirrosta aiemmasta järjestelmästä 
uuteen ja käyttäjien koulutuksesta. 
Oriveden kaupunki ja Eräjärven 
vesiosuuskunta tekevät kiinteää 
yhteistyötä, vesiosuuskunnan 
alueella kaupunki huolehtii jäteve-
sihuollosta ja osuuskunta puhtaan 
veden toimittamisesta. Palvelun 
kautta Oriveden vesihuoltolaitos 
on tilanteen tasalla Eräjärven vesi-
huollosta aina kun tarve vaatii.

oulun energia tehostaa 
viestiverkkonsa hallintaa

Keypro Oy on toimittanut Oulun 
Energialle verkkotietojärjestelmän 

televerkkojen hallintaan. Järjes-
telmä koostuu KeyNet-verkon 
resurssien hallintajärjestelmästä ja 
KeyCom-verkkotietojärjestelmästä, 
jotka yhdessä mahdollistavat täy-
den verkon kohteiden hallinnan 
selainpohjaisesti.

Toimitushankkeessa Keypro 
laajentaa web-teknologiaan perus-
tuvaa verkon suunnittelujärjes-
telmäänsä tukemaan hajautettua 
ylläpitoa. Järjestelmäratkaisu tuo 
mukanaan uuden tehokkaamman 
tavan hoitaa yhteyksien toimitus-
prosessia eri rakentajaosapuolien 
välillä.

Ohjelmistotoimitukseen lisäksi 
Keypro on tehnyt tietokantakon-
version vanhasta järjestelmästä 
sekä hoitanut käyttöönotto- ja 
koulutuspalvelut.

Lisätietoja: www.keypro.fi.

leica viva toi uuden 
 mittausmaailman

Leica Geosystems on julkaissut 
Leica Viva -sarjan, jossa yhdistyy 
uuden teknologian mittauslaitteita, 
ohjelmia sekä käyttäjien myWorld-
web-palveluportaali. Viva-sarjan 
uusia laitteita ovat GNSS-sensorit, 
maastotallentimet ja GNSS/GIS-
laitteet. GNSS-sensorit Leica 
GS10 ja Leica GS15 sisältävät 
uuden intenna-teknologian, jossa 
kommunikointiantenni on integ-
roitu laitekoteloon. Sensoreissa on 
Leican SmartRTK, SmartCheck ja 
SmartTrack ja neljän konstellaa-
tion GNSS. Uudet kosketusnäy-
tölliset maastotallentimet CS10 ja 
CS15 sopivat sekä GNSS- että ro-
bottitakymetrimittauksiin. Tallen-
timissa on 2 megapikselin kamera 
kenttätietojen dokumentointia 
varten, useita erilaisia tiedon tal-
lennusmenetelmiä ja suuri tiedon-
siirtokapasiteetti (langaton LAN, 
USB, Bluetooth, CF/SD-kortit) sekä 
intenna-teknologia.

Takymetrinä Leica Vivassa on 
TPS1200+-takymetri. Laiteohjel-
mana on Leica SmartWorx Viva, 
jossa on graafinen käyttöliittymä, 
opasvelhot ja paljon toimintoja, 
kuten kätevä Maasto-Toimisto. 

Saatavana on kaksi versiota: sup-
peampi LT ja täysien toimintojen 
SmartWorx Viva.

myWorld  Leica Geosystems 
-sarjaan on luotu ainutlaatuinen 
24/7-web-portaalipalvelu käyttä-
jille ja laitteista vastaaville hen-
kilöille. Rekisteröimällä tuotteet 
voi tarkastella niihin liittyviä 
tuotetietoja, seurata huoltojen 
etenemistä, huoltohistoriaa, ladata 
ohjelmistopäivitykset, hankkia 
lisäohjelmia, lähettää tukipyyntöjä 
ja katsoa tukihistoriaa. myWorld 
lisää tuottavuutta pitämällä laitteet 
ja käyttäjät ajan tasalla.

leica Zeno GnSS/GiS  
–sarja helppo mobiili  

GiS-ratkaisu
Leica Geosystems on tuonut uusia 
GNSS/GIS-tuotteita tiedonke-
ruuseen. Zeno-sarjassa on kaksi 
kämmenmikroa: Leica Zeno 10 
ja 15 sekä ohjelmisto Leica Zeno 
GIS Software. Monitoiminen Zeno 
GNSS/GIS tarjoaa suorituskykyä ja 
automatisoidun yhden painikkeen 
työnkulun kentän ja toimiston vä-
lillä. Tuotteet soveltuvat mm. omai-
suuserien ohjaukseen ja ylläpitoon, 
infrastruktuuritarkistuksiin, häly-
tysten reagointiin ja reaaliaikaiseen 

kartoitukseen. Leica Zeno 10 -käm-
menmikrossa on graafinen pysty-
näyttö ja numeronäppäimet, Zeno 
15:ssä on QWERTY-näppäimistö 
ja vaakanäyttö. Molemmat sovel-
tuvat haastaviin ympäristöihin, 
tukevat kahden konstellaation 
(GPS/GLONASS) seurantaa ja 
sisältävät digitaalisen kameran. 
Zenon Maasto-Toimisto-ohjelma 
auttaa hallitsemaan tietoja ja toimii 
GIS-järjestelmien kanssa. Zeno GIS 
on yhteensopiva Viva-sarjan kanssa 
ja on saatavissa Suomessa vuoden 
vaihteessa.

Lisätietoa: www.leica.fi.
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logican Facta-kunta-
rekisteriin ympäristöosa

Facta-kuntarekisteriin on toteu-
tettu uusi tuoteosa, jolla kunnat 
voivat hallita ympäristöön liittyviä 
tietoja. Asiakokonaisuuksina ovat 
mm. ympäristöluvat, haja-asu-
tusalueiden jätevesijärjestelmien 
arviointi ja niitä koskevat ilmoi-
tukset ja maa-ainesten ottoluvat. 
Järjestelmässä on mahdollista myös 
lupien ja valvonnan sähköisten 
dokumenttien hallinta

uusia logican kunta-
rekisterien ja paikkatieto-

ratkaisujen käyttäjiä
Logican kuntarekisterien käyttäjien 
joukkoon on liittynyt uusia seu-
tuja ja kuntia. Kalajoen kaupunki 
käyttää nyt Facta-kuntarekisteriä ja 
paikkatietopalveluissa FactaWeb-
GISiä. Vuoden 2010 alussa kunta-
liitoksessa Himangan tiedot siirre-
tään tähän yhteiseen järjestelmään. 
Sipoon kunta on ottanut käyttöön 
intranet-paikkatietopalveluna 
WebGIS-sovelluksen KuntaNet-

kuntarekisterin yhteydessä. Kunta-
Net-kuntarekisterin käyttäjiksi 
on siirtynyt vuoden 2009 aikana 
mm. Nousiainen, Inari, Utsjoki, 
Suomussalmi ja Rautalampi.

logica toimittanut usei-
ta mapinfon kunta- ja 

 seutulisenssejä
Logica on toimittanut tänä vuonna 
useita MapInfo Professional tai 
Runtime kunta- ja seutulisenssejä. 
MapInfon kuntalisenssi mahdollis-
taa MapInfo ohjelmistojen helpon 
ja kustannustehokkaan hyödyntä-
misen kunnassa tai seutuorgani-
saatiossa. Logican MapInfon kun-
talisenssien piirissä on jo noin 50 
kuntaa. Viimeisimmät toimitukset 
on tehty Vakka-Suomen seutukun-
nalla ja Pudasjärven kunnalle.

turun kaupungin 
 mapinfojen ylläpito 

 logicalle
Turun kaupungilla on MapInfo 
Professional -ohjelmisto laajassa 
käytössä. Turku on valinnut MapIn-

fo-ohjelmistojensa ylläpito- ja tuki-
palvelun toimittajakseen Logican. 
Näiden palveluiden kautta Turku 
saa ohjelmistoihinsa versiopäivi-
tykset ja tukipalvelun.

logican reittiGiS-
 kuljetusten suunnittelu-
ohjelmisto on uudistettu

Logica on uudistanut kunnille 
suunnatun ReittiGIS-ohjelmiston. 
Se on suunniteltu ennen kaikkea 
oppilaskuljetusten suunnitteluun 
ja koulumatkojen mittaukseen, 
mutta sopii hyvin kaikenlaiseen 
henkilö- ja tavarakuljetusten suun-
nitteluun. Uudessa versiossa on 
kehitetty erityisesti kuljetusten 
suunnittelun ominaisuuksia ja 
kuljetuskaluston hallintaa. Uuden 
version ovat ottaneet käyttöön mm. 
Salo, Lahti ja Kouvola.

WebGiS-aikkatietopalvelu-
sovellukseen uudistuksia

WebGIS-paikkatietopalvelusovel-
luksen internet-versio on uudistettu 
vastaamaan käyttöliittymältään 

intranet-versiota, jolloin käyttöko-
kemus on parempi. Internet-version 
nimi on nyt WebGIS Internet. 
WebGISiin on lisäksi saatavissa 
laajennuksena VesiWebGIS-liittymä 
vesilaitosten Vesikanta-laskutusjär-
jestelmään. Samassa yhteydessä on 
uudistettu VesiGIS-sovellus, joka on 
entistä monipuolisempi karttaliitty-
mä Vesikantaan. Toisena laajennuk-
sena WebGISiin on mahdollista liit-
tää KOKI-tontinvuokrasovelluksessa 
olevat vuokratonttien tiedot.

järvenpäälle  logican 
 kuntalisenssi 

 kartantuotantoon
Järvenpää on hankkinut kuntali-
senssin FactaMap-kartantuotan-
tosovellukseen ja FactaGIS-paik-
katietosovellukseen. Kuntalisenssi 
antaa Järvenpäälle nyt laajemmat 
mahdollisuudet laajentaa paikka-
tietosovellusten käyttöä tietojen 
hallinnassa.

Lisätietoja: www.logica.fi.

YRitYsUUtisia

nordiC GeoCenter

nikon julkaisi uudet  
nivo-takymetrit

Nikon esitteli syyskuussa uudet 
Nivo-tuoteperheen takymetrit, 
joiden peruskonsepti on keveys, 
pieni koko ja edullinen hinta yhdis-
tettynä hyvään mittaustarkkuuteen. 
Miniatyyrimaisesta koosta johtuen 
koko laitesarja on suunniteltu uu-
destaan alusta alkaen valmistamalla 
esimerkiksi kokonaan uusi optinen 
lasiseos. 30 cm korkeiden ja 3,6 kg 
painavien takymetrien virrankulu-
tusta on myös parannettu suuresti 
siten, että laitteilla voi mitata 26–57 
tuntia 30 s:n mittausvälillä akkuja 
vaihtamatta.

Tuoteperhe jakautuu C- ja 
M- sarjoihin, joista C-sarja toimii 
Windows CE -pohjaisena ja M-

sarjassa jatketaan Nikonin oman 
käyttöliittymän perinnettä. Laitteis-
sa on mittausvaihtoehtoina vaihe-
eromittaus, jolloin voidaan mitata 
prismattomasti aina 280 m:iin asti, 
tai pulssimittaus, jolloin prismaton 
mittausetäisyys on 300 m. Prismaan 
laitteet mittaavat aina 5 km:iin asti. 
Molemmissa sarjoissa on tarjolla 
kolmen eri tarkkuusluokan, 2", 3" 
ja 5", laitteita. Etäisyysmittauksen 
tarkkuus on parhaimmillaan 2 mm 
+ 2 ppm. Laitteiden sähkölaitteiden 
tiiviysluokitus on IP 66.

Laitteiden hinnat vaihtelevat 
5 000–7 000 euron välillä.

uusi liikkuva kartoitus-
laitteisto riegl vmX-250

Riegl Laser Measurements System 
GmbH on esitellyt syyskuussa 
uusimman liikkuvan kartoituslait-
teistonsa Riegl VMX-250.

Liikkuva kartoituslaitteisto si-
sältää kaksi VQ-250-laserkeilainta, 
inertiamittausyksikön (INS), laitteis-
toalustan sekä Rieglin ohjelmistot, 
joiden avulla voidaan saumattomasti 
tehdä laitteiston kalibrointi, geo-
referointi sekä varsinainen aineis-
tonhankinta ja sen esiprosessointi. 

Tuloksena saadaan kartoituslaatui-
nen 3D-pistepilvi halutussa koor-
dinaatistosysteemissä. Käyttäjän 
tarpeen mukaan alustaan voidaan 
asentaa myös digitaaliset kamerat 
tai videokamerat.

Järjestelmä on optimoitu asen-
nettavaksi helposti station wagon- tai 
offroad-ajoneuvoon, jolloin laite saa 
käyttövirtansa ajoneuvon akusta. 
Laite voidaan asentaa helposti myös 
muille liikkuville alustoille kuten 
veneeseen. Aineiston hankinnan 
aikana järjestelmää ohjataan kannet-
tavalta tietokoneelta, joka on yhdis-
tetty suoraan ohjausyksikköön.

Laitteiston ytimen muodos-
tavat kaksi ympäripyörivää Riegl 
VQ-250-laserkeilainta. Kahden 
keilaimen avulla saavutettava mak-
simimittausnopeus on 2×300 000 
pistettä/s tai 2×100 profiilia/s (PRR 
50–300kHz). Nopeudesta riip-
puen laitteen mittausetäisyys on 
200–500 m 80 % heijastavaan koh-
teeseen. Skanneri voi vastaanottaa 
rajattoman määrän kaikuja lähet-
tämälleen mittauspulssille, mikä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että 
myös kasvillisuuden tai muiden 
esteiden osittain peittämät kohteet 

on mahdollista kartoittaa hyvällä 
tarkkuudella reaaliaikaisen täyden 
aallonmuodon laskennan avulla. 
VQ-250 skannerin laserluokitus on 
silmäturvallinen laserluokka 1.

Järjestelmälle tyypillisiä kartoi-
tussovelluksia ovat esimerkiksi lii-
kennejärjestelmän infrastruktuuri 
(kadut, maantiet, rautatiet, vesitiet 
ja satamat), kaupunkimallit, raken-
nustyömaiden nopea mallinnus 
sekä kaivos- ja teollisuussovellus-
ten massalaskennat.

Laitteiston toimitukset alkavat 
vuoden 2010 ensimmäisen neljän-
neksen aikana. 

Lisätietoja maahantuojalta Nordic 
Geo Center Oy, nordic geocenter.fi, 
www.geocenter.fi sekä www.nikon-
computing.com ja www.riegl.com.
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tekla

teklan Webmap 
nyt  käytössä myös 

 puhelinyhtiöillä
Joukko suomalaisia puhelinyhti-
öitä on ottanut käyttöönsä Teklan 
WebMap-ohjelman. Teklan Web-
Mapin ansiosta puhelinyhtiöt 
voivat nyt tarkastella ja jakaa 
verkkotietojärjestelmänsä Tcablen 
tietoja internetselaimessa organi-
saatioiden sisäisesti. Myös tietojen 
tulostus ja tiedonsiirto sujuvat 
WebMapilla.

Puhelinyhtiöt eivät perintei-
sesti ole olleet Teklan asiakkaita. 
Hieman yllättävä linkki yhtiöiden 
ja Teklan välillä selittyykin sillä, 
että puhelinyhtiöillä on vanhas-
taan käytössä Tcable-ohjelmisto, 
joka oli aiemmin Teklan tuote. 
Tcable on verkkotietojärjestelmä 
televerkkojen fyysiseen ja loogi-
seen hallintaan.

Myös useat kunnat ja kaupungit, 
energiayhtiöt ja vesihuol tolaitokset 

käyttävät Teklan WebMapia tieto-
jen tarkasteluun ja jakamiseen.

tarkkoja  
laser-maastomalleja 

 espoossa
Tekla Xstreetillä tehtyä aiempaa 
tarkempaa maastomallia on hyö-
dynnetty Espoossa sekä Tekla 
Xcityssä että Tekla Xpipessä.

Espoon malli kattaa koko 
kaupungin, ja se on tehty satojen 
miljoonien pisteiden aineistosta. 
Helikopterista suoritetulla laser-
keilauksella maastoa on voitu 
mallintaa jopa kahden senttimet-
rin tarkkuudella. Aiemmin käy-
tettävissä on ollut noin 20 metrin 
tarkkuudella olevia malleja.

Pintamallia voidaan käyttää 
Tekla Xcitystä suoraan. Omi-
naisuuksia ovat mm. korkeus-
käyrien luonti mallista, käyrien 
pyöristys ja pituusleikkaukset 
malliin perustuen. Tekla Xpipe 

YRitYsUUtisia
Sito

jelman, jonka pohjalta tehdään 
varsinainen ympäristövaikutusten 
arviointi. Nyt laadittavan YVA:n 
tavoitteena on tuottaa luotettavaa 
tietoa eri vaihtoehtojen ympäris-
tövaikutuksista päätöksenteon 
pohjaksi. Tarkasteltavana on sekä 
tunneli- että pintavaihtoehtoja. 
Arviointimenettelyyn liittyvää 
osallistumista varten avataan mar-
raskuussa Internetiin kaikille avoin 
karttapalautejärjestelmä.

Karttapalautejärjestelmä mah-
dollistaa monipuolisen tiedon-CityCadistä on julkaistu 

uusi ohjelmistoversio!
Siton CityCad on yhdyskuntatek-
niikan suunnittelujärjestelmä, jota 
käytetään teiden, katujen, ratojen 
sekä vesihuollon suunnittelussa 
sekä monipuolisesti geoteknisessä 
suunnittelussa. Se on tarkoitettu 
suunnittelutoimistojen ja kuntien 
työvälineeksi. Järjestelmän koko-
naisvaltainen rakenne ja integ-
raatio varmistavat suunnittelun 
joustavan kulun ja suunnitelmien 
yhteensopivuuden. Uudistus tuo 
parannuksia järjestelmän käytet-
tävyyteen. Näistä voidaan mainita 
mm. näkymäkohtaiset työkalupal-
kit, paremmat info-toiminnat sekä 
3D-mallin havainnollistaminen ja 
hallinta.

Sito toteutti  tampereen 
rantaväylän 

 palautejärjestelmän
Tampereen keskustan pohjoisosaan 
sijoittuvan Rantaväylän (valtatie 
12) tunnelin asemakaavaluonnok-
set ovat valmistuneet.

Tampereen kaupunki ja Tie-
hallinto ovat aloittaneet väylää 
koskevan palautteen keräämisen. 
Nyt kun erilaiset esimerkiksi 
ympäristöön liittyvät selvitykset 
ja asemakaavan kanssa yhtä aikaa 
valmisteltavan tiesuunnitelman 
luonnokset ovat tarkentuneet, alu-
eesta on laadittu kolme varsinaista 
asemaakaavaluonnosta, joista halu-
taan kerätä palautetta.

Lainmukainen YVA käsittää 
ensin laadittavan arviointioh-

keruun YVA-selvityksen kes-
keisimmistä asioista. Keskeistä 
arvioinnissa ovat muun muassa 
melu-, tärinä-, ilmanlaatu-, poh-
javesi-, pintavesi, kallioperä- ja 
kiviaineskysymykset, ihmisten 
elinolot, rakennettu kulttuuriym-
päristö, kaupunki-rakenne sekä 
patoturvallisuus.

Lisätietoja: www.sito.fi

-käyttäjä näkee maastomallin 
avulla mm. maanpinnan korke-
uden osoittimen kohdassa sekä 
myös maanpinnan leikkauksessa 
putkilinjalta.

turku avaa ovensa  
teklan 

 käyttäjäpäivävieraille
Turun kaupungin isännöimä 
Teklan Infra & Energy -liiketoimin-
tayksikön käyttäjäpäivät on ener-
giayhtiöiden, kuntien, vesilai-
tosten ja suunnittelutoimistojen 
asiantuntijaseminaari. Tapahtuma 
järjestettiin 27.–28.1.2010. Semi-
naariin osallistui Tekla Infra & 
Energyn asiakkaita ja muita kut-
suvieraita.

Seminaarissa käsiteltiin toimi-
alan uusimpia kehityssuuntauksia, 
viimeisimpiä sovelluksia ja niiden 
käyttökokemuksia. Vuoden 2010 
teemana on avoimuus; yhteiskun-
nassamme on siirrytty suljetuista 

järjestelmistä korkean integraatio-
asteen ratkaisuihin ja sähköisiin 
palveluihin, jotka edistävät avointa 
viestintää sekä julkishallinnon että 
yritysten ja heidän asiakkaidensa 
välillä.

Lisätietoja: www.tekla.com.
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in memORiam

MaanMittausalan edistäMissäätiön adressit
. Muistamisiin  . Surunvalitteluihin  . Huomionosoituksiin

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

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

maanmittausinsinööri Aulis Ventola kuoli 
15.8.2009 Helsingissä juuri 80 vuotta täy-
tettyään. Hän oli syntynyt Taipalsaarella 
13.8.1929. Diplomi-insinööriksi Ventola 
valmistui Teknillisen korkeakoulun maan-
mittausosastolta 1962. Lukuun ottamatta 
parin vuoden työjaksoa maanmittaushal-
lituksen asemakaavamittaustoimistossa 
hän työskenteli lähes koko työuransa 
Helsingin maanmittauspiirissä, ensin 
maanmittausharjoittelijana ja maanmit-
tausauskultanttina sekä sittemmin toimi-
tusinsinöörinä.

1960-luvulla tulevan toimitusinsi-
nöörin työpaikan määräsi käytännössä 
yksi henkilö – maanmittaushallituksen 
hallinnollisen toimiston päällikkö 
yli-insinööri Otto Salmenkivi. Auskul-
tointiajan lopussa Salmenkivellä oli 
tapana kutsua auskultantit luokseen 
keskustelemaan tulevista työtehtävistä. 
Yleensä tulevan työpaikan osoittami-
seen kartalta jouduttiin turvautumaan 
jakkaran apuun. Etelä-Suomi ei tullut 
kysymykseen. Toivomuksia sai kyllä 

esittää, mutta niitä ei yleensä otettu huo-
mioon. Salmenkiven kysyttyä Ventolan 
toiveita sijoituspaikasta, Aulis puoli-
leikillään vastasi, ettei hän Messuhallia 
pohjoisemmaksi haluaisi lähteä. Yllättä-
en Aulis määrättiinkin pariksi vuodeksi 
asemakaavamittaustoimistoon, josta 
hän sitten siirtyi toimitusinsinööriksi 
Helsingin maanmittauspiiriin. Piirin va-
kiojoukkoon Aulis kuuluikin kymmeniä 
vuosia aina vuoteen 1993 saakka, jolloin 
hän jäi eläkkeelle.

Auliksen leppoisa ja myhäilevä 
olemus tuli meille piiriläisille vuosien 
mittaan varsin tutuksi. Pitkän työuran 
mukanaan tuoman kokemuksensa ja 
ammattitaitonsa takia Aulis oli neu-
voillaan varsinkin nuorimmille työto-
vereilleen verraton apu. Huumorillaan 
ja sovittelevalla asenteellaan hän sai 
usein myös maanmittaustoimituksissa 
pahimmatkin riitapukarit sopimaan 
erimielisyytensä.

Muistolauseessaan omaiset osuvasti 
ja kauniilla tavalla toivat esiin Auliksen 

luonteenominaisuuksia. Muistolause 
kuului:

Hyväntuulisuutesi ja tyyneytesi pysyy 
mielessämme ja silmiesi pilke säilyy 
muistoissamme.

Näihin sanoihin meidän työtovereiden 
on helppo yhtyä.

maanmittausinsinööri  
aulis ventola 
1929–2009

kaarlo koivisto 

entinen maanmittausjohtaja ja  

aulis ventolan työtoveri



maastokarttoja ja ilmakuvia
nimistöä

rakennustietoja
kiinteistörekisterin otteita

tulossa ensi keväänä
kiinteistörajoja
väri-ilmakuvia

AJANTASAISET AINEISTOT SOVELLUKSEESI

MAANMITTAUSLAITOKSEN

RAJAPINTAPALVELUT

www.maanmittauslaitos.fi/tietoa_maasta/verkkotietopalvelut

Geostar Oy

Tulppatie 16–18 B | 00881 Helsinki | Puh. 09–2532 5000 | www.geostar.fi 

Faron uudet maakeilainmallit: 

FARO Photon 120 
FARO Photon 20
•  Nopea, 976 000 pistettä sekunnissa

•  Tarkka, parempi kuin 2 milliä

•  Tehokas, älykäs jälkikäsittelyohjelma

•  Keilauskuvien automatisoitu yhdistäminen

• Mittausetäisyys yli 120 metriä

Kysy esittely!
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ResUmÉ översatt av oili metsänheimo

Visste du
— att på Maankäyttös webbsidor kan du läsa i PDF-

format alla artiklar som publicerats i tidskriften sedan 
år 2000?

— att du kan hitta artiklar genom att ange titel, skribent-
namn, nyckelord eller ord som förekommer i texten?

maankäyttös artikeldatabas finns på adressen:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php

pekka halme: 
i vilket lag spelar du, vet du till 
vilket gäng vi egentligen hör? 
(ledaren)
Kan de fackliga föreningarna erbjuda ett 
tillräckligt intressant alternativ i den här 
omgivningen? ”Antalet föreningar må vara 
hur stort som helst, men det som verkligen 
gäller, är att vi tillsammans jobbar för lantmä-
teribranschens bästa. Ingen ska fastna i sina 
gamla vanor utan man bör kunna förstå hur 
världen fungerar idag och se människorna 
sådana som de är. Först då kan vi svara mot 
dagens utmaningar och producera någonting 
som lockar folk att bli medlemmar”, skriver 
Halme.

aalto-högskolan  på väg…  
paula ahonen-rainio:  
undervisningen ligger till grund för 
aalto-högskolan
Vid Aalto-högskolan kommer vi att stöda och 
uppmuntra våra studerande till ansvarsfulla 
och målinriktade studier. Vi ställer krav på 
studerande men vi bryr oss också om dem. 
Det här kommer att vara vägen till top-
prestationer, förutspår arbetsgruppen som 
förbereder Aalto-högskolan.

arvo vitikainen:  
aalto-högskolan
”Aalto-högskolan heter det nya universitetet, 
som inleder sin verksamhet 1.1.2010, då 
Tekniska högskolan (TKK), Konstindustriella 
högskolan (TaiK) och Helsingfors handels-
högskola (HSE) sammanslås. Professor, Ph.D. 
Tuula Teeri har utnämnts till Aalto-högsko-
lans första rektor. Före utnämningen arbetade 
professor Teeri (f. 1957) som prorektor och 
som ställföreträdare för rektorn vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm”, 
berättar professor Arvo Vitikainen.

hanna paananen:  
aalto-högskolan ur studenternas 
synvinkel
”Studenterna väntar sig att Aalto ska öppna 
helt nya möjligheter, men kanske inte i någon 
större utsträckning i den allra närmaste fram-
tiden. Vi som studerar vid Aalto-högskolan 
hoppas att man lägger ned tillräckligt mycket 
arbete för att få i stånd en så bra grej som möj-
ligt även ur studenternas synvinkel”, skriver 
teknikstuderande Hanna Paananen.

pekka lehtonens intervju med veli 
pekka valtonen: 
Geografisk information utgör grun-
den även för arméns operationer
 Ingenjörbrigadgeneral Veli Pekka Valtonen 
har gjort en internationell karriär från Topo-
grafkårens ingenjör via Bryssel till Huvud-
stabens krigsmaterielchef.

Krigsmaterielchefen leder materielavdel-
ningen, vars verksamhetsområde omfattar 
teknologiärenden och koordinering av ma-
terielprojekt och -upphandlingar. Mätnings- 
och karteringsteknik samt fjärrkartering är för 
sin del en bra utgångspunkt till Försvarsvä-
sendets teknologi”, säger Valtonen.

ulla räihä: 
interaktiv planering sätter fart på 
planering och beslutsfattande
Interaktiv planering är ett allmänt godkänt 
och eftersträvat förfaringssätt som sätter 
fart på både planering och beslutsfattande. 
Att anamma en interaktiv handlingskultur 
är fortfarande en utmaning för tjänstemän, 
beslutsfattare och planerare. I Kuopio ville 
man ge deltagandet stor betydelse. Plane-
ringsprocessen för användning och under-
håll av rekreationsområdet i Puijo är ett gott 
exempel på interaktion. Skribenten arbetar 
som avdelningschef för stads- och strate-
giplanering vid FCG (Finnish Consulting 
Group) och har närmare trettio års erfarenhet 
av planläggning och stadsutveckling från 
både den kommunala och privata sektorn 
samt av internationella ärenden.

ilkka aaltonen: 
tvångsinlösning av vattaja område 
för försvarsmaktens behov
Försvarsmakten tvångsinlöste under 1950-ta-
let sammanlagt över 1300 ha av olika skif-
teslag till övningsområde för luftvärnsvapen. 
Syftet med inlösningen som nu är anhängig 
är bl.a. att upphäva alla nyttjanderätter av 
Lahdenkroopi området. Dessutom är det 
meningen att utvidga vattenområdets an-
vändningsbegränsningar på ett över 1700 
hektar stort område. Enligt inlösningslagen 
för försvarsändamål ska för egendom som 
inlöses full ersättning bestämmas enligt 
egendomens högsta gängse pris. Utbyte 
av områden är möjligt. Forststyrelsen som 
förvaltar över områden i Vattajanniemi har 
tillsammans med försvarsmakten utarbetat 

två stranddetaljplaner över närområdet för 
ersättande fritidstomter.

helka-marja kohonen och pekka 
nurmikari: 
ny information om prisförhållandet 
mellan tomter på öar och fastland
Prisskillnaden mellan en strandbyggplats 
på fastlandet och en byggplats på en ö har 
blivit större, visar en prisundersökning 
som Nylands lantmäteribyrå har utfört. 
Undersökningsmaterialet bestod av strand-
tomtköp som gjorts under åren 2001–2009 
vid kusten av Finska viken. Köpeobjekten 
var huvudsakligen fritidsbyggplatser utan-
för planområden, med en areal på 0,2–2,5 
hektar.

Prisförhållandet mellan tomter på öar 
eller fastland är annorlunda öster om Hel-
singfors än väster om staden och helt an-
norlunda nära Helsingfors och längre bort 
från huvudstaden. Kvadratpriset på en ötomt 
var 60–80 % av kvadratpriset på en tomt på 
fastlandet. Andra faktorer som påverkade 
kvadratpriset var areal, tidpunkt för köpet, 
avstånd till Helsingfors, öppen havsutsikt 
och strandkvalitet. Ötomtens vattenvägs-
avstånd och i vilket väderstreck stranden 
öppnar sig påverkade i någon mån priset. 
Undersökningsmaterialet omfattade 167 köp 
av fritidsbyggplatser. Av köpeobjekten var 68 
stycken belägna på öar.

jorma mattson och yrjö teeriaho: 
restaurering av tyskarnas karta 
över vuotso
Tyskarna kartlade finska Lappland under 
andra världskriget. Artikeln berättar om 
kartläggning, kartläggare och hur ett kart-
blad restaurerades då alla original hade 
försvunnit.

aulis tenkanen: 
är den traditionella rörrenovering-
en värd sitt pris?
wDet verkar som om det har funnits fall där 
även den traditionella rörrenoveringen för 
ettors och tvåors del varit värd nästan lika 
mycket som investeringsutgifterna, om kost-
naderna har fördelats mellan alla delägare 
enligt lägenhetsytan. Undersökningsmate-
rialet visar att för lägenheter som är större än 
tvåor medförs eventuell nettonytta snarare på 
bruksvärdet än på marknadsvärdet.
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ResUmÉ translation by marjatta huuhtanen

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

pekka halme: 
Whom do we line up with;  
where is our fold? (editorial)
Are professional associations capable of offering 
an interesting choice in this environment? “No 
matter what the number of associations is, it is 
important that we jointly act for the surveying 
field. We must not follow old tracks, but see the 
world as it is today and people as they are. Then 
we can better meet the modern challenges and 
produce something that makes it worth beco-
ming our member,” Pekka Halme writes.

aalto university is coming… 
paula ahonen-rainio: teaching is 
focal in aalto university
In Aalto University the students are supported 
and encouraged to responsible and target-orien-
ted studying. The student is stretched and cared 
for. This is the way to make top performance, is 
visioned at the preparatory phase of the Aalto 
University.

arvo vitikainen:  
aalto university
”Aalto University is a new university formed by 
Helsinki School of Economics (HSE), University 
of Art and Design Helsinki (TaiK) and Helsinki 
University of Technology (TKK) starting its ope-
ration on January the 1st, 2010. Professor Tuula 
Teeri, Ph.D., was appointed the first Rector of 
the Aalto University. Before her appointment 
as Rector Professor Teeri (b. 1957) acted as Vice 
Rector and Deputy Rector at The Royal Institute 
of Technology (KTH) in Stockholm”, professor 
Arvo Vitikainen tells.

hanna paananen:  
aalto university from the students’ 
point of view
“The students expect Aalto to offer totally new 
possibilities, but not on a very large scale in 
the near future. The students also hope for suf-
ficient investments on the development work, 
so that the reform would benefit the students 
most”, writes Hanna Paananen, student of 
technology.

veli pekka valtonen interviewed by 
pekka lehtonen: 
Geographical information is the fun-
dament of even the army operations
Brigadier General Veli Pekka Valtonen has 
made an international career from Topographic 

Service Engineer via Brussels to Chief Ar-
maments at the Defence Command. Chief 
Armaments is the head of the Armament 
Division, whose field of activity are the 
technological matters, and coordination 
of the projects and acquisitions. Surveying 
technology and remote sensing for their 
part make a good basis for the technology 
within the Finnish Defence Forces,” says 
Brigadier General Valtonen.

ulla räihä: 
Communicative planning ac-
celerates planning and decision 
making
Communicative planning is generally 
accepted and pursued method. It may 
accelerate planning and decision making 
but internalisation of the communicative 
operating culture is still a challenge to 
the civil servants, decision-makers and 
planners. In Kuopio participation was 
desired to be significant. The planning 
process for the maintenance and use of 
the Puijo recreation area is a good ex-
ample of communicative planning. The 
writer is Head of Department at the Urban 
and Strategic Planning of FCG (Finnish 
Consulting Group) with the experience 
of nearly three decades in planning and 
urban development both in the municipal 
and private sectors and the international 
sector.

ilkka aaltonen: 
expropriation of the vattaja area 
for the defence Forces
In the 1950’s the Defence Forces expro-
priated over 1,300 hectares for a practice 
range of the anti-aircraft artillery. The new 
expropriation under discussion aims, for 
example, to abolish all usufructs in the Lah-
denkrooppi area. Further, restrictions of use 
in the water area are planned to be extended 
with another 1,700 hectares. According to 
the Expropriation Act for Defence Purposes 
the expropriated property shall be fully 
compensated for the highest market price. 
Land for land exchange is possible. The 
Vattajaniemi areas are administered by the 
National Board of Forestry, which together 
with the Defence Forces has prepared two 
detailed shore plans in the neighbourhood 
as substitutive leisure lots.

helka-marja korhonen and  
pekka nurmikari: 
new information of the price 
 ratio between building plots on 
an island and in the mainland
Price difference between waterfront 
building plots in the mainland and on 
an island has grown, shows the price 
survey made at the Uusimaa Cadastral 
District Office. The material consisted 
of transactions on the shoreline of the 
Gulf of Finland in 2001 to 2009. The 
transaction items were leisure plots of 
0.2 to 2.5 hectares outside the planned 
area. The price ratio between island 
and mainland plots east of Helsinki was 
different to those west of Helsinki, and 
different close to Helsinki and far from 
Helsinki. The price per square metre of 
an island plot varied 60 to 80 per cent 
from a mainland plot. Further, the price 
per square metre was influenced by the 
surface area, transaction date, distance 
from Helsinki, view of the sea, and qua-
lity of the shore. To a lesser degree the 
price was also influenced by the water-
way distance and the compass point of 
the shore. The material consisted of 167 
transactions. 68 of the plots were located 
on various islands.

jorma mattson and yrjö teeriaho: 
restoration of the German map of 
vuotso
The Germans surveyed the Finnish Lapland 
during the Second World War. The article 
tells about these surveys, cartographers and 
restoration of e certain map sheet, since all 
the originals have disappeared.

aulis tenkanen: 
is the traditional pipe renovation 
worth its price?
However, there seems to be cases where 
even the traditional pipe renovation may 
have been nearly worth the invested mo-
ney for single-room and two-room flats, if 
shared with all shareholders according to 
the floor area. According to the research 
material, the potential net benefit for 
apartments bigger than two rooms seem to 
have been rather on the utility value than 
on the market value.
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•	 Digitaaliset	kartat:	kaavayhdistelmät,	
johtokartat,	pohjakartat,	KatuInfo,	
ViherInfo,	HautaInfo

•	 AIRIX	Paikkatietopalvelin	
•	 YTCAD-ohjelmistot
Kiesikatu	8,	PL	52,	20781	Kaarina
Puh.	010	241	4400,	www.airix.fi
jouko.paakkola airix.fi,	puh.	010	241	4433
jari.jaakkola airix.fi,	puh.	010	241	4410
markku.nikula airix.fi,	puh.	010	241	4610

•	 Paikkatietoratkaisut	tarpeiden	mukaisesti	
•	 Paikkatietokonsultointi	ja	digitaaliset	

kartta-aineistot	
•	 Tilauskartat	ja	aineistokäsittelyt	
•	 MapInfo-lisenssit,	-koulutus	ja	-konsultointi
Affecto	Finland	Oy	/	Karttakeskus
Atomitie	2,	00370	Helsinki
Puh.	0205	777	580,	www.karttakeskus.fi

Karttapohjaiset	FIKSU-ohjelmistot
•	 Detalji-	ja	yleiskaavoitukseen,	3D-mallin-

nukseen	sekä	vihersuunnitteluun
•	 Kunnallistekniseen	sekä	kaukolämpö-	ja	

maakaasuverkon	suunnitteluun
•	 Johtotietojen	hallintaan
Teknologiapuisto,	PL	105,	87400	Kajaani
Puh.	(08)	6149	221,	faksi		(08)	6149	335
toimisto basepoint.fi,	www.basepoint.fi

PalVelUhaKemistO

•	 Ilmakuvaus,	laserkeilaus,	digitaaliset	
kuvatuotteet

•	 Paikkatietopalvelut,	digitaaliset	kartat				
ja	maastomallit,	GIS-konsultointi

•	 Pictometry	®	-viistokuvakirjastot
•	 HawkEye-laserkeilaus
Pasilanraitio	5,	00240	Helsinki
puh.	(09)	229	3060,	faksi	(09)	229	30	657
info blomkartta.fi,	www.blomkartta.fi

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

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

•	 VRS-palvelu	GNSSnet.fi
•	 Takymetrit	ja	GPS	/GNSS-laitteet	sekä		

IS/SI-yhteiskäyttöjärjestelmät
•	 Laserkeilaimet
•	 GIS	/DGPS-laitteet
•	 Ohjelmistot

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

tuotteet

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

MAANMITTAUSLAITOS

•	 LASERKEILAUSAINEISTOT	tarkempaa	
	korkeustietoa

•	 ILMAKUVAT	kattavuus	lähes	koko	Suomi
•	 MYÖS	VANHA	KUVAUKSET	ilmakuvia	jopa	

1940-luvulta

ILMAKUVAKESKUS
Opastinsilta	12	B,	00520		Helsinki
Tiedustelut:	 info.ilma maanmittauslaitos.fi	
	 www.maanmittauslaitos.fi

•	 Javad	 Navigation,	 CSI-Wireless,	 Novatel	
ja	Magellan	GPS	

•	 GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät	 ja	
tiedonkeruuohjelmat

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

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- jA MITTAUsLAITTEET jA -VäLInEET

•	 GPS-laitteet	GIS/DGPS/RTK-sovelluksiin
•	 Servo-,	automaatti-	ja	lasertakymetrit
•	 Fotogrammetrian	ja	metrologian	

	järjestelmät
•	 Laserkeilaimet
Sinimäentie	10	C,	PL	111,	02631	Espoo
Puh.	(09)	615	3555,	faksi	(09)	502	2398
geo leica.fi,	www.leica.fi

ATK- jA MITTAUsLAITTEET jA -VäLInEET

•	 Alue-	ja	hyötyanalyysit
•	 Kiinteistöarvioinnit
•	 Maapoliittiset	ohjelmat
•	 Maankäyttösopimukset
•	 Kiinteistöstrategian	suunnittelut
Newsec-Maakanta	Oy
Mannerheiminaukio	1	A,	PL	52,	00101	Helsinki
Puh.	0207	420	400	
www.newsec.fi,	www.maakanta.fi

•	 Kiinteistöarvioinnit	ja	-selvitykset
•	 Kiinteistöalan	konsultointi

Pieni	Roobertinkatu	11,	00130	Helsinki
Puh.	(09)	6850	350,	faksi	(09)	6850	3525
Sähköposti:	arvio kiinteistotaito.fi

Kiinteistötaito
Peltola & Pulkkanen Oy

KIInTEIsTÖPALVELUT

Suomen	laajin	valikoima	3D-laser-
skannereita	ja	pistepilven	käsittely-	ja	
mallinnus	ohjelmistoja.

Nordic	Geo	Center	Oy	
nordic geocenter.fi

www.geocenter.fi	 www.callidus.de
www.isite3d.com	 www.riegl.com

3D Scanning Systems

I LMAKUVAKESKUS
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Teklan	tietojärjestelmät	tehostavat	ydin-
liiketoimintoja	kuntasektorilla,	rakenta-
misessa	sekä	energian	jakelussa.

Tekla	Oyj
PL	1,	02131	Espoo
(Metsänpojankuja	1,	02130	Espoo)
Puh.	030	661	10
www.tekla.com

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

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

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

taan

Hakamäenkuja	1,	01510	Vantaa
Puh.	0207	510	600,	faksi	0207	510	699
info geotrim.fi,	www.geotrim.fi

•	 Novapoint-suunnittelu	 ja	 ylläpitojärjes-
telmät

•	 Autodesk-paikkatieto	 ja	 suunnittelujär-
jestelmät

•	 Asiantuntijapalvelut	ja	koulutus	

Piispantilankuja	4,	02240	Espoo
Puh.	(09)	2313	2100,	faksi	(09)	2313	2250
Sähköposti:	vianova vianova.fi	
Internet:	www.vianova.fi

PAIKKATIETO-OHjELMIsTOT jA -sOVELLUKsET

•	 Kuntarekisterit	ja	paikkatietoratkaisut	
kunnille	

•	 Asiakaskohtaisia	paikkatietoratkaisuja	
yritysten	ja	julkisen	sektorin	tarpeisiin

Puh.	010	302	010	
Sähköposti:	etunimi.sukunimi logica.com	
Internet:	www.logica.fi

•	 Räätälöidyt	järjestelmätoteutukset
•	 SpatialWeb	paikkatietosovellukset
•	 CityGis	paikkatieto-	ja	perusrekisterijärjestelmä
•	 CityCad	infrasuunnittelujärjestelmä
•	 eCity	sähköisen	asioinnin	ratkaisut
•	 GeoMedia	valmisohjelmistot

Sito-yhtiöt, Tietäjäntie	14,	02130	ESPOO	
Puh.	020	747	6000,	faksi	020	747	6111		
etunimi.sukunimi sito.fi,	www.sito.fi

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

tuotteet

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

•	Laser	-	ja	maalaserkeilaukset
•	3D	-maasto-	ja	havainnemallit,	tilavuudet
•	Ortokuvat	ja	-mosaiikit;	pohjakartat
•	Perinteiset	ja	GPS	-runkomittaukset
•	Runkoverkon	saneeraukset	ja	muunnokset
•	Rakentamisen	merkintä-	ja	erikoismittaukset

Destia	Oy	Mittauspalvelut	/	Pasi	Kråknäs
Jäspilänkatu	19,	04250	Kerava
puh.	0400	489919		faksi	020626817
etunimi.sukunimi destia.fi,	www.destia.fi

•	 Ilmakuvaus,	laserkeilaus,	digitaaliset	
kuvatuotteet

•	 Paikkatietopalvelut,	digitaaliset	kartat				
ja	maastomallit,	GIS-konsultointi

•	 Pictometry	®	-viistokuvakirjastot
•	 HawkEye-laserkeilaus
Pasilanraitio	5,	00240	Helsinki
puh.	(09)	229	3060,	faksi	(09)	229	30	657
info blomkartta.fi,	www.blomkartta.fi

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

Puh.	010	302	010	
Sähköposti:	etunimi.sukunimi logica.com	
Internet:	www.logica.fi

•	 Paikkatietokonsultointi
•	 Numeeriset	kartoitukset	ja	maastomallit
•	 Laserkeilaus
•	 Satelliittikuvat	ja	kaukokartoitus

Pöyry	Environment	Oy	
PL	50,	Jaakonkatu	3,	01621	Vantaa
Puh.	010	3311,	faksi	010	33	26600
Sähköposti:	etunimi.sukunimi poyry.com
Internet:	www.environment.poyry.fi

Paikkatietokonsultointi
Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
Laserkeilaus
Satelliittikuvat ja kaukokartoitus

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

•		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•	 Digitaaliset	kartoitukset	ja	maastomallit

•	 Laserkeilaukset	ja	ilmakuvaukset
•	 Digitaaliset	ortokuvat
•	 Selvitykset,	konsultointi	ja	koulutus
•	 Kartta-	ja	paikkatietoaineistojen	hallinta	

ja	ylläpito
•	 Paikkatietoratkaisut	käyttöpalveluna
Sito-yhtiöt,	Tietäjäntie	14,	02130	ESPOO	
Puh.	020	747	6000,	faksi	020	747	6111		
etunimi.sukunimi sito.fi,	www.sito.fi
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PAIKKATIETOPALVELUT, KArTTATUOTAnTO jA -AInEIsTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KArTTATUOTAnTO jA -AInEIsTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KArTTATUOTAnTO jA -AInEIsTO
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•	 VRS-palvelu
•	 Access-tiedonhallintapalvelu

Hakamäenkuja	1,	01510	Vantaa
Puh.	0207	510	600,	faksi	0207	510	699
info geotrim.fi,	www.geotrim.fi
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TRIMBLE R8 GNSS  + 

TRIMBLE ACCESS

Uusien mahdollisuuksien maailma

Uusien järjestelmien kehitys 
vaatii Sinua väistämättä 
ajattelemaan suorituskykyäsi!

Trimble® R8:n toimivuus luo tuottavuutta 
työhön ja mahdollistaa tehokkaan 
mittaamisen. Se käsittelee tehokkaasti eri 
signaaleja ja prosessoi korjausdataa uudella
teknologialla. Nämä yhdessä mahdollistavat
entistä tarkemmat satelliittimittaukset
sellaisissa olosuhteissa, joista aiemmin olet
vain haaveillut.

Uusi Trimble Access™ -ohjelmisto automatisoi 
tiedon hallinnan maaston ja toimiston välillä. 
Toimisto on nyt ensi kertaa mukanasi 
kaikkialla missä liikutkin. Näin sekä mitatut 
että lähtöaineistot ovat heti turvassa ja lisäksi 
välittömästi kaikkien käytettävissä. 

Reaaliaikaisella tiedon jakamisella osoitat
olevasi alan huipulla. Tämä onnistuu, kun otat 
Trimble Access™ ohjelmiston käyttöösi, ja 
samalla varmistat toimintasi järkevän 
kehityksen tulevaisuudessa.

Näe tämä tehokas järjestelmä 
toiminnassa: www.trimble.com/Access 

© 2009, Trimble Navigation Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Trimble sekä maapallo & kolmio –logo ovat Trimble Navigation Limitedin 
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.   SUR-180



Geotrim ja Trimble® 
– tänään ja tulevaisuudessa!

Geotrimin edustamat Trimble®-mittausjärjestelmät, -laitteet ja -ohjelmistot ovat tämän päivän 

huipputeknologiaa – käytössäsi ovat tulevaisuuden ratkaisut jo tänään. Trimble®-laitteiden yhteensopivuus 

jo käytössä olevien kuin tulevienkin Trimble®-laitteiden kanssa takaa sinulle aina toimivat ja tehokkaat ratkaisut. 

Geotrim Oy:n uudet valtuutetut huolto- ja tukipalvelut varmistavat sinulle laitejärjestelmien jatkuvan toimivuuden. 

Geotrim Oy
Hakamäenkuja 1, FI-01510 VANTAA
puh. 0207 510 600 (keskus), 
fax 0207 510 699

www.geotrim.fi

valtuutettu jälleenmyyjä

Trimble® VRS/GNSS 
vastaanottimet

Trimble® Assistant/
Geotrim huoltopalvelu

Trimble® VX 
spatial imaging

Trimble® PC Tablet maasto-
mittaukseen, laserkeilaukseen ja 
paikkatietosovelluksiin

Trimble® 3D skannerit

Trimble® tiedonhallinnat

ratkaisut 
mittaamattomaan 
maailmaan!

www.trimble.com


