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P Ä Ä K I R J O I T U S

I FROM GLOBAL WARMING TO GLOBAL 
WARNING
8.10.2018 voi vielä jäädä historiaan, vaikka päivämäärän mer-
kitys saattaa tätä lukiessa olla jo tyystin unohtunut. Tuolloin 
siis julkistettiin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
IPCC:n erikoisraportti. Näitä raportteja on toki nähty ennen-
kin, mutta jotain tuntuu olevan nyt toisin. Ilmastoahdistus 
ei vain tyytynytkään käymään kylässä, vaan on päättänyt 
jäädä tänne vierahaksemme. Ilmastonmuutoksen edetessä ja 
tutkimustiedon karttuessa viesti tarkentuu ja yksimielistyy. Se 
alkaa myös porautua syvemmälle ymmärrykseen, tajuntaan.

Kiinteistösektorilla huomio on viimeisen vuosikymme-
nen aikana keskittynyt paljolti rakennusten energiatehok-
kuuteen. Tuo näkökulma on kuitenkin laajenemaan päin. 
Millainen on ilmastokelpoinen rakennuskanta? Onko meillä 
sellaista ja jos ei ole, niin mistä sellaisen saa? Ja miten? Miten 
rakennukset integroituvat osaksi uusiutuvaa energiainfraa, 
tarjoaako kohde mahdollisuuksia aurinkopanelointiin, 
lämmön talteenottoon, sähköautojen lataukseen. Entäpä 
millainen hiilivarasto tai virtuaalivoimala rakennus on ja 
miten nämä ominaisuudet vaikuttavat sen arvoon?

Rakennuskannan lisäksi maankäytön kysymykset laa-
jemminkin ovat nousemassa valokeilaan. Maamme hiilinie-
lut ja hiilivarastot, käytännössä siis maa- ja metsätalousmaa, 
ovatkin äkkiä laajan mielenkiinnon kohteena. Ovatko 
negatiiviset päästöt mahdollisia ja mikä merkitys tässä on 
elpyvällä puunjalostusteollisuudella sekä toisaalta puun 
energiakäytöllä. Haussa on systeemitason ratkaisuja. Pro-
fessori Jyri Seppälä sanoo Helsingin Sanomissa 27.11.2018, 
että ”– – ennen kaikkea Suomen tulee luoda tehokas ja 
kaikki osa-alueet kattava maankäyttösektorin politiikka”.

Lehdessämme käsitellyt aihepiirit ovat laajentuneet 
viime vuosina. Kiinteistöjärjestelmä ja kiinteistöihin lähei-
sesti liittyvät lukuisat taloudelliset, juridiset ja teknilliset 
kysymykset ovat toki edelleen keskiössä: kuten kiinteistön-
muodostus, yhdyskuntasuunnittelu, rakennetut kiinteis-
töt, kiinteistöarviointi, mittaus- ja mallintaminen laajasti 
käsitettynä jne. Lisäksi aihepiiriin liittyvän historiatiedon 
julkaiseminen ja suorastaan taltioiminen on osa lehtemme 
perinteikkäitä tehtäviä.

Muutos on kuitenkin jatkuvaa ja vääjäämätöntä. Digi-
talisaation voima tässä kaikessa on koko ajan väkevämpi. 
Sellaiset valtaisat teemat kuten kestävä kehitys, ilmas-
tonmuutos, energia, hiilineutraalius ja kiertotalous ovat 
kehityskulkuja, jotka entistä voimaperäisemmin vaikuttavat 
rakennetussa ympäristössä ja maankäyttöratkaisuissa. Myös 
liikennejärjestelmän muodonmuutos on jättimäinen siirty-
mä ja kyseenalaistaa sen, mikä on tähän asti ollut järkevää 
kaupunkisuunnittelua ja kiinteistöjohtamista. Maankäyttö ja 
rakennettu ympäristö ovat ehkä jossain määrin osa ilmasto-

ongelmaa, mutta enemmän kuitenkin osa ratkaisua. Osaop-
timoinnin lisäksi huomio kiinnittyy kokonaisoptimointiin, 
systeemitason ratkaisuihin. Entistä useammin on katsottava 
kauas nähdäkseen lähelle. 

II KIELIKYSYMYKSIÄ
Tämän numeron myötä käynnistämme kokeilun, jossa 
tarjoamme kirjoittajillemme mahdollisuuden julkaista 
tuottamastaan suomenkielisestä artikkelista rinnakkaisen 
kieliversion lehden verkkoversioon. Alkuvaiheessa mah-
dollisia kieliä ovat englanti ja ruotsi. Lehdessämme on 
aika ajoin kirjoituksia, joilla on laajempaakin merkitystä. 
On luontevaa, että voimme tarjota laajempaa näkyvyyttä 
myös Maankäytön kautta. Yksi näkökulma on myös alan 
tutkimustoiminnan kansainvälistyminen. Suomessa on koko 
ajan enemmän tutkijoita – esim. tohtorikoulutettavia – joi-
den kielivalikoimaan suomi ei ainakaan uran alkuvaiheessa 
kuulu. Näin ollen useampiin kieliversioihin liittyy myös ko-
timaista tarvetta. Tarkoituksena on siis, että alun perin esim. 
englanniksi kirjoitettu juttu voitaisiin julkaista painetussa 
lehdessä suomenkielisenä (ja englanninkielinen versio siis 
verkkolehdessä). Käytännössä käännöstyön on kuitenkin 
tultava kirjoittajien kautta. Käännöksiin eivät lehden omat 
voimavarat riitä. Mutta lähellä on myös hetki, jolloin teko-
älypohjaiset kääntäjät tuottavat laadukkaan käännöksen 
suomen kielestäkin, tai suomen kielelle. Tällöin ollaan myös 
lähellä tilannetta, jossa kukin lukee (tai kuuntelee) artikkelin 
reaaliaikaisena käännöksenä ihan sillä kielellä millä haluaa, 
olkoonpa artikkelin kirjoituskieli mikä tahansa.  

Ja vielä erillinen muistutus: julkaisemme kovin mielelläm-
me ruotsinkielisiä artikkeleja myös painetun lehden puolella. 
Nyt kun pohjoismaiset yhteispainokset (Nordiskt Häfte) ovat 
jääneet ainakin tauolle, ei ruotsinkielisiä artikkeleja ole jul-
kaistu enää lainkaan. Kuka ehtii ensimmäisenä?

III LEHTOSEN PEKKA
Maankäytön teossa jo 70-luvulla mukana ollut Pekka 
Lehtonen on nyt jättäytynyt pois lehtemme teosta. Mo-
nissa vaiheissa ja rooleissa mukana ollut Pekka on vielä 
päätoimittajakautensa jälkeenkin hoitanut vuosikaudet 
lehdelle elintärkeää ilmoitusmyyntiä erityisen ansiokkaasti. 
Tällaiset suurhahmot jättävät poistuessaan vaikeasti – jos 
ollenkaan – paikattavia aukkoja. Erityisesti Pekan taito 
haastatella ihmisiä horisontin joka kolkalta ja kyky piirtää 
henkilökuvia poikkeuksellisen kiinnostavasti on taito, joka 
on vain harvoille suotu.

Samalla kun esitän Pekalle kiitokset lehden nykyisen 
toimituskunnan puolesta, toivotan entistä leppoisampia 
eläkepäiviä. Jäämme elättelemään toivoa, että et kuitenkaan 
ihan vielä kokonaan hylkäisi näppäimistöäsi 

A R I  L A I T A L A  
ari.laitala maankaytto.fi
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TEKOÄLY, DIGITALISAATIO JA  
ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT 
pääteemoina Frankfurtin Intergeo 2018 
-tapahtumassa Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä

LOKAKUUSSA FRANKFURTISSA järjestetyssä Intergeo-
tapahtumassa esiteltiin jälleen alan uusimpia teknologioita 
ja sovelluksia. Intergeo on maailman johtavia tapahtumia 
geoinformaation, maanmittauksen, fotogrammetrian ja kau-
kokartoituksen alalla. Intergeossa esillä olevat teemat liittyivät 
digitalisaatioon, älykkäisiin kaupunkeihin, droneihin ja BIMiin.  
Tapahtumaan osallistuu niin päättäjiä, kehittäjiä kuin ostajia. 
Intergeoon osallistui yli 580 näytteilleasettajaa yli 35 maasta. 
Kävijöitä oli yli sadasta maasta yli 18 000. Suomalaisia paikalla 
oli totuttuun tapaan noin 100.

Kolmepäiväinen tapahtuma järjestetään vuosittain vaihtuvis-
sa paikoissa Saksassa. Tulevat Intergeot ovat Stuttgartissa vuonna 
2019, Berliinissä vuonna 2020 ja Hannoverissa vuonna 2021. 
Tapahtumassa ovat aina esillä geoiInformatiikan ohjelmistojen, 
laitteistojen ja sovellusten kehitystrendit kaikkine eurooppalai-
sine toimijoineen. Teknologian viimeisimpien trendien esittelyn 

rinnalla Intergeo on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisen ja 
kansainvälisen verkottumisen sekä ennakoinnin foorumina. 

FRANKFURT – EUROOPAN MANHATTAN?
Frankfurtissa asuu lähes 800 000 asukasta. Sen metropolialueella 
asuu Suomea vastaava määrä ihmisiä. Se onkin toiseksi suurin 
metropolialue Saksassa. Frankfurt toimii finanssikeskuksena, 
jossa sijaitsee esimerkiksi Euroopan Keskuspankki. Kaupunkikuva 
erottuu perinteisestä eurooppalaisesta kaupunkikuvasta, koska 
kaupunkia halkovat keskustan pilvenpiirtäjät. Kaupunkia kutsu-
taankin lempinimellä ”Mainhattan”. Nimi on tullut pilvenpiirtäjien 
ja kaupungin läpi virtaavan Main-joen yhdistelmästä. Toisen 
maailmansodan pommitukset tuhosivat Frankfurtin vanhan 
kaupungin lähes kokonaan, mutta uudelleen rakennettuna se 
toimii hengähdyspaikkana, kun haluaa irtiottoa vilkkaimmasta 
keskustasta.

Frankfurt on tunnettu messuistaan ja pilvenpiirtäjistään.
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PAIKKATIETOALALLE UUSIA ALUEVALTAUKSIA 
Maanmittausalan tutkimustieto on kysyttyä perinteisen maan-
mittausalan ulkopuolellakin. Nopeaa ja reaaliaikaista seurantaa 
toivotaan yhä enemmän eri aloille.

”Intergeo on tapahtumana yhä kiinnostavampi, koska maan-
mittaukseen pohjautuvaa tutkimustietoa ja osaamista voidaan 
hyödyntää useilla aloilla. Maanmittauksen ytimessä on mahdol-
lisuus seurata luotettavasti paikkaan sidottua pitkän aikavälin 
kehitystä, esimerkiksi kasvillisuuden toipumista metsäpalosta, 
maankohoamista tai mannerlaattojen liikkeitä. Dynaamisten 
kohteiden, kuten virtavesien vaikutuksesta muokkautuvien 
jokiuomien tai ihmisen toiminnan tuloksena muokkautuvan 
rakennetun ympäristön, seurannassa havainnot sidotaan määri-
teltyyn koordinaatistoon ja datumiin. Erona perinteiseen maan-
mittaukseen ja staattisen kartan tekoon esimerkiksi muutoksen 
seurannassa on, että tietyn ilmiön dimensioihin pohjautuvassa, 
jopa reaaliaikaisessa seurannassa ollaan jo melko kaukana siitä 
prosessista ja aineistosyklistä, joita käytetään karttojen tekoon”, 
kertoo professori Antero Kukko.

Professori Harri Kaartinen pohti Intergeon antia: ”Tapah-
tumassa on aina esillä koko geoinformatiikka-alan viimeisin 
kehitys. Nähtävillä olivat niin uudet laitteet, ohjelmistot kuin 
palvelut kaukokartoitukseen, pistepilviin, fotogrammetriaan, 
geodesiaan ja koko geoinformatiikka-alaan liittyen. Messuilla 
oli tavattavissa asiantuntijoita, joilta sai käynnin yhteydessä 
tietoa myös tutkijaa kiinnostavista teknisistä yksityiskohdista 
tai softan toiminnasta. Messuilla pääsi nytkin kysymään laitteen 
tai argoritmin sielunelämästä – eikä vain kuulemaan, kuinka 
mahtavasti se toimii.”

”Erityisesti kiinnostivat Suomen Akatemian STN Pointcloud 
-hankkeen myötä varsinkin pistepilviteknologian hyödyntämi-
nen sekä visualisointipuoli ympäristö- ja sisätilamittauksessa ja 
kartoituksessa”, lisäsi Kaartinen.

Mielenkiintoisia uutuuksia olivat professori Kaartisen mielestä 
Leican uusi TLS-keilain, jossa keilaimen sijaintia monitoroidaan 
videokuvan perusteella. Laite seuraa reaaliajassa sijaintiaan ja 
se helpottaa jälkiprosessoinnissa keilausten yhdistämistä. Riegl 
esitteli myös uusia laserkeilaimia, jotka hyödynsivät eri aallonpi-
tuuksia ja jotka sopivat myös UAV-käyttöön. ”Kotimainen Avartek 
esitteli kantokyvyltään kuluttajalaitteista eroavaa hybrididronea. 
Lentoaika dronessa on kehittyneempi kuin missään vastaavassa 
sähkökäyttöisessä. Työn tuottavuutta saadaan ratkaisulla totut-
tua paremmaksi. Pelkästään akulla lennettävissä lentoaika on 
selkeästi lyhyempi kuin näissä hybridilaitteissa. Laite sopii hyvin 
ammattikäyttöön, koska laite pystyy kantamaan järeämpää 
mittauskalustoa.  Haluttaessa ammattitason laitteistoa saadaan 
kyytiin suorituskykyisempiä laserkeilaimia ja lämpö- tai spekt-
rikameroita.” Ilmasta veteen mentäessä Kaartinen mainitsee 
kauko-ohjattavat ja autonomiset venerobotit. ”Rannikkoalueiden 
ja jokien tutkimuksessa käytettäviä venerobotteja oli esillä 3–4 
kpl. Näihin oli liitettävissä sonareita, laserkeilaimia ja kameroita. 
Ennen kaikkea kiinnostavaa oli mahdollisuus samanaikaiseen 
veden ylä- ja alapuolisen topografian mittaukseen.”

TRENDEJÄ JA TULEVAISUUDEN ENNAKOINTIA
Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallin-
nuksen instituutissa ja Paikkatietokeskuksessa Intergeo on ollut 
vuosittainen ennakointitapahtuma, jolloin seuraamalla trendejä, 
muutosvoimia ja erilaisia signaaleja määritellään mahdollisia 
tulevaisuuksia. Geoinformatikka-alan ennakointitiedon lähteenä 
ja verkottumisalustana Intergeo on Euroopan ykkösvaihtoehto. 

Terrasolidin esityksissä riitti 
innokkaita kuulijoita.
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Tapahtumassa onnistuu verkottumaan niin yrityksien, tutkimus-
tahojen kuin tavallisten kuluttajien kanssa.

Merkille pantavaa vuoden 2018 Intergeossa oli VR/XR-ratkai-
suiden vähyys – liekö syynä saamaan aikaan Münchenissä ollut 
AWE 2018 -tapahtuma, joka keräsi tuhansittain kävijöitä viiden 
konferenssitrackin ja kahden päivän Expon avulla. AWE on var-
teenotettava vierailukohde, kun haluaa ajankohtaiskatsauksen 
virtuaalimaailmoihin tehtyjen sovellusten osalta. Suomalaiset 
toimijat kuten Arilyn ja Glue olivat siellä näkyvästi esillä. Gluen 
monikäyttäjäratkaisu ja Arilynin palvelualustat saivat osakseen 
suurta huomiota. Glue mahdollistaa useiden käyttäjien liittyvän 
samaan virtuaaliseen 3D-tilaan netin yli, eri laitteilla.

UUDENLAINEN 3D-MEDIA –  
TARVE REAALIAIKAISELLE SEURANNALLE KASVAA
Digitaalisuus on avannut uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön 
yli rajojen. Tarve reaaliaikaiselle paikkaan sidottuun kohteiden 
seurantaan on lisääntynyt mm. palo-, pelastus-, turva- ja maan-
puolustusaloilla kuten myös sote- ja kulttuurialoilla. Paikkaan 
sidottu valokuvamainen digitaalinen sisältö tuo uusia mahdol-
lisuuksia saavuttaa uusia digiyhteiskunnassa varttuneita yleisöjä. 
Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä on meneillään useita 
poikkialaisia hankkeita, joissa tutkitaan, miten perinteisesti 
maankäyttöalalla käytettävää teknologiaa voidaan hyödyntää 
humanistisilla aloilla mm. kulttuuri- ja tapahtumatuotannon apu-
na. Lähes reaaliajassa tapahtuva, visuaalisesti näyttävä, tarinan 
sisältävä kohteen 3D-malli yhdistyy pelialustalla helposti lähes-
tyttäväksi ja yhteiskunnassa laajasti hyödynnettäväksi uudeksi 
mediaksi. Tutkimusrahoitus onkin keino käyttää tutkijaosaamista 
valituissa kohteissa, joissa testataan mittalaitteiden soveltuvuutta 

yhdessä living labissa toimivien tahojen kanssa. Tutkijat pääsevät 
testaamaan käytössään olevaa teknologiaa aidoissa kohteissa. 
Uudellamaalla sijaitsevina living lab -kohteina tutkimuksessa ovat 
mm. Suomen kansallismuseo, Tuusulan Asuntomessut 2020 -alue 
sekä Espoon kulttuurikeskus. Svenska Yle toimi myös  yhteistyö-
kumppanina, kun Suomenlinnan vankisellien asukkaiden vuoden 
1918 tarinat herätettiin eloon virtuaaliteoksessa.

Gluen ja Arilynin tuotteet kiinnostivat 
monia VR- ja AR-käyttäjiä.
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Tiedetuottaja Marika Ahlavuo toimii Aalto- 
yliopistossa Insinööritieteiden korkeakoulussa 
Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallin-
nuksen instituutissa, joka on yhteinen instituutti 
MML/Paikkatietokeskuksen kanssa. Hänen alansa 

on uudenlainen vuorovaikutus ja tiedetuottaminen. Marika toimii 
projektipäällikkönä EAKR:n rahoittamassa 3D-kulttuurihubihank-
keessa. Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.

Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa 
professorina Insinööritieteiden korkeakoulussa 
 Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuk-
sen instituutissa, joka on yhteinen instituutti MML/
Paikkatietokeskuksen kanssa. Suomen Akatemian 

STN- Pointcloud-hankkessa ja Laserkeilauksen huippuyksikössä. 
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.

mailto:hannu.hyyppa@aalto.fi
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TEKOÄLYÄ KAUPUNKISUUNNITTELUUN

Haastattelu: Ari Laitala
Alkuperäinen englanninkielinen kirjoitus 
on luettavissa oheisen QR-koodin kautta.  

Käännös on haastattelijan.

Tekoäly levittäytyy pikkuhiljaa kaikille 
 yhteiskunnan ja liiketoiminnan  alueille, 

 missä työtä ja päätöksiä olisi syytä  tehdä 
enemmän dataan pohjautuen. Tähän asti 
älykkäät kaupungit ovat voineet  kehittyä 
vain yhtä älykkäiksi kuin niiden  luojansa. 

CHAOS-arkkitehti Natalia  Rincónin 
 haastattelun perusteella asiat voivat 

 kuitenkin muuttua.

Natalia, olet toimitusjohtaja ja yksi CHAOS-arkkitehtien 
perustajista. Mitä muuta meidän tulisi tietää sinusta?
Olen arkkitehti ja tietokoneinsinööri. Teen parhaillaan väitös-
kirjaani Aalto-yliopistoon kaupunkisuunnittelusta. Olen myös 
Business Tampereen lähettiläs ja työ- ja elinkeinoministeriön 
kansainvälisten osaajien neuvonantajana ja varavaltuutettuna 
Tampereella sekä jäsenenä useassa kaupunkisuunnittelun työryh-
mässä. Urani varrella olen puhunut säännöllisesti konferensseissa 
aiheista kuten älykkäiden kaupunkien tulevaisuus, asukkaiden 
osallistuttaminen, tekoäly ja avoin data.

Väitetään, että startup-yrityksillä pitäisi olla hyvä tarina 
kerrottavanaan. Mikä on teidän?
Idea syntyi hiukan yli kaksi vuotta sitten. Työskenneltyäni monta 
vuotta arkkitehtina ja pidettyäni yhteyttä verkostoihin toimialan 
yrityksissä tuli selväksi, että tarvitaan ratkaisua, joka tarjoaisi 
data-analytiikkaan ja ennustamiseen liittyviä palveluja. Lopulta 
osallistuin Ultrahackiin, tekniikan alan hackathoniin Helsingissä, 
sitten Slushiin, missä idea jalostui ja käsitteellistyi.

Perustamanne yrityksen nimi on ”kaaos-arkkitehdit”. Mil-
lainen viesti nimeen sisältyy?
Yrityksen nimi voidaan tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin, 
yrityksen perustajajäsenet ovat ammatiltaan arkkitehtejä. Oli 
järkevää sisällyttää tämä sana nimeen. Ja koska me olemme kor-
kean teknologian yritys, meidän pitäisi mainita sana arkkitehtuuri, 
koska sitä käytetään sellaisissa ilmaisuissa kuin IT-arkkitehtuuri tai 
ohjelmistoarkkitehtuuri. Joten voimme sanoa, että olemme kyt-
keneet varsinaisen kokemuksemme arkkitehtuurista ja kaupunki-
suunnittelusta ja korostaneet samalla teknologista puoltamme.

Mottomme on ”Kaaoksesta kestäviin kaupunkeihin”. Kaupun-
git koostuvat monista elementeistä ja niiden välinen tasapaino 
on herkkä. Tavoitteemme on siis tuoda järkeä datakaaokseen ja 
rakentaa kestäviä tulevaisuuden kaupunkeja.

Vaikuttaa siltä, että yrityksenne voisi sijaita melkein missä 
vain, joten miksi Helsinki ja Suomi?
Helsinki on yksi johtavista kaupungeista avoimessa datassa. Toi-
nen mahdollisuus olisi New York ja yksi perustajajäsenistämme 
työskenteleekin siellä. Helsingissä on myös toimintaa tukeva 
ekosysteemi, mikä jalostaa innovointia.

Päänäkymä  
CHAOS AI -analytiikkasovellukseen.

Jamie Donovan
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Kuinka kuvailisit yrityksenne tiimiä tiiminä?
Motivoitunut, päättäväinen ja uskalias. Viimeisen puolen vuoden aikana 
tiimimme koko on tuplaantunut. Meitä on nyt 12 edustaen kahdeksaa 
eri kansallisuutta: Suomea, Meksikoa, Espanjaa, Japania, Nepalia, Yhdys-
valtoja, Venäjää ja Unkaria, emmekä tahdo lopettaa listaa vielä tähän. 
CHAOS:ssa mielipiteiden monimuotoisuus kukoistaa ja käytämme 
asiantuntijuuttamme kaikkeen, mitä teemme. 

Millaisena näette kaupunkisuunnitteluprosessin Suo-
messa? Sen ainakin uskotaan olevan todella hidas.
Kaupunkisuunnittelu on monimutkainen teollisuudenala, 
joka koskettaa monia intressiryhmiä prosessin jokaisessa 
vaiheessa, yleisesti ja maailmanlaajuisesti. Suomi ja eri-
tyisesti Helsinki on ainutlaatuinen paikka, koska kaupun-
kisuunnittelu on tasapainoisesti yhdistetty luonnon ja 
maiseman kanssa. Helsinki on siinä mielessä varsin nuori 
kaupunki, että todellinen urbanisaatio käynnistyi vasta 
1970-luvulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkisuunnit-
telijat ja arkkitehdit yhä opettelevat Helsingille sopivimpia 
ratkaisuja. Helsinki on myös esimerkki kaupungista, joka 
aktiivisesti seuraa kaupunkisuunnittelun kestävyystrendejä 
ja menestyksekkäästi huomio saariluontonsa ja rakentaa 
infrastruktuuria niiden ympärille. Kun puhumme Suomesta 
kokonaisuutena, jotkut kaupunkisuunnittelun piirteet ovat 
hallitsevia maantieteellisen sijainnin ja sääolosuhteiden 
johdosta.

Teillä on myös tuote nimeltään CHAOS Crowd, mutta 
keskitytään CHAOS AI -alustaan. Mitä se oikeastaan 
tekee?

CHAOS AI on ainoa älykkään kaupungin asiantuntijaratkaisu, joka yhdis-
tää dataa ihmisten älykkyyteen. Se helpottaa organisaa tioiden mahdol-
lisuuksia tehdä kaupunkiympäristöön liittyvä oivalluksia ja ennusteita 
mahdollistaen entistä kestävämpien päätösten tekemisen ja joustavan 
kasvun hallinnan. Me teemme tätä markkinoiden parhaalla asiantunte-
muksella, avoimen datan rajapinnoilla ja koneoppimisen alustallamme. 
Datamme ja ennakointi on helppo ottaa käyttöön ja sisäistää.  

Tarkemmin ottaen tarjoamme CHAOS-asuttavuusindeksiä, mikä 
mahdollistaa ymmärtämään, kuinka kestävänä ja hyvin rakennettuna 
alue on toteutettu ja mitä erilaisista sijainneista mahdollisesti puuttuu. 
Tarjoamme näitä indeksejä neljään eri käyttöön: kaupalliseen, hallinnol-
liseen, konsultointikäyttöön – ajan ja muiden resurssien säästämiseksi 
sekä kilpailuedun lisäämiseksi manuaalisia raportteja tehtäessä – sekä 
myös akateemiseen käyttöön.

Mikä on tekoälyn erityinen tehtävä/rooli palvelussa?
Tekoälymme yhdistää erilaisia kerroksia avointa ja lisensioitua dataa kiin-
teistöihin, kestävyyteen, liikenteeseen ja ihmisälyyn liittyen (väestötietoa, 
kansalaismielipiteet ja luovat uudet kaupunkiympäristöön liittyvät ideat). 
Historiallisen datan perusteella voidaan tuottaa ennusteita ja tunnistaa 
kestävimmät ratkaisut kaupunkisuunnitteluun. Kaupunki on monimut-
kainen ja kytkeytynyt järjestelmä. Tekoälyn perusteella voimme nähdä, 
kuinka yksittäiset elementit vaikuttavat muihin.

Tarjolla on jo nykyisin paljon dataa, mutta  todennäköisesti sitä voi-
si olla enemmänkin. Millainen uusi data voisi olla  hyödyllistä teille?
Kaupunkejamme seurataan laajoilla esineiden internet -verkoilla ja senso-
reilla. Rakennuksemme ovat tulossa älykkäiksi. CHAOS:ssa olemme tällä 

Natalia Rincón pitämässä esitystään 
”Eettinen tekoäly älykaupungeille”. 

CHAOS-arkkitehtien tiimi on 
 kansainvälinen.

Jamie Donovan

Jamie Donovan
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hetkellä fokusoituneet neljäntyyppiseen dataan: kiinteistöihin, 
kestävyyteen, ihmisten älykkyyteen ja liikkuvuuteen. Nyt kun ra-
kennamme kokonaisvaltaista kaupunkialustaa, emme kuitenkaan 
ole rajoittumassa näihin neljää kategoriaan. Tämä kaikki riippuu 
projekteista ja tarpeista.

Kaupunkisuunnittelun väitetään olevan luova prosessi. 
Voiko tekoäly todella olla avuksi tässä?
Kyllä voi. Tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
kaupunkejamme ja näkemään tietoa, joka on aiemmin ollut liian 
työlästä muokata laskettavaan muotoon. Tekoäly tuottaa tieto-
perusteista kaupunkisuunnittelua ja yhdessä kaupunkilaisten 
panoksen kanssa se auttaa määrittämään paremmin yhteisön tar-
peita, mikä tarkoittaa entistä kestävämpien päätösten tekemistä.

Miten kuvailisit kaupunkisuunnittelijoiden ajatuksia  
ja asenteita, kun olette käyneet keskusteluja heidän 
 kanssaan?
He ovat olleet innostuneita. Varsinkin rakennusteollisuus on 
tunnettu konservatiivisuudestaan, mutta innovatiivinen lähes-
tymistapa alkaa olla hallitseva. Nykyisten kaupunkisuunnittelu-
käytäntöjen digitalisointi vapauttaa paljon uusia mahdollisuuksia 
ja optimoi nykyisiä prosesseja. Paljon positiivisia muutoksia on 
jo nyt.

Uskotaan, että tekoäly tulee viemään suuren määrän 
 työpaikkoja. Pitäisikö jonkun olla tästä huolissaan?
Tämä on yksi näkökulma, mutta tekoäly avaa myös uudentyyppi-
siä ammatteja, kuten koneoppimisen ja tekoälyn asiantuntijoita, 
kehittäjiä ja data-analyytikkoja. Kyse on vain muutoksesta. Tekoäly 
voi hävittää joitakin ammattikuntia, mutta tuo valokeilaan myös 
uusia.

Kalasataman alue ja sen 
asuttavuusindeksi perustuen 
erityyppisiin datoihin ja 
indekseihin.

Mitä seuraavaa isoa haastetta yrityksenne lähtee 
 taklaamaan?
Olemme kasvuyritys. Tällä hetkellä teemme tiivistä yhteistyötä 
Helsingin ja YIT:n kanssa ja lanseeraamme yhteisen kehitysprojek-
tin marraskuussa. Tulevina vuosina suunnittelemme kasvavamme 
muille alueille ja muihin maihin.

Tekoälyä kohtaan on todella paljon odotuksia. Olemmeko 
liian optimistia tällä hetkellä?
Mitä lopulta tarkoitamme tekoälyllä? Se on koodaamista, syöt-
teiden ja olosuhteiden yhdistelmä sekä algoritmeja. Sillä on 
suuri potentiaali ja sovellusten laaja kirjo. Jo tänään modernit 
tekoälysovellukset toteuttavat mahtavia asioita, esimerkiksi 
terveydenhuollossa. Nyt on aika laajentaa tekoälyn käyttöä 
rakentamiseen ja kaupunkisuunniteluun. Eräänä päivänä se on 
vain uusi normaali.

Ehkä maailman kuuluisin robotti Sophia on sanonut 
että hän auttaa “suunnittelemaan älykkäämpiä koteja ja 
 rakentamaan tulevaisuuden parempia kaupunkeja”.  
Onko teillä kilpailija? 
Älykaupungit toimialana on kukoistava kaikenlaisine ratkaisui-
neen. Tämä tarkoittaa vain sitä, että on olemassa selvää kysyntää 
ja markkina on valmis hyväksymään uusia teknologioita. Tämä 
on hyvä merkki. Me työskentelemme kaikenlaisen data kanssa 
älykaupunkiekosysteemissä, visualisoimme sitä ja tuotamme 
ennusteita. Emme ole rajoittuneita mihinkään tiettyyn sektoriin 
ja tämä on vahvuutemme.
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YODA fokusoi osallistavaa 
suunnittelua olennaiseen 

Mikko Kurttila ja Anne Tolvanen

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) 
on kehitetty YODA- työkalu 
 tukemaan osallistavaa 
 suunnittelua ja monitavoitteista 
päätöksentekoa. Erityisen hyvin 
se sopii erilaisiin maankäytön 
 suunnittelun tilanteisiin.

TYÖKALUN AVULLA kootaan yhteen eri toimijoiden näke-
mykset tarkasteltavana olevien vaihtoehtojen suhteen. Tätä 
kautta YODA auttaa löytämään parhaan kompromissiratkaisun 
monimutkaisissa valintatilanteissa, kun osallistujien näkemykset 
ja eri tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ON MONITAVOITTEISTA 
JA SEN SEURAUKSET KOSKEVAT MONIA
Maankäyttöä suunnitellaan erilaisissa tilanteissa ja asiayhteyksis-
sä. Osa suunnittelusta on harvemmin toistuvia ja maankäyttöä 
pitkällä tähtäimellä määrittäviä prosesseja, kuten esimerkiksi kaa-
voitus. Osa tapahtuu osana organisaatioiden vuotuista toimintaa 
ja on luonteeltaan operatiivista suunnittelua, esimerkiksi hakkuu- 
ja metsänhoitotöiden vuotuinen kohdentaminen. Viranomaisten 
lisäksi myös maanomistajat tarvitsevat ja toteuttavat maankäytön 
suunnittelua. Esimerkiksi metsänomistajille tarjotaan metsäsuun-
nittelupalveluita, joiden lopputuloksena esitetään suosituksia 
heidän metsiensä käytöstä. Yhteistä maankäytön suunnittelun 
prosesseille on se, että päätöksillä on alueiden käyttäjille pit-
käaikaisia vaikutuksia. Vaikutukset voivat myös olla erilaisia eri 
käyttäjille. Siksi suunnittelutilanteissa asioita on tarkasteltava 
monien tavoitteiden ja erilaisten käyttäjien näkökulmasta. 

Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen on joissakin 
suunnittelutilanteissa pakollista ja osassa vapaaehtoista. Vaikka 
osallistaminen voi olla työlästä, on varsin todennäköistä, että se 
parantaa suunnitelman käytäntöön viennin edellytyksiä. Keskus-

Noin 30 vuotta sitten ojitettu paksuturpeinen suo, jonka suhteen 
tulisi päättää jatkotoimenpiteistä. Näitä voisivat olla ainakin 
uudistusojitus ja metsän harventaminen, ojittamatta jättäminen 
ja joissain tapauksissa myös turvetuotantoalueen perustaminen. 

Er
kk

i O
ks

an
en

 /
 L

uk
e



11MAANKÄYTTÖ 4|2018

telu vaihtoehdoista ja päätöksenteon perusteiden esille 
tuominen lisäävät suunnitelman läpinäkyvyyttä, jonka 
toivotaan rohkaisevan asialliseen keskusteluun sen 
toteuttamisen hyödyistä ja haitoista. Mikäli osallistavan 
suunnittelun tavoitteita ja osallistettavien vaikutusmah-
dollisia ei määritellä prosessia suunniteltaessa tai mikäli 
osallistuvilla tahoilla on näistä epäselvyyttä, keskustelu 
voi ajautua sivuraiteille.  Osallistamisprosessin tavoittei-
den hahmottaminen, prosessin vaiheiden suunnittelu 
ja erilaisten osallistamismenetelmien hyödyntäminen 
(esim. http://copack.oamk.fi) luovat edellytyksiä hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 

UUSI VISUAALINEN OSALLISTAMISTYÖKALU 
SOPII MONIIN TILANTEISIIN
Luke on juuri julkaissut uuden monitavoitteisen osal-
listavaa suunnittelua palvelevan työkalun, YODAn. 
Sen käyttö edellyttää vaihtoehtojen eli projektien 
määrittämistä sekä niiden vaikutusten numeerista 
arviointia päätöksenteossa tärkeiden tavoitteiden 
suhteen.  YODAa voidaan käyttää kahdessa erilaisessa 
tilanteessa. YODA-projektityökalun  avulla valitaan 
usean vaihtoehdon joukosta yksi, joka vastaa parhaiten 
päätöksentekijöiden tavoitteita. Valittavana voi olla esi-
merkiksi strategiavaihtoehto, paras hankesuunnitelma 
tai hankittava asunto. YODA-portfoliotyökalu auttaa 
hakemaan parhaan kokonaisratkaisun, kun valinnan 
kohteena on useita kohteita sisältävä projektisalkku eli 
portfolio. Valittavina voivat olla esimerkiksi maakunnan 
suojeltavat suoalueet, ennallistettavat luontokohteet, 
korjattavat tieosuudet tai turvetuotantoalueet.

Teknisesti YODAa käytetään siten, että suunnit-
teluprosessin vetäjä syöttää ensin ongelman tiedot, 
kuten tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
tarkasteltavien tavoitteiden suhteen järjestelmän 
tietokantaan. Sen jälkeen hän nimeää osallistujat 
ja kutsuu heidät käyttämään YODAa. Osallistujat 
määrittävät tavoitteille hyväksymisrajoja (ks. kuva 1) 
visuaalisen käyttöliittymän kautta. Hyväksymisrajojen 
sisällä olevat projektit hyväksytään ja ulkopuolella ole-
via ei hyväksytä. Jos projektit on hyväksytty kaikkien 
tavoitteiden osalta, ne ovat osallistujan tavoitteiden 
kannalta parhaita valintoja. Portfoliovalintatilanteessa 
valintaa voidaan lisäksi ohjata asettamalla portfoliota-
son tavoitteita (pinta-ala oltava vähintään/enintään xx 
ha) tai rajoitteita (kustannukset saavat olla korkeintaan 
xx €). Yhden vaihtoehdon valinnassa tällaista ohjausta 
ei tarvita, sillä päätösongelman omistajan ei kannata 
sisällyttää arviointiin sellaista vaihtoehtoa, jota ei 
voida toteuttaa. 

Kun osallistujat ovat antaneet omat vastauksensa, 
vastauksia tarkastellaan kokonaisuutena (kuva 2). 
YODA-portfoliotyökalu näyttää kokonaisratkaisun 
automaattisesti jakamalla projektit ydinprojekteihin, 
rajaprojekteihin ja ulkoprojekteihin. Ydinprojektit ovat 
niitä jotka kaikki osallistujat ovat hyväksyneet. Osa osal-
listujista on hyväksynyt rajaprojektit, ja ulkoprojekteja 
ei ole hyväksynyt yksikään osallistuja. 

Kuva 2. Näkymä YODA-käyttöliittymään. Pylväissä ja taulukossa on esitetty 
osallistamisprosessin tulos. Neljä osallistujaa on arvioinut vaihtoehtoisia 
turvetuotantoalueita ja tuloksena on 18 suota, jotka kaikki osallistujat ovat 
valinneet (ydinprojektit). Yksi valituista soista näkyy pylväskuvassa lihavoitu-
na. Sen etäisyys lähimpään asutukseen on havainnollistettu (2 509 m).

Kuva 1. Leikkauskuva, jossa YODAn käyttäjä määrittelee hyväksymisrajoja 
kolmeen tavoitteeseen. Osallistuja on määrittänyt hyväksymisrajaksi vähintään 
2 000 metrin etäisyyden asutuksesta (settlement). Lisäksi kuvassa on kaksi YO-
DAn erityispiirrettä. Ensiksikin osallistujien tulee valita portfolio, joka sisältää 
vähintään 2 000 hehtaaria turvetuotantoalueita. Toiseksi tämä osallistuja on 
käsin valinnut portfolioon mukaan yhden turvetuotantoalueen, jonka etäisyys 
asutukseen on vain 1 172 metriä, tämä turvetuotantoalue sijaitsee hyvin etäällä 
pohjavesialueista (isompi sininen pallukka groundwater-tavoitteessa). 

http://copack.oamk.fi
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Mikko Kurttila on maa- ja metsätieteiden 
 tohtori ja työskentelee johtavana tutkijana ja 
 ryhmä päällikkönä Luonnonvarakeskuksessa. 
Hän on  monikriteeristen päätöstukimenetelmien 
 kehittämisen ja käytön asiantuntija.

Anne Tolvanen on kasviekologian tohtori ja 
 työskentelee metsien monikäytön ekologian 
professorina Luonnonvarakeskuksessa ja  
Oulun yliopistossa. Hän tutkii  luonnonvarojen 
käytön yhteensovittamista ja edistää 

 monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden huomioimista 
maankäytön suunnittelussa.

Osallistamisprosessin käytännön toteutus on aina tapaus-
kohtaista. YODAa voidaan käyttää tilanteesta riippuen joko työ-
pajatyöskentelynä tai itsenäisesti oman tietokoneen äärellä. Voi 
kuitenkin olla viisasta hyödyntää osallistujia jo päätösongelman 
määrittelyssä ja siten ottaa heidät paremmin mukaan yhdessä 
rakentamaan yhteistä ymmärrystä asiasta. Käytännössä osallis-
tujat voivat haluta ottaa arviointiin mukaan tiettyjä tavoitteita 
sekä rajata jo ennakkoon päätösvaihtoehtoja. Jo alkuvaiheessa 
heille kannattaa myös perustella erilaisten menetelmien käyttö 
samoin kuin ohjeistaa ennakkoon niiden käyttö. 

YODALLA ON LAAJAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
YODA soveltuu tilanteisiin, joissa on tarpeen huomioida useita 
tavoitteita sekä osallistujien erilaiset näkemykset. Juuri nämä 
tilanteet edellyttävät kompromisseja ja jakavat mielipiteitä. Jos 
valinta tehdään vain yhtä tavoitetta tai hyötyä korostaen, voidaan 
muut hyödyt menettää. Esimerkiksi, koska on vaikea arvioida, 
mitkä ovat rakentamisen aiheuttamat haitat monimuotoisuudelle 
ja virkistyskäytölle, voidaan päätyä painottamaan lyhytaikaisia 
taloudellisia etuja tai säästöjä. 

YODAa käytettiin vastikään Pohjois-Pohjanmaan maakun-
takaavaprosessissa, kun kaavaan valittiin turvetuotantoalueita. 
Valintakriteerejä oli yhteensä kahdeksan ja ne kuvasivat valit-
tujen suoalueiden monimuotoisuutta, ympäristökuormitusta 
turvetuotannossa, taloudellista tuottoa sekä erilaisia sosiaalisia 
näkökulmia. Helppokäyttöinen ja selkeä sovellus sai kiitoksia 
osallistujilta, ja Yodan avulla valitut suokohteet ovat nyt mukana 
hyväksytyssä maakuntakaavassa.

Erityisesti voidaan todeta, että YODAn käytöllä ohjattiin ky-
seistä maankäytön suunnitteluprosessia sille asetettuun tavoit-
teeseen, joka oli potentiaalisten turvetuotantoalueiden tunnis-
taminen. Jo käytettäessä YODAa ensimmäistä kertaa saavutettiin 
hyödyllisiä tuloksia, sillä osallistujat tunnistivat yhteisesti useita 
suokohteita, joissa turvetuotantoa ei tulisi harjoittaa. Tämäkin oli 
arvokas tulos, jota hyödynnettiin seuraavassa vaiheessa.  Lisäksi 
prosessissa vältettiin jämähtänyt keskustelu turvetuotannon 
erilaisista eduista ja haitoista. 

Nyt YODA löytyy netistä myös demoversiona www.luke.fi/
yoda. Jos arvioit, että YODAn käyttö sopisi sinun organisaatioosi, 
älä epäröi vaan ota meihin yhteyttä.

Turvetuotantoon haetaan pinta-alaltaan 
riittävän isoja suoalueita. Luonnontilaisille 
soille turvetuotantoalueita ei perusteta. 
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RIITTÄVÄ SUUNNITTELU 
JA SUUNNITTELUTARVE-

JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSENTEKO
Aleksi HeiniläMaankäyttö- ja rakennuslain  

(132/1999, MRL) mukaiset   poikkeamis- 
ja  suunnittelutar veratkaisumenettelyt 

ovat olleet ongelmallisia niin 
 oikeudellisesti kuin käytännön 

 maankäytön suunnittelunkin 
 näkökulmasta. Näiden menettelyiden 

soveltaminen nimenomaan osana lain 
järjestelmää on omiaan  helpottamaan 

 päätöksentekijän tehtävää, jota 
 lainsäätäjä on  viime  vuosina ehkä 

 pikemminkin  vaikeuttanut.

MAANKÄYTÖN RIITTÄVÄ SUUNNITELMALLISUUS ON 
JÄRJESTELMÄN LÄHTÖKOHTA
Jo vuoden 1958 rakennuslakia (370/1958, RakL) säädettäessä 
silloisen lainsäädännön suurimpana epäkohtana pidettiin lakia 
koskevan hallituksen esityksen mukaan sitä, ettei se ollut kyen-
nyt estämään suunnittelemattoman ja järjestämättömän tiheän 
asutuksen syntymistä yleensä eikä edes sellaisille alueille, jotka 
olivat siihen soveltumattomia ja tai joiden varaaminen muuhun 
tarkoitukseen kuin varsinaisiksi rakennustonteiksi olisi ollut 
välttämätöntä. Tällaisen alueen myöhemmässä järjestämisessä 
ja kaavoittamisessa jouduttiin lain perustelujen mukaan usein 
sellaisen tapahtuneen tosiasian eteen, että tarkoituksenmukaisen 
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kaavoituksen toteuttamiseen ei enää ollut mahdollisuuksia. Tämä 
noin 60 vuotta vanha toteamus kuulostanee monen maankäytön 
suunnittelun ammattilaisen korvissa edelleen täysin ajankoh-
taiselta. Samalla paljastuu ehkä jotakin siitä, kuinka yhdyskun-
tarakenteen ohjaamisessa erityisesti taajamien lievealueilla on 
onnistuttu.

Rakennuslain järjestelmässä ongelmaan pyrittiin vastaamaan 
taaja-asutuskielloksikin kutsuttua taaja-asutuksen suunnittelu-
velvollisuutta koskevilla säännöksillä. Laki jakoi maan joko taaja- 
tai haja-asutusalueiksi. Jos kyse oli taaja-asutuksesta, oli alueella 
rakentamisrajoitus, joka poistui vain asema- tai rakennuskaavalla. 
Tämä esimerkiksi rakennuslain ensimmäiseksi periaatteeksi ku-
vattu sääntö tehokkaan rakentamisen suunnittelusta detaljikaa-
valla on yksi keskeinen ilmaus kaavoitus- ja rakentamisoikeuden 
järjestelmän keskeisideasta: maankäytön ja rakentamisen tulee 
perustua riittävään suunnitteluun.

Vastaavanlainen suunnitteluvelvollisuus koskien rakentamista 
niin sanotuilla rantakaavan tarpeellisuusalueilla säädettiin vuon-
na 1969. Lähtökohtaisesti kaikkia rantavyöhykkeitä koskevaksi 
tämä suunnitteluvelvollisuus tuli vuoden 1996 luonnonsuojelu-
lain säätämisen yhteydessä. Tältäkin osin oli kyse mekanismista, 
jolla rakentamisen suunnitelmallisuudesta erikseen määritellyillä 
alueilla haluttiin varmistua. Laissa on alusta asti säädetty myös 
siitä, minkälaisilla kaavoilla tuo suunnitteluvelvoite oli mahdol-
lista täyttää. 

Silloin, kun laki ei suoraan määrittele (esimerkiksi rantavyö-
hykkeen suunnitteluvelvollisuuden tapaan) sitä, mikä on riittävä 
suunnittelun taso, joudutaan riittävän suunnittelun taso määrit-
telemään tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen siihen vaikuttavat 
sekä alue, jota ollaan suunnittelemassa, että se, mitä ollaan 
suunnittelemassa. Usein riittävän suunnittelun oikean tason mää-
ritteleminen on tätä haasteellisempaa, mutta lähtökohtaisesti 
suunnitteluväline tai -välineet ovat tunnistettavissa ja valittavissa 
suunnittelutavoitteiden mukaan. Aina yleiset suunnitteluvelvolli-
suudetkaan eivät kuitenkaan syystä tai toisesta toteudu. Samalla 
myös riittävän suunnittelun periaate jää toteutumatta.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNTELY
Myös maankäyttö- ja rakennuslakia säädettäessä yhdyskunta-
rakenteen hajautuminen erityisesti taajamien lievealueilla tunnis-
tettiin keskeiseksi ongelmaksi, johon lain kokonaisuudistuksella 
haettiin hallituksen esityksen mukaan ratkaisuja. Kuitenkin, vaik-
ka sääntely pintatasolla muuttui osin merkittävästikin, säilyivät 
aiemman lain perusratkaisut pinnan alla melko lailla samanlaisina. 
Niinpä myös ongelmat ovat säilyneet samoina, kun kaupungis-
tumiskehitys on edelleen jatkunut ja rakentamispaineet ovat 
entisestään keskittyneet tietyille alueille.

Merkittävimmät muutokset rakennuslain järjestelmään täs-
sä suhteessa tapahtuivat suunnittelutarvealuetta koskevassa 
sääntelyssä. Suunnittelutarvealueen lakisääteinen määritelmä 
sinänsä vastaa pitkälti aiemman taaja-asutuksen määrittelyä, 
mutta muuten sääntely poikkeaa rakenteeltaan aiemmasta. 
Siitä, että jokin alue tulkitaan suunnittelutarvealueeksi, ei enää 
seuraa rakentamisrajoitusta rakennuslain sääntelyn tapaan. Ra-
kentamisen edellytykset tutkitaan erityisessä lupamenettelyssä, 
suunnittelutarveratkaisumenettelyssä, mutta luvan myöntämisen 
edellytykset määrittyvät lähtökohtaisesti oikeusharkintaisesti 
poiketen aiemmasta taaja-asutuspoikkeusluvasta. Tämä liittyy 
keskeisesti luvanhakijan oikeusturvaan, mutta se voidaan toi-
saalta nähdä suunnittelemattoman tiiviin lievealuerakentamisen 
ohjaustavoitteen näkökulmasta vastakkaisena kehityksenä.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksistä – sa-
moin kuin edelleen niin sanottua tarkoituksenmukaisuushar-
kintaa periaatteessa sisältävän yleisen poikkeamisluvan edelly-
tyksistäkin – säädettiin merkittävästi aiempaa täsmällisemmin, 
mutta muilta osin maankäyttö- ja rakennuslain säätäminen ehkä 
pikemminkin hämärsi sääntelyn peruslähtökohtia kuin selvensi 
niitä. Syynä tähän lienee paljolti se, että monessa suhteessa 
ongelmallisiksi todetuista taaja-asutuspoikkeusluvasta haluttiin 
päästä eroon ja sääntelyssä tehdä mahdollisimman selvä pesäero 
aiempaan. Tämä johti kuitenkin osin harhaanjohtavaankin sään-
telyyn. Esimerkiksi MRL 137 §:n otsikossa puhutaan rakennus-
luvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, vaikka 
kyse todellisuudessa on rakennuslupamenettelystä erillisestä 
ratkaisusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmän näkökulmasta on 
olennaista tunnistaa se, että suunnittelutarveratkaisut ja usein 
myös poikkeamispäätökset ovat edelleen lähtökohtaisesti 
poikkeuksia laissa määritellyistä suunnitteluvelvollisuuksista. 
Ne korvaavat maankäytön suunnittelun yksittäisen hankkeen 
osalta. Samalla ne ovat potentiaalisesti ongelmallisia järjestelmän 
toimivuuden ja lain tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maan-
käytön suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

”RakL:n poikkeuslupasääntelyä 
onkin kutsuttu rakennuslain 
käenpoikaseksi.”

Laki kuitenkin sisälsi myös mahdollisuudet poiketa näistä 
suunnitteluvelvollisuuksista. Vaikka rakennuslakia säädet-
täessä arvioitiin esimerkiksi taaja-asutuspoikkeusluvan käyttö 
tapahtuvaksi nimenomaan harvoissa poikkeustapauksissa, 
käytännöt ovat muotoutuneet aivan toisenlaisiksi. Tästä syystä 
RakL:n poikkeuslupasääntelyä onkin kutsuttu myös rakennus-
lain käenpoikaseksi. Erityisesti taaja-asutuspoikkeuslupa ja sitä 
seurannut suunnittelutarveratkaisumenettely on hajauttanut 
yhdyskuntarakennetta taajamien lievealueilla ja tehnyt lain kes-
keisestä säännöksestä pikemminkin periaatteellisen ajatuksen, 
joka yksittäistapauksissa on aina sivuutettavissa.

Taaja-asutuksen ja rantarakentamisen suunnitteluvelvolli-
suuksia voidaan kutsua erityisiksi suunnitteluvelvollisuuksiksi 
erotuksena yleisistä, jokaista kaavamuotoa koskien erikseen 
säädetyistä yleisistä suunnitteluvelvollisuuksista. Esimerkiksi 
asemakaavan osalta on säädetty, että asemakaava on laadittava 
ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka 
maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Myös yleiset suunnitte-
luvelvollisuudet ovat järjestelmän kannalta keskeisiä, riittävän 
suunnittelun ideaa ilmaisevia ja säännöksiä.
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on kyseenalaista, mikäli suunnittelu ei toteudu silloin, kun laki 
lähtökohtaisesti olettaa näin tapahtuvan.

Luvan myöntämisen edellytykset on sekä suunnittelutarverat-
kaisun että poikkeamisen osalta säädetty aiempaa huomattavasti 
kattavammin, mutta säännökset ovat tästä huolimatta edelleen 
varsin tulkinnanvaraisia ja joustavia. Luvan myöntäminen ei esi-
merkiksi saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle. Yhdistettynä järjestelmän lähtökohtien 
tietynlaiseen hämärtymiseen on ollut tarvetta edellytysten 
konkretisoimiselle oikeuskäytännössä. Suunnittelutarveratkaisua 
ja poikkeamismenettelyssä koskevassa oikeuskäytännössä onkin 
kiinnitetty paljon huomiota näiden päätöksentekomenettelyjen 
rooliin osana maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmää.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä suunnit-
telutarveratkaisua koskien systemaattisena lähtökohtana on ollut 
se, että lähtökohtaisesti rakentamisen suunnittelutarvealueella 
tulee perustua alueelle hyväksyttyyn asemakaavaan. Myönteinen 
suunnittelutarveratkaisu korvaa näin rakennushanketta koskevil-
ta osin alueen asemakaavan. Silloin, kun yksittäinen lupapäätös 
korvaa kaavan (tai poikkeamisen osalta toisinaan kaavan muut-
tamisen), on suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksen-
teossa arvioitava, onko rakentamiselle ylipäätään edellytyksiä 
ilman kaavaa. Toisaalta on arvioitava, olisiko hanke osoitettavissa 
alueelle laadittavassa kaavassa siten, että tällaiselle kaavalle 
asetettavat sisältövaatimukset täyttyisivät. Päätöksenteossa 
on näin otettava huomioon samat seikat kuin itse maankäytön 
suunnittelussakin otettaisiin, kuten esimerkiksi ylemmän asteis-
ten kaavojen ohjausvaikutus. Luvan myöntämisen edellytyksiä 
arvioidaan siis muun muassa kaavojen sisältövaatimusten kautta 
(ks. esim. KHO 2010:88).

”Silloin, kun laki ei 
suoraan  määrittele 
sitä, mikä on  riittävä 
suunnittelun taso, 
 joudutaan taso 
 määrittelemään 
 tapauskohtaisesti.”
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Kun jokin hanke ratkaistaan kaavan sijasta lupapäätöksellä, 
sivuutetaan samalla myös kaavoitukseen sisältyvät osallistumis- 
ja vuorovaikutusmahdollisuudet. Erityisesti suunnittelutarve-
ratkaisun edellytyksiin liittyen edellytysharkinnan olennainen 
elementti on vaatimus suunnitteluvaran jättämisestä myöhem-
mälle kaavoitukselle. Myös suunnitteluvara liittyy lupamenettelyn 
asemaan osana lain järjestelmää, ja korkein hallinto-oikeus on 
kutsunut tätä suunnittelutarveratkaisua koskevien säännösten 
suoranaiseksi tarkoitukseksi (esim. KHO 2016:119). Suunnittelu-
tarveratkaisuin ei voida korvata kaavoitusta, ja niiden jälkeenkin 
alueen maankäytön suunnittelulle tulee jäädä edellytykset.

Maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus liittyy 
ensisijaisesti perusoikeuksiin, mutta sen soveltamisella on liityn-
tänsä myös suunnitteluvaran jättämiselle myöhemmälle kaavoi-
tukselle. Tämä edellyttää yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen 

soveltamista siten, ettei yhdellekään maanomistajalle sallita 
sellaista rakentamista, että se myös muille alueen maanomis-
tajille sallittuna johtaisi siihen, ettei myöhemmälle maankäytön 
suunnittelulle jäisi enää suunnitteluvaraa. Rakentamispaineisilla 
alueilla riski tällaiseen kehitykseen on suuri useiden yksittäis-
ten luparatkaisujen myötä, ja ilman kaavoitusta tapahtuvalla 
rakentamisella on rajoituksensa myös maanomistajien välisiin 
suhteisiin liittyen. Kaavoituksella järjestetään paitsi kunnan ja 
maanomistajien välisiä suhteita, myös maanomistajien keski-
näinen yhdenvertainen kohtelu suunnittelualueen puitteissa. 
Koska luparatkaisuilla ei voida tehdä tällaista kokonaisvaltaista 
ratkaisua, on lupaa myönnettäessä varmistuttava myös siitä, että 
myöhemmin on laadittavissa tässäkin suhteessa oikeusjärjestyk-
sen asettamat vaatimukset täyttävä kaava (ks. esim. KHO 2004:28 
ja KHO 2016:119).

”Kun jokin hanke 
 ratkaistaan kaavan sijasta 
 lupapäätöksellä, sivuutetaan 
samalla myös  kaavoitukseen 
sisältyvät  osallistumis- ja 
 vuorovaikutusmahdollisuudet.”

Toinen olennainen tekijä oikeuskäytännössä on yksittäisten 
lupapäätösten rajoitteiden tunnistaminen. Lupapäätöksellä 
voidaan ratkaista vain yksittäisen rakentamishankkeen toteut-
tamista koskeva kysymys, ei muuta alueidenkäyttöä kyseisellä 
alueella. Muun muassa tämä asettaa rajoituksia sille, minkälaisen 
rakentamisen toteuttaminen yksittäisellä lupapäätöksellä on yli-
päätään mahdollista. Esimerkiksi golfkentän rakentamista suun-
nittelutarvealueelle, jolla oli voimassa yleiskaava ja johon liittyi 
erinäisiä alueidenkäytön yhteensovittamistarpeita, koskeneessa 
vuosikirjaratkaisussa KHO 2008:37 korkein hallinto-oikeus totesi, 
että kun otettiin huomioon rakentamisen luonteesta, hankkeen 
laajuudesta ja alueesta sekä sen ympäristöstä saatu selvitys, ei 
tapauskohtaisessa suunnittelutarveratkaisuharkinnassa voitu 
saada sellaista riittävää selvitystä, jonka perusteella hanketta 
voitaisiin arvioida asemakaavan sisältövaatimusten kannalta.
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UUSIMMAT LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET JA 
TULEVAISUUS
Toukokuussa 2017 tuli voimaan useampia järjestelmän kannalta 
merkittäviä säännösten muutoksia. Vaikuttaa siltä, että näitä 
muutoksia ei lainvalmistelussa pidetty aivan niin merkittävinä 
kuin ne lopulta ovat. Muutosten soveltamiseen käytännössä 
liittyy monenlaisia ongelmia, eikä korkeimman hallinto-oikeuden 
julkaistua oikeuskäytäntöä vielä ole.

Peilattuna rakennuslain säätämisen yhteydessä syntyneeseen 
– ja siis rakennuslain ehkä keskeisimpänä pidettyyn – lähtökoh-
taan tietyn tehokkuuden ylittävän rakentamisen toteuttami-
sesta detaljikaavalla, merkittävänä muutoksena on pidettävä 
sitä, että suunnittelutarpeen poistamiseen on lähtökohtaisesti 
1.5.2017 lähtien MRL 44 §:n mukaan riittänyt yleiskaava, milloin 
maankäytön ohjaustarve ei edellytä asemakaavan laatimista. 
Suunnittelutarpeen poistaminen yleiskaavalla on epäilemättä 
monissa tapauksissa tarkoituksenmukainen ratkaisu, mutta 
tunnistamatta lain säätämisvaiheessa jäi se, että kyse oli jär-
jestelmän lähtökohtien kannalta merkittävästä muutoksesta. 
Kun aiemmin taaja-asutuksen ja sitä vastaavan suunnittelutar-
vealueen määritelmän täyttyminen ilmaisi detaljikaavallisen 
suunnittelun kynnyksen, on nykyisin kyse (tietyt vaatimukset 
täyttävän) yleiskaavan laatimistarpeen ilmaisevasta kynnyksestä. 
Käytännössä merkittävimmät säännöksen soveltamisongelmat 
liittyvätkin yleiskaavoituksen ja asemakaavan laatimistarpeen 
väliseen rajankäyntiin. Asemakaavan laatimistarve on ilmaistu 
hyvin joustavasti, joskin esimerkiksi aiemmasta rantayleiskaa-
voitusta koskevasta oikeuskäytännöstä on löydettävissä jossain 
määrin johtoa rajanvetoon (ks. esim. KHO 2014:2).

Enemmän taikka vähemmän ongelmalliseksi osoittautunee 
myös MRL 137 a §:n mahdollistama alueellinen suunnittelu-
tarveratkaisu. Vaikka säännös edellyttää sitä, että kyse on 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rakentamiseen soveltuvaksi 
alueeksi osoitetusta alueesta, ei tällaiselle kaavalle ole asetettu 
mitään edellytyksiä esimerkiksi kaavan iän, ohjaustavoitteen 
tai esitystarkkuuden suhteen. Maankäyttö tulisi alueellisella 
suunnittelutarveratkaisulla ratkaistuksi lupapäätöksellä, jonka 
kytkös maankäytön suunnitteluun voi olla hyvin väljä. Alueellista 
suunnittelutarveratkaisua koskevaa sääntelyä valmisteltaessa 
ei ilmeisesti myöskään pohdittu enemmälti tällaisen päätöksen 
suhdetta myöhempiin mahdollisiin lupahakemuksiin päätöksen 
10 vuoden voimassaoloaikana. On todennäköistä, että tällaisen 
päätöksen voimassaoloaikana rakentamispaineisilla alueilla tulee 
esiin myös hankkeita ja lupahakemuksia, jotka ovat enemmän 
taikka vähemmän ristiriidassa alueellisen päätöksen kanssa. Voi 
olla vaikeaa tulkita, että yksinomaan alueellisen päätöksen mukai-
nen rakentaminen olisi mahdollista. Tällaisen päätöksen vaikutus 
alueen rakentamiseen lieneekin pikemminkin mahdollistava kuin 
että se olisi uudenlainen tapa ohjata maankäyttöä, jollaiseksi se 
hallituksen esityksessä kuvattiin.

Ehkä kaikkein erikoisin muutos suunnittelutarvetta koskeviin 
säännöksiin oli tiettyjen, maankäytöllisiä ja ympäristövaikutuksia 
omaavien hankkeiden sulkeminen suunnittelutarvetta koskevien 
säännösten ulkopuolelle. Esimerkiksi eläinsuojien rakentamiseen 
suunnittelutarvealueella ei MRL 137.2 §:n mukaan enää 1.5.2017 
jälkeen lähtökohtaisesti sovelleta suunnittelutarveratkaisua kos-
kevia säännöksiä. Aiemminkin tietyt rakentamishankkeet, kuten 
olevaan asuinrakennukseen kuuluvan talousrakennuksen raken-

OTT Aleksi Heinilä toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen  yliopiston 
oikeustieteiden laitoksella. Hän on myös toiminut pitkään 
ympäristölainsäädännön soveltamistehtävissä valtion 
ympäristö hallinnossa. Heinilä väitteli vuonna 2018 kaavoitus- 
ja  rakentamisoikeudellisella väitöskirjalla ”Oikeus rakentaa. 
 Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksen-
teosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä”, johon tämä 
kirjoitus pääosin perustuu. 

taminen taikka asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen, ovat 
jääneet suunnittelutarvetta koskevan sääntelyn ulkopuolelle, 
mutta kyse on ollut vähäisistä rakentamishankkeista, joilla ei ole 
maankäytöllisiä vaikutuksia. Nyt sen sijaan suunnittelutarpeen 
ulkopuolelle on suljettu hankkeita, joilla voi olla huomattava 
vaikutus ympäröivään maankäyttöön. Alueelle, jolla on ole-
massa maankäytön suunnittelun tarve, voidaan nyt siis sijoittaa 
esimerkiksi eläinsuoja lähtökohtaisesti ilman maankäytöllistä 
harkintaa. Hallituksen esityksessä on kuitenkin esitetty, että niin 
sanottu ehdoton luvanmyöntämiseste eli osana sekä suunnit-
telutarveratkaisun että poikkeamispäätöksen edellytyksiä so-
vellettava merkittävän rakentamisen ja merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten kielto soveltuisi suunnittelutarvealueella 
myös suunnittelutarpeen ulkopuolelle jätettyyn rakentamiseen. 
On ylipäätään todella erikoista, että rakentaminen, jolla voi olla 
tällaisia vaikutuksia, jätetään suunnittelutarveratkaisua koske-
van sääntelyn ulkopuolelle, mutta ehdottoman luvanmyöntä-
misesteen soveltamisessa tällaisiin hankkeisiin, lain esitöiden 
perusteella epäselväksi jäävässä menettelyssä tulee epäilemättä 
olemaan ongelmia.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on nyt käyn-
nistynyt toden teolla. Globaalit megatrendit – ilmastonmuutos, 
väestönkasvu, luonnonvarojen niukkuus ja elinympäristöjen 
heikkeneminen ja häviäminen – ja niiden erilaiset välittömät ja 
välilliset vaikutukset entisestään korostavat maankäytön ohjauk-
sen tarvetta tulevaisuudessa. Tarve ohjata esimerkiksi taajamien 
lievealueiden rakentamista ei siis ole ainakaan vähentynyt 
aiempien kokonaisuudistusten ajoista. Lain kokonaisuudistus 
tarjoaa mahdollisuuden vastata haasteisiin ja tarkastella sääntelyä 
kokonaisuutena. On syytä toivoa, että tulevaan lainsäädäntöön 
sisällytettävät instrumentit ovat sääntelyn tavoitteiden mukaisia 
eivätkä toimi jo lähtökohdiltaan niitä vastaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain sääntely ja sen nojalla tapah-
tuva päätöksenteko voidaan mieltää kentäksi, jossa vaikuttavat 
yhtäältä erilaiset yhteiskunnallisesti tärkeinä pidetyt intressit ja 
tavoitteet (yleiset edut), maanomistajien ja muiden yksityisten 
tahojen intressit ja oikeudet ja kuntien tietynasteinen oikeus 
päättää maankäytöstään (kaavamonopoli). Näiden seikkojen 
keskinäiset painoarvot määritellään lähtökohtaisesti lainsäädän-
nössä, mutta joustava sääntely jättää sijaa ja pakottaa ottamaan 
nämä seikat huomioon myös yksittäisiä päätöksiä tehtäessä. Kaik-
ki nämä tekijät toteutuvat parhaiten maankäytön suunnittelun 
kautta, ja suunnittelun korvaaminen yksittäisillä lupapäätöksillä 
on ongelmallista kaikista näistä näkökulmista tarkasteltuna. 
Tämän vuoksi järjestelmän toimivuuden ja sen tavoitteiden to-
teutumisen näkökulmasta kriittinen kysymys on se, toteutuuko 
maankäytön suunnittelu silloin, kun sen tarve ilmenee.
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Maarit Nordmark

Hiljaa hyvä tulee?

EDELLISESSÄ KOLUMNISSANI kirjoitin 
Ruotsin vaaleista. Vaalien osallistumispro-
sentti oli korkea ja vaikka niistä on kulunut jo 
kolmea päivää vaille kaksi kuukautta, emme 
ole saaneet vielä uutta hallitusta. S-johtoiset 
punavihreät jatkavat nyt virkamieshallitukse-
na saatuaan lähtöpassit heti vaalien jälkeen. 
Eduskunta äänesti 14. marraskuuta nurin 
ensimmäisen hallitusesityksen. Historiallista 
äänestyksessä oli se, että kaksi oikeisto-
puoluetta (keskusta ja liberaalit) äänestivät 
oikeistopääministeriehdokasta vastaan 
ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Konserva-
tiiviset oikeistopopulistit taputtivat käsiään 
Jimmien (SD) johdolla ja puolet liberaalien 
kannattajista ovat puoluejohtajan päätöstä 
vastaan. Seuraavat askeleet otetaan eduskun-
nan alati hymyilevän puhemiehen johdolla. 
Ei ole ihme, että kaksi oikeistopuoluetta otti 
askeleen hallituksen perustamiseksi kansal-
lisdemokraattien (SD) tuella – onhan heillä 
miljoona äänestäjää, joista puolueet käyvät 
seuraavissa vaaleissa kovan kisan. Seuraavat 
vaalit saattavatkin tulla pian, jos eduskunta 
ei kykene järjestämään maalle hallitusta. 
Kolme äänestyskertaa on jäljellä. Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa seurataan ruotsalaista 
kädenvääntöä ihmetellen ja Ruotsin omat-
kin kansalaiset ihmettelevät eduskunnan 
nelinäytöksistä farssia kuin saippuaoopperaa, 
josta tulee uusi näytös joka päivä illan tele-
visiouutisten muodossa. 

Kulttuurieroja on monenlaisia. Maa-
hanmuuttajavastaisten oikeistoradikaalien 
populistien pääsy hallituksen tukijaksi 
aiheuttaa enemmän päänsärkyä Ruotsissa 
kuin Suomessa. Suomessa tapahtuva omien 

tuhkauurnien nikkarointi suosituilla kursseilla 
taas aiheuttaa suurta hilpeyttä Ruotsissa. Ma-
kaaberia, osoitus suomalaisesta melankolias-
ta vai yksinkertaisesti siitä, että suomalaiset 
ovat realistisia? Ehkä juuri suomalaisesta 
realismista johtuen suomalaiset ovat onnel-
lista kansaa. Kun odotukset eivät ole turhan 
korkealla, ne saavutetaan helpommin. 

Suomalainen päätöksenteko on toki no-
peampaa ja tehokkaampaa kuin ruotsalainen. 
Suomessa nikkaroidaan sekä uurnia että 
uutta satavuotisjuhlakirjastoa. Tukholman 
pääkirjaston – Asplundin kuuluisan hattuas-
kin – suunnittelukomitean perustamisesta on 
sopivasti sata vuotta. Gunnar Asplund tuli 
mukaan komiteaan 1918 ja kirjasto oli valmis 
kymmenen vuotta myöhemmin. Asplund 
suunnitteli koko alueen kaavan ja pääkirjas-
to suojeltiin lopulta 2017 lääninhallituksen 
toimesta – keskustelua suojelupäätöksestä 
oli tuolloin käyty jo 25 vuotta, kaupunginval-
tuuston tehtyä suojelupäätöksen jo vuonna 
1992. Suosittelen käyntiä kaikille raken-
nuksista kiinnostuneille, Hattuaski on yksi 
parhaimmista 1920-luvun ”Swedish Grace” 
-tyylisuunnan esimerkeistä. Ongelmana on 
vain se, että rakennus on vanhentunut ja 
lisätilojen tarve on suuri. Lisärakennuksia on 
yritetty ympätä sen kylkeen, viimeksi vuosina 
2006–2009. Helmikuussa 2016, neljän vuoden 
selvitystyön jälkeen, teki kaupunginvaltuusto 
uuden kirjastorakennuksen suuntaa antavan 
päätöksen. Ihan nopeasti ei uutta kaupungin-
kirjastoa siis täällä pystytetä.

Tukholman kaupungin uusi enemmistö 
koostuu oikeistopuolueista ja vihreistä. 
Vihreät ovat siten historiallisesti ottaneet 

uuden suunnan ja murtaneet blokkipolitii-
kan Tukholmassa. Tällä tulee olemaan suuri 
vaikutus Tukholman kaupunkisuunnitteluun. 
Olen aiemmin kritisoinut tällä palstalla viimei-
sen nelivuotiskauden aikana tapahtunutta 
kaupunkikuvan muutosta, ja nyt äänestäjät 
ja uusi enemmistö ovatkin laittaneet kau-
punkisuunnittelun suuntalinjat uusiksi 
kertaheitolla. Nobelrakennussuunnitelmat 
Blasieholmenilla pysäytettiin heti. Applen 
uusi lippulaivasuunnitelma Kungsträdgår-
denissa pyyhittiin pois kaupunkikuvasta jo 
ennen ensimmäistä asemakaavaluonnosta. 
Puiston asemaa puistona ja julkisena tilana 
tullaan korostamaan. Ydinkeskustassa sijait-
sevan historiallisen Sturegallerian suuret 
muutokset, joita ajetaan ulkomaalaisen 
omistajarahaston toimeksiannosta, eivät 
tule saamaan poliittista kannatusta. Aiem-
paa konservatiivisemmat, kaupunkikuvaa 
säilyttävät tuulet puhaltavat Tukholmassa 
seuraavat neljä vuotta. Nähtäväksi jää, mikä 
sää vallitsee Rosenbadissa. Juuri nyt ikkunan 
takana on tihkuisen harmaata. Voihan se 
toki johtua myös marraskuusta, ei kaikki voi 
olla hallituksen syytä. Eihän? Etenkään, kun 
sitä ei ole.

Maarit Nordmark on Head of Asset  Management 

Hestia AB:ssä, Realian ruotsalaisessa 

 tytär yhtiössä. Maaritin liiketoimialaan 

kuuluu muun  muassa  kolmen kiinteistöalan 

 pörssiyrityksen  hallinta. Vapaa-ajallaan Maarit 

on  maantiepyöräilijä ja  Danderydin rakennus-

lautakunnan  varapuheenjohtaja.

 ”Vihreät ovat historiallisesti  
ottaneet uuden suunnan ja murtaneet 
blokkipolitiikan Tukholmassa.”
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LISÄÄ ENERGIAA 
KARTALLE

Kartalle (paikkaan) voidaan erilaisten   
arvioiden mukaan viedä jopa 90 %  kaikesta 
 tiedosta. Tämä näyttäisi pätevän myös  energiaan, 
kuten energian tuottamiseen,  siirtämiseen, 
 kuluttamiseen ja varastointiin, mutta myös 
 säästämiseen, tuhlaamiseen ja  kierrättämiseen 
liittyen.

KÄYNNISSÄ ON ENERGIAMURROS, jonka yhtenä ilme-
nemismuotona on energian tuotannon paikallistuminen. 
Esimerkkeinä on maalämpö, lämpöpumput yleensäkin ja au-
rinkoenergian talteenotto niin sähkönä kuin lämpönäkin sekä 
ylijäämälämpöjen laajempi hyödyntäminen. Oma lukunsa on 
tuulienergia, jonka yleistymistä on Suomessa tiettävästi osal-
taan vauhdittanut vuonna 2009 ilmestynyt Tuuliatlas.

Isompien – kartastotyyppisten – aineistojen lisäksi uusia 
paikkatietoaineistoja näyttää syntyvän kiihtyvällä vauhdilla, 
esimerkiksi erilaisten kehityshankkeiden ja projektien tuloksena. 
Syitä kehitykseen on monia ja tarve energiaan liittyvän paikka-
tietoaineistojen luomiselle näyttää vaan kasvavan. Avoimen 
datan määrä kasvaa ja eri tietoaineistoja yhdistelemällä voidaan 
kohtuullisella vaivalla tuottaa uusia laajojakin sisältöjä.

Myös erilaisia teknisiä toteutusalustoja on tarjolla koko ajan 
enemmän. Esimerkiksi sivustolla https://gisgeography.com/free-
gis-software esitellään 13 ilmaista paikkatieto-ohjelmistoa. Oma 
lukunsa on Open Street Map, eräänlainen paikkatiedon wiki-
pedia. Vuonna 2004 alkanut projekti on edennyt vaiheeseen, 
jossa nykyään vähintäänkin jo sadat sovellukset perustuvat 
projektissa kerättyihin aineistoihin. 

ENERGIAA HORISONTISSA
EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta on rahoitettu  useita 
tutkimushankkeita, joissa pyritään edistämään erityisesti yli-
jäämälämmönlähteiden viemistä paikkatiedoksi. Sittemmin 
näkökulmat ovat laajentuneet ja mielenkiinnon kohteena 
ovat myös jäähdytystarpeet sekä tarve uusille energiainfra-

ratkaisuille. Hankkeille yhteistä 
näyttäisi olevan se, miten kysyntä 
ja tarjonta voitaisiin saada entistä 
paremmin kohtaamaan. Kyse ei 
ole pelkästään sijaintitiedosta, 
vaan kohtaantoon vaikuttavat 
voimakkaasti esim. vuodenaika ja 
sääolosuhteet. Kaikesta päätellen 
Euroopassa – ja Suomessakin 
– ollaan vielä kaukana optimaa-
lisesta energiankäytöstä. Tämä 
näyttää koskevan niin energian 
loppukäytön tehokkuutta kuin 
tehokkuutta energian tuotan-
nossa ja siirrossakin. Kyse ei ole 
pelkästään vähähiilisyyden edis-
tämisestä, vaan mitä suurimmas-
sa määrin myös rahasta.

ERATOSTHENEEN MAAILMANKARTASTA (n. 194 eaa.) on  
kuljettu pitkä matka nykyisiin paikkatietosovelluksiiin.  
Eratostheneen kartta oli kuitenkin kauan  
maailman edistyksellisin kartta, jossa ensimmäisen kerran 
 esitettiin leveys- ja pituuspiirit. Eratosthenesta pidetään 
 kartografian ja koko maantieteenkin isänä.  
Hän myös päätteli maapallon palloksi ja laski  
maapallon ympärysmitan kehittämällään menetelmällä 
 suhteellisen tarkasti, joskin pallon muoto näyttää  
sivuutetulta oheisessa karttakuvassa.
(Kuvan kartta on 1800-luvulla laadittu rekonstruktio alkuperäisestä kartasta.  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2298975)

Ari Laitala

Kirjoituksen englanninkielinen 
versio on luettavissa oheisen  
QR-koodin kautta.
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TANSKAN AALBORGISSA 13.–14.11.2018 järjestetyssä ”Älykäs energia ja  
4. sukupolven kaukolämpö” -konferenssin yhteydessä järjestettiin konferenssia 
 edeltävänä päivänä workshop, johon kokoontui neljä Horizon 2020 -rahoitettua 
 projektia, joissa tuotetaan  energiankäyttöön liittyvää paikkatietoa. Heat Roadmap 
 Europe - projektin lisäksi  osallistuvia projekteja olivat Hotmaps, PLANHEAT ja THERMOS. 

MICHAEL HARTNER Wienin Teknillisestä 
yliopistosta esittelee Hotmaps-projektissa syntyvää 
työkalua. Projektissa syntyy avoimen lähdekoo-
din paikkatietosovellus, jolla voidaan arvioida eri 
alueiden lämmityksen ja viilennyksen tarpeita. 
 Valikoimasta löytyy myös työkalu, jolla voidaan 
 arvioida, onko kaukolämmön/-kylmän toteuttami-
nen jollakin  alueella kustannustehokasta, vai ovatko 
 pienemmän mittakaavan ratkaisut sopivampia. 
Sovellus on EU 28 -yhteensopiva eli se sisältää datan 
kaikista nykyisistä jäsenmaista. Lisätietoa  
https://www.hotmaps-project.eu/hotmaps-project/.

HRVOJE DOROTIĆ  perehdyttää kuuli-
jansa PLANHEAT-projektiin. Projektissa on 
joitakin samoja piir teitä kuin muissakin 
em. projekteissa, mutta painoa on laitettu 
enemmän  skenaariovaihtoehdoille ja simu-
lointiominaisuuksille. Sovellusta  testataan 
kolmessa ”validointi” -kaupungissa, jotka 
ovat Antwerpen (BE), Lecce (ITA) ja Velika 
Gorica (CRO). Projektissa on tarjolla myös 
avoimia oppimistilaisuuksia  sovellukseen 
 tutustumiseksi.  Myös webinaareihin ja 
 työpajoihin  osallistuminen on pääsääntöi-
sesti avointa. Lisätietoja löytyy hankkeen 
sivustolta http://planheat.eu/.
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STEFFEN NIELSEN THERMOS-
projektista esittelee hankkeen 
etenemistä. THERMOS-projektissa 
fokus on erityisesti lämmitykseen/
jäähdytyksen sopivien verkkojen 
sijainnin suunnittelussa. Kehitet-
tävää työkalua voidaan käyttää 
uusien verkkojen pituuden, reittien 
ja sijaintien optimointiin mutta myös 
nykyisten verkkojen laajennusten 
suunnitteluun. Useimmat projekti-
partnerit ovat laajoja organisaatioita 
kuten ICLEI. Se on globaali järjestö, 
jonka jäseninä on yli 1 500 kaupun-
kia ja paikallishallintoa 86 maassa. 
Myös Suomessa monet suurimmista 
kaupungeista ovat ICLEIn jäseniä.

PISIMMÄLLE em. projekteista on ehtinyt 
HRE4 (Heat Roadmap Europe), jonka karttapal-
velu PETA on ollut auki jo vuosia (”Pan-Euro-
pean Thermal Atlas”, Flensburg, Halmstad and 
Aalborg Universities 2018). Aalborgin konfe-
renssissa lanseerattiin karttapalvelun versio 
4.3 ja sen myötä useita uusia karttakerroksia. 
Kuvakaappauksessa näkyvillä on karttakerros, 
jossa esitetään alueita, joilla jonkinlainen 
keskitetty lämmitysratkaisu olisi perusteltua. 
Osassa alueista on jo pitkään ollut käytössä 
kaukolämpö, mutta osalle alueista pienimuo-
toinen aluelämpöverkko voisi olla mahdollinen 
ratkaisu kiinteistökohtaisen ratkaisujen sijaan.

PROFESSORI HENRIK LUND (DEN) Aalborgissa 13.–
14.11.2018 järjestetyssä Älykäs energia ja 4. sukupolven kau-
kolämpö -konferenssissa. Lund on yksi neljännen sukupolven 
kaukolämpökonseptin kehittäjistä. Neljättä sukupolvea luonneh-
tivat mm. matalalämpöisyys ja kaukolämmön kaksisuuntaisuus. 
Myös uusiutuvan energian laajamittainen hyödyntäminen osana 
neljättä sukupolvea on merkittävä ja integroi toteutuksen osaksi 
maankäyttöratkaisuja. Esimerkiksi maalämmön ja aurinkoener gian 
hyödyntäminen voi uusilla kehitettävillä alueilla vaatia jo kaa-
voitusvaiheen kannanottoa. Neljännen sukupolven ajatusmalliin 
kuuluu oleellisena myös lämmön kausivarastointi, esim. maape-
rään osana maalämpöratkaisuja lämpökaivojen kautta.
Uudentyppistä teknologiaa ja ajattelua soveltamalla näyttäisi ole-
van mahdollista, että perinteisten isojen ja keskitettyjen kauko-
lämpöratkaisujen sekä toisaalta kiinteistöjen yksittäisratkaisujen 
väliin mahtuisi kevyitä matalalämpöisiä aluelämpöverkkoja. Myös 
viilennysratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä ajankohtaisem-
pia ainakin eteläisemmässä Suomessa ja kytkeytyvät neljännen 
sukupolven ajatteluun.
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Maanmittausalan edistämissäätiö
Jürgen Grönfors

ERILAISISTA RAHASTOISTA REKISTERÖITYYN 
SÄÄTIÖÖN
Maanmittausinsinöörien Liiton (MIL) haltuun ja hallintaan oli 
vuosien kuluessa siirtynyt erilaisten keräilyjen tai tapahtumien 
seurauksena ns. rahastoja, joiden käyttötapaa ei ollut saatu 
ratkaistua:
• Matts Wilhelm Gullin muistorahasto. Rahasto oli syntynyt, 

kun maanmittarit keräsivät Gullille rahaa kiitoksena hänen 
laatimastaan lausunnosta koskien silloin toimineen Kart-
takomitean mietintöä. Gullin kuollessa testamenttasi hän 
vastaavan rahan Maanmittariyhdistykselle vuonna 1898. 

• Albin Hannikaisen hautajaisissa keräsivät Helsingin maan-
jakomiehet rahasumman muistorahastoon vuonna 1927. 
Aapo Väinö Seppälä ja Erkki Olavi Rautkari ajoivat säätiön 

perustamista ja lahjoittivat rahaston alkupääoman saamansa 
ilmoitushankinnasta tulleet provisiot. 

Tanskan ja Eestin maanmittariyhdistykset keräsivät lahjoituk-
sina varoja talvisodassa kärsineiden maanmittareiden ja heidän 
perheidensä hyväksi. Avustustoimintaa jatkettiin sodan jälkeen 
adressien myynnistä saaduin varoin. Rahastosta alettiin käyttää 
nimitystä kukkaisrahasto.

Kertyneiden rahastojen hallinnoimisesta alettiin käydä yhä 
tiiviimpää keskustelua ja kansanedustaja Aapo Seppälän tultua 
MIL:n puheenjohtajaksi ryhdyttiin tuumasta toimeen. Säätiötä, 
siis Maanmittausalan edistämissäätiötä, varten laadittiin säännöt 
ja säätiö rekisteröitiin säätiörekisteriin 20.12.1963. Säätiön perus-
pääomaksi tuli perustamisvaiheessa 2 958,01 markkaa.

SÄÄTIÖN TARKOITUS
Säätiön tarkoituksena on edistää maanmittausalan kehitystä 
Suomessa tekemällä siihen liittyvää yleishyödyllistä tutkimus-, 
koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä tiedotus- ja valistustyötä. (2§.)

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö: 
• tukee em. tarkoitettua yleishyödyllistä tutkimustoimintaa 

myöntämällä tutkimusapurahoja
• tukee maanmittausalan jatko- ja täydennyskoulutusta sekä 

julkaisutoimintaa myöntämällä apurahoja ja kirjoituspalk-
kioita

• edistää alan koulutusta tekemällä asiassa aloitteita
• tukee apurahoin alan tiedotus- ja valistustyötä. (3§.)

Säätiön hallituksen muodostaa kahdeksan jäsentä, joista yh-
den valitsi MIL. Jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Kolme 
vuotta sitten muutettiin sääntöjä niin, että MIL ei enää valitse 
edustajaansa säätiöön.

Säätiö on saanut perustamisensa jälkeenkin lahjoituksia:
• V. A. Heiskasen rahasto vuonna 1971
• Mauno Kajamaan rahasto vuonna 1975

• Maanmittauksen 350 v. juhlarahasto, joka syntyi mm. provi-
sioista, jotka saatiin Gyldenia-kaupunkikarttojen myynnistä 
vuonna 1983.

• Väinö V. Seppälä lahjoitti testamentissaan tukun UPM:n 
osakkeita ja edellytti, että tuotto käytettäisiin maanjakotek-
nillisen tutkimuksen edistämiseen. Tästä syntyikin sitten ainoa 
erikoisrahasto vuonna 1989.

• Jaakko Peltola luovutti 60-vuotissyntymäpäivänsä huomion-
osoitukset kartta-alan tutkimusta edistämään vuonna 2005.

• Ilmari Koppisen täyttäessä 100 vuotta sovittiin hänelle osoi-
tettu lahja MIL:n, Pekka Raitasen ja Juha Talvitien osalta 
annettavaksi säätiölle vuonna 2018.
Säätiö on luonnollisesti kiitollinen kaikista lahjoituksista ja 

toivoo niitä tulevan vastakin.

SÄÄTIÖN TOIMINNASTA
Ensimmäiset apurahat pystyttiin myöntämään vasta noin viiden-
toista vuoden kuluttua säätiön perustamisesta. Säätiön vuosit-
tainen työnkulku on, että kevään vuosikokouksessa käsitellään 
vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään apurahoista, jotka 
sitten julkistetaan Maanmittauspäivillä. Syksyn kokouksessa 
valitaan uudet hallituksen jäsenet ja käsitellä toimintakertomus 
sekä talousarvio. Hallitus ottaa säätiölle asiamiehen hallituksen 
määräämiä tehtäviä hoitamaan.

Kun varallisuutta oli kertynyt riittävästi, perustettiin salkku-
toimikunta, joka vuoden puolessa välissä kokoontuu ihmettele-
mään, mitä sijoituksille pitäisi tehdä.

Säätiön oma erillinen tulonlähde on ollut adressien myynti.

KOKEMUKSIA
Itse tulin mukaan toimintaan vuonna 2001, jolloin säätiö oli jo 
kohtuullisissa varoissa ja pystyi jakamaan vuosittain apurahoja, 
joiden haku kuulutettiin yleensä vuoden vaihteen aikoihin.

Apurajojen jakauma vuosina 2006–2018.

Väitöskirja

Oppikirja

Alan julkaisu

Valistustyö

Muu

Apurahoja on jaettu  
vuosina 2006–2018  yhteensä 124 000 euroa.
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Aloittaessani oli säätiön hallituksen puheenjohtajana Runo 
Harmo, joka oli hyvin perehtynyt siihen, miten säätiön asiat oli-
vat. Ensimmäisessä kokouksessa hän jakoi taulukon, jonka muut 
olivat varmaan nähneet aikaisemmin. Taulukossa ilmeni säätiön 
varallisuus ja sen tuotto. Piti oikein kovasti pinnistää, ennen kuin 
tajusi mitä taulukossa esitettiin. Muut jäsenet eivät reagoineet 
mitenkään, joten oletin, että se oli heille selvää. Jälkeenpäin 
kuulemani mukaan asia ei ollut muillekaan niin selvää.

Harmon jäätyä pois tuli puheenjohtajaksi joksikin vuodeksi 
Kauko Viitanen, ja minun vuoroni alkoi vuonna 2004.

Ilmeni, että jotain tarvitsisi tehdä, että asiat saataisiin selvem-
miksi ja yksinkertaisemmiksi. Sijoitukset piti saada asialliseksi 
luetteloksi ja niiden arvo selväksi (sijoitukset ovat pääosin osak-
keissa) ja tuotto kirjattua. Tilinpäätöksen yhteydessä piti selventää 
jakoa säätiön osuudesta ja apurahaksi siirrettävästä osuudesta. 
Hallituksen piti kokoontua ennen vuosikokousta hyväksymään 
toimintakertomus ja tilinpäätös ennen lähettämistä tilintarkas-
tajalle. Ilmeni, että jos sijoituksia myydään ja niistä tuli voittoa, 
oli koko voitto pantava jakeluun.

Em. ongelmien ratkaisemiseksi jouduttiin muuttamaan 
sääntöjä. Tuli yksi hallituksen pakollinen kokous lisää, jako 
säätiön osuuden ja apurahaosuuden osalta selvennettiin, ja 
kun sijoituksia myytiin ja tuotto sijoitettiin heti uudelleen, ei 
kertynyttä voittoa tarvinnut panna jakeluun. Viimeksi mainittu 
asia mahdollisti mm. ylipainoisina olleiden Nokian osakkeiden 
myynnin ja uudelleensijoittamisen.

Säätiön varallisuus oli vähitellen noussut, mutta koska pääosa 
omaisuudessa on osakkeissa, ovat ne myös alttiita pörssiheilahte-
luille. Esimerkkinä voi todeta, että kun säätiön omaisuuden arvo 
oli vuonna 2007 yli miljoona euroa, oli se vuonna 2008 pudonnut 
alle puoleen miljoonaan. Mutta koska säätiö ei ole mikään pörs-
sipeluri, niin tärkeintä on sijoitusten tuotto, josta sitten säätiön 
varallisuutta voidaan kasvattaa sekä jakaa apurahoja.

PUHEENJOHTAJAT
Aapo Seppälä 
Mauno Kajamaa 
Hilpas Lyytikäinen 
Kalevi Eranti 
Samppa Lukkarinen 
Runo Harmo 
Jürgen Grönfors 
Erik Lönnfeldt

ASIAMIEHET 
Hilpas Lyytikäinen 
Liisa Larjamo 
Maija-Liisa Sainio 
Teemu Kärkäs 
Raija Valonen 
Otto Pesola 
Lauri Hämäläinen

Runo Harmon jakama 
taulukko säätiön 
kokouksessa:  
säätiön varallisuus ja 
sen tuotto.

Apurahoja jaettaessa syntyi silloin tällöin muistamisongelmia. 
Ensin oli oltava tarkkana, että muisti aina pitää erillään Seppälän 
erikoisrahaston rajoitukset. Lisäksi, mikäli hakemuksia ei tullut 
tarpeeksi ja apurahaa jäi säästöön, piti olla tarkkana, ettei niitä 
vahingossa sijoittanut, koska ne piti säästää tulevia hakemuksia 
varten. Pieneksi riesaksi muodostuivat myös tohtorinväitöskirjo-
jen apurahat. Niissähän oli periaate, että puolet maksetaan heti 
ja loppuosa kun väittely oli tehty. Edellytettiin kuitenkin, että 
työ olisi valmis kolmessa vuodessa. Näinhän ei aina ollut, joten 
koottuihin selityksiin piti varautua.

Apurahoja on jaettu vuosina 2006–2018 yhteensä 124 000 
euroa. Välillä on ongelmana ollut kelvollisten hakemusten puu-
te. Apurahojen jakauma kyseisinä vuosina ilmenee oheisesta 
”piirakasta”.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 
2013 Erik Lönnfeldt. Asiamiehenä toimii nyt Lauri Hämäläinen.

LÄHTEET
Runo Harmon muistio 8.3.1994
MIL 100 vuotta 1990 – matrikkeli: Sten Öhman, Maan-
mittareiden satavuotinen yhdistystoiminta, s. 18–20.



Tervetuloa vuoden 2019 
Maanmittauspäiville!

OSALLISTUMISHINNAT
Early bird (voimassa 31.1.2019 asti): 
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 275 € + alv
– Ei-jäsenet 325 € + alv
Normaalihinta (voimassa 1.2.–28.2.2019): 
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 325 € + alv
– Ei-jäsenet 375 € + alv 
Jälki-ilmoittautuminen (1.3.2019 alkaen): 
– 450 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv (koko ajan)
Eläkeläiset: 200 € + alv (koko ajan)
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, aamu- ja 
iltapäiväkahvit sekä lounaat.´

MAJOITUS
Majoituksen varausinfo löytyy osoitteesta  
http://www.maankaytto.fi/mmp2019 

ILTAJUHLA
Iltajuhla nautitaan Paasitornin juhlasalissa. Ilta-
juhlaan kuuluu 3 ruokalajin illallinen, jonka jäl-
keen juhlaväkeä viihdyttää The Sense Band.
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Maanmittauspäivät 2019
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS

www.maankaytto.fi/mmp2019

#mmp2019

Peter Vesterbacka on suomalainen mo-
biilipelien kehittäjä ja opetuspeliyhtiö 

Lightneerin brändijohtaja. Vesterbacka on 
puuhaamassa myös tunnelihanketta Hel-
singin ja Tallinnan välille (Fin Est Area Bay 

Project), joka toteutuessaan tulee mullista-
maan niin pääkaupunkien välistä liikennettä 

kuin kaupunkisuunnitteluakin. Yhdysvaltalainen 
Time-aikakauslehti valitsi Vesterbackan vuoden 2011 maail-
man sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalleen.

Anni Sinnemäki on Helsingin kaupunki-
ympäristöstä vastaava apulaispormestari. 

Sinnemäen toimialaan kuuluvat mm. 
maankäyttö ja kaupunkirakenne, raken-
nukset ja asuntoasiat. Kaupunginvaltuu-
tettuna Sinnemäki on toiminut 2005 al-

kaen lukuun ottamatta vuosia 2015–2017, 
jolloin hän toimi Helsingin kaupunkisuun-

nittelusta ja kiinteistötoimesta vastaavana apu-
laiskaupunginjohtajana. Kansanedustajana Sinnemäki toimi 
1999–2015 ja Suomen työministerinä 2009–2011. Koulutuksel-
taan hän on humanististen tieteiden kandidaatti.

Madventures-kaksikko Riku Rantala ja 
 Tuomas Milonoff tunnetaan omaperäisinä, 

intohimoisina ja pelkäämättöminä tarinan-
kertojina. Vuosien saatossa kaksikolle on 
tarttunut monenlaisia kiehtovia tarinoita 
ja kokemuksia eri puolilta maailmaa jaet-

tavaksi. Madventures valittiin Speakers-
forumin vuoden puhujaksi 2016.

Maanmittauspäivät 2019 – maankäytön, paikkatiedon, 
 toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!

www.maankaytto.fi/facebook

Ilmoittautua voi osoitteessa  
https://holvi.com/shop/Maanmittauspaivat/ 

MIL ry ja MAKLI ry järjestävät Maan mittauspäivät 
2019 kaksipäiväisenä tapahtumana 27.–28.3.2019 
Helsingin Paasitornissa.

TAPAHTUMAN KEY NOTE -PUHUJAT

MAANMITTAUSPÄIVIEN 2019 PÄÄSPONSORIT SPONSORIT



KESKIVIIKKO 27.3.2019
ILMOITTAUTUMINEN klo 8:30 ALKAEN

KAHVI klo 9:00–9:45
AVAJAISET • JUHLASALI klo 9:45

Tervetuliaissanat • Mikael Still, Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Key note -puheenvuoro • Anni Sinnemäki, Helsingin kaupungin apulaispormestari

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen
Key note -puheenvuoro • Madventures Riku Rantala ja Tuomas Milonoff

LOUNAS klo 12:00–13:00

Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Keskustan  pysäköintiongelmien ratkaiseminen 
3D-kiinteistöjä hyödyntämällä – case Järven-
pää • Kaupungingeodeetti   Juhana Hiironen, 
Järvenpään kaupunki

Huoneistotietojärjestelmä – mitä, missä,  milloin?  • 
Johtava asiantuntija Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos

Merenmittausten uudet lasermittaukset • Meren-
mittaus tietopäällikkö Susanna Jansson, Liikennevirasto

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
uudistaminen • Ympäristöneuvos Antti Irjala, 
ympäristöministeriö

Uusi yksityistielaki • Maanmittausneuvos Markku 
Markkula, Maanmittauslaitos

Teollisuus- ja asennusmittaus • Palvelupäällikkö Jari 
Karhu, Mitta Oy

Digikaavoitus Maannousema ja meren pinnan nousu – uutta tietoa 
vesijätön muodostumisesta meren rannoilla • Erikois-
tutkija Maaria Nordman, Paikkatietokeskus FGI

Tilojen 3D-virtuaalimalli tukee päätöksentekoa ja 
säästää kaikkien aikaa •  Toimitusjohtaja Timo Sääski, 
Geotrim Oy

KAHVI klo 14:30–15:00
Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

3D-kiinteistöblokki
– Toteuttajan näkökulma 
– Senior legal  Counsel Helena Kinnunen,  Fondia Oy 
– 3D-mallinnus rekisteröintiä varten

Runkomittaukset – katoavaa kansan perinnettäkö? • 
 DI Tauno Suominen,  Nordic Geo Center Oy
Tekoälyn mahdollisuudet paikkatietojen 
 tuotannossa ja analytiikassa • Teknologiajohtaja Ilkka 
 Suojanen,  ESRI Finland Oy

Pilaantuneet maat kaavoituksen riesana

Yhdistysten kokoukset klo 17:00–18:00
ILTAJUHLA KLO 19:00 -> • JUHLASALI

 TORSTAI 28.3.2019 
KAHVI klo 8:00–9:00

Maankäyttö Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Kaavoituksen uudet trendit • Suunnittelujohtaja 
Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki

Tontin halkomisen hyödynnettävyys • Toimitus-
insinööri Jaakko Kaila, Helsingin kaupunki

Paikkatiedot tehokäyttöön – paikkatieto alustan 
ajankohtaiset hankkeet sekä kuntafoorumin ja maa-
kuntafoorumin toiminta •  Kaupungingeodeetti Anna 
Mustajoki, Tampereen kaupunki ja johtava asiantuntija 
Heli Laaksonen, Maanmittauslaitos

Kaavasta toteutukseen • Johtaja (yhdyskunta ja 
infra) Kimmo Kurunmäki, RAKLI ry 

SoMen vaikutus toimitustuotantoon • Maanmittaus-
laitos

3Dkunta – kuntien tuottamat kaupunkimallit 
koneluettavassa muodossa • Johtava konsultti Pasi 
 Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Lunastuslain muutos • Maaoikeusinsinööri    
Sakari Haulos, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Leica Geosystems 200 vuotta! Mittauslaitteista 
kokonaiseen työkulkuun • Market Segment Manager 
Geomatics Tuukka Räsänen, Leica Geosystems Oy

TAUKO
Kiinteistöarviointi Toimitustuotanto ja rekisterinpito Paikkatieto

Metsän hintatutkimuksen tulokset • Johtava 
asiantuntija Esa Ärölä,  Maanmittauslaitos

Kuulumisia Parhaat palvelut -projektista

Arvonmuodostus kiinteistöverotusta varten 
– kansainvälinen katsaus ja kehitysnäkymiä 
Suomessa • MaaVero projektin asiantuntija Arthur 
Kreivi, Maanmittauslaitos

LandPro Oy

LOUNAS klo 12:00–13:00
Kiinteistöarviointi Paikannusratkaisut Paikkatieto

Kiinteistösijoitusten tuottokehitys ja sen ajurit 
eri osamarkkinoilla • Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, 
KTI Kiinteistötieto Oy

Sisätilapaikannus • Tutkimuspäällikkö Martti Kirkko-
Jaakkola, Paikkatietokeskus, FGI

Saumaton tiedonkulku kunnan maanhankinnas-
ta rakennetun ympäristön tietojen julkaisuun • 
 Ratkaisupäällikkö Heikki Karttunen, CGI Suomi Oy

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden nykytila ja 
lähitulevaisuuden näkymät • National Director, 
Head of Advisory Tero Lehtonen, JLL

Paikkatietokeskuksen mittanormaalit ja kalibrointi-
toiminta • Tutkimuspäällikkö Jorma Jokela ja vanhempi 
tutkija Mirjam Bilker-Koivula, Paikkatietokeskus FGI

Kiinteistöarvioijan roolin muuttuminen – 
 besserwisseristä neuvonantajaksi • Toimitus-
johtaja Seppo Koponen, GEM Property Oy

KAHVI klo 14:30–15:00
 PÄÄTTÄJÄISET • JUHLASALI 
 Fin Est Area Bay Project (Helsinki–Tallinna-tunnelihanke) • 
 Peter Vesterbacka

Maanmittauspäivät 2019 • Paasitorni • Alustava ohjelma
Ajantasainen ohjelma osoitteessa maankaytto.fi/mmp2019
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ARVIOMIESTÄ  
AINA TARVITAAN

JOS JOKU LUKIJA on löytävinään tästä 
pakinasta arvioinnille kielteisiä sävyjä, niin 
sellainen Veturimiehen kokonaisasenne ei 
kuitenkaan ole. Arviointia tarvitaan, niin 
maanmittarityössä kuin muutoinkin, laajassa 
merkityksessä vähän joka paikassa. Jos tässä 
pakinassa joku punainen lanka on, niin se 
on se, että arviomiehet saisivat välillä olla 
vähän nöyrempiä. Arvioinnin tarkkuus kun on 
heillä aina 15 %. Ai miksi? No siksi, kun se on 
asetettu jossain arvioinnin ohjetarkkuudeksi.

Eräs juristi hymähti tai suorastaan hirnah-
ti, kun Veturimies puhui arviointitieteestä. 
Juokseminen on urheilua ja kovat tieteet ovat 
tiedettä, mutta muu on sitten sitä mitä kukin 
ajattelee sen olevan. Veturimies on sen ver-
ran ammattilojaali, että myöntää arvioinnin 
tieteeksi, vaikka ei olekaan aina ihan varma. 
On tullut nähdyksi niin karseita virheitä (en 
minä, mutta ne muut pojat), että tiede on siitä 
vielä kaukana. Pelkästään niistä kertominen 
täyttäisi pari pakinaa, mutta olkoon, ettei 
kukaan rupea Veturimiehen omista virheistä 
huomauttelemaan. 

Tästä pääsinkin sopivasti seuraavaan kap-
paleeseen. Kaikki on lopulta juristien käsissä, 
arvioinnissakin. Ei siinä koulutusta ja tiedettä 
tarvita, kun tuomari sanoo, että ”tämä on 
kuulkaa arvokasta maata, ehdotan, että kaikki 
korvaukset nostetaan kaksinkertaisiksi”. Ja ne 
nostetaan. Tästäkin löytyisi lisää sanomista, 
mutta en nyt kuitenkaan sano.

Mutta ovat tuomarit hyviäkin päätöksiä 
tehneet. Moni maanmittarien keskenään 
sopima väärä käytäntö on heitetty KKO:ssa 
romukoppaan, arviointiasioissakin. Muistutan 
taas kerran siitä häpeästä, että Korkein oikeus 
joutui 1970-luvulla ojentamaan maanmitta-
reita (niitä, jotka systeemeistä määräsivät) 
karkeasti väärästä metsän jyvitystavasta. 
Sen nyt sentään piti olla maanmittareiden 
vahvuusaluetta.

Historia toistaa itseään. Sanokaa Vetu-
rimiehen sanoneen, että jonakin päivänä 
KKO toteaa, ettei haja-asutustontin jokainen 
neliö ole samanarvoinen, vaan arvo on suh-
teutettava siihen, mikä on sen neliön merki-
tys kokonaisuuden osana. Että ei ole sama 

asia, kavennetaanko rantatonttia rannasta 
takarajalle vai leikataanko sieltä takarajalta 
samansuuruinen metsäinen kaista. Että ei voi 
olla niin, että takarajalta ostettu lisämaa on 
halpaa maata mutta lunastettaessa kallista 
maata. Että tien vieriojan ja tontin pensas-
aidan välinen tontinosa, jota tontin omistaja 
ei ajattele edes omistavansa, maksaa kymme-
niä euroja neliöltä. Tämmöistä eivät ymmärrä 
ketkään muut kuin Pyhän Arviomiesten 
Veljeskunnan jäsenet.

Onhan KKO:kin arviointiasioissa kompu-
roinut, vieraalle maaperälle kun astuu. Me 
vanhemmat muistamme sekoilun jäätymis-
teorian ja kellumisteorian välillä ja jokainen 
tietää sekoilun vesijätön lunastushinnan 
määräämisessä. Montakohan tutkielmaa 
viimeksi mainitusta on tehty eikä niistä tule 
hullua hurskaammaksi. Missä on huomattava 
mitäkin erikoista niin, ettei se olekaan yleisesti 
sovellettavissa. Kukin tekee sitten edelleen 
niin kuin katsoo oikein olevan ja kansalainen 
maksaa sattumanvaraisesti sen mukaan.

Mutu-tuntumasta se alkoi ja lähinnä 
kauppahinta-arvioinnilla se jatkui. Ei kaup-
pahinta-arviointia vastaan kukaan saanut 
mitään sanoa, mutta kun Veturimies tutki 
erään saaristokunnan muutamaa sataa loma-
tontin kauppaa, usko horjui. Oli se sekalaista 
aineistoa, mutta ei siitä oppien mukaan olisi 
saanut mitään poistaa eikä hintoja luokitella. 
Samaan myllyyn vaan kaikki ja keskiarvo oli 

se oikea, hutit kuulemma kumosivat toisensa. 
Veturimies ei usko. Luokittelua siinä tarvittiin 
ja tosiarviointi olisi vaatinut vielä edustaviksi 
katsottujen kohteiden maastovertailua, vaan 
eihän sellaiseen ole yleensä mahdollisuutta. 
Kauppahinta-arvioinnin tuloksen oikeellisuus 
on tikkataulun seiskasta ysiin, napakymppi 
vain vahingossa. Tai ainahan tulos on oikea, 
kun oikeampaa ei ole. 

Tietokoneet ja paikkatietojärjestelmä tätä-
kin asiaa auttoivat. Onhan se iso edistysaskel, 
kun kohteet näkee edes kartalla. Odotetaan 
sitä päivää, että kohteista saa valokuvatkin 
niin kuin katuverkostosta ja monesta muusta 
paikasta jo tänä päivänä. Silloin arviomiehet 
voinevat luvata jo oikeasti tarkkuudeksi 15 %.

Tuotto-arvoarviointi jäi vähemmälle 
käytölle ja kustannusarvoarviointi lähinnä 
rakennusten arviointiin. Veturimies muistaa 
noista menetelmistä nuorten arviointileijo-
nien hurjimman sovellutuksen, jossa lähdet-
tiin suunnitellun liikerakennuksen tuotoista, 
alettiin karsia siitä pois kaikki rakennuksen 
aikaansaamiseksi tarvitut kustannukset ja 
jäljelle jäi tontin arvo. Taisi jäädä teoriaksi, eikä 
sillä olisi ainakaan 15 %:n tarkkuuteen päästy. 

Seuraava askel oli kai professori  Jorma 
 Kantolan kehittämä ekonometrinen kiin-
teistö arviointi. Ei sitä monikaan kenttämaan-
mittari ymmärtänyt eikä soveltanut, mutta 
olihan se aimo harppaus kohti kehittyneem-
piä menetelmiä. Siitä sitten eteenpäin neuro-
verkkoihin ja ties mihin, mistä Veturimiehen 
kaltainen vanha pieru ei mitään tiedä. Tule-
vaisuus on taas kerran nuorisossa nousevassa, 
ja tulee päivä sellainenkin, ettei kukaan ar-
vioinnin tieteellisyyttä kyseenalaista. 

Veturimies

V E T U R I M I E S
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Avaimet käteen ja korjaamaan
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TALOUSTUTKIMUS OY:N  rakennus-
yhtiö Peabille vähän aikaa sitten tekemän 
tutkimuksen mukaan 92 % suomalaisista on 
huolissaan rakennusten kosteus- ja homevau-
rioista. Tämä luku ei sinänsä kerro vaurioitten 
yleisyydestä, mutta se osoittaa, että jotakin 
on pahasti vialla.

Tiedotusvälineissä on käsitelty näitä 
ongelmia runsaasti vuosien mittaan. Erityi-
sesti ovat olleet esillä julkisissa rakennuksissa 
kuten kouluissa havaitut ongelmat. Monia 
rakennuksia on korjattu. Monia on myös 
purettu ja niiden tilalle on rakennettu uusia. 
Monet ovat ehtineet sairastua pysyvästi. 
Kustannuksia on tullut paljon sekä korjaus-
töitten että sairastumisten takia ja lisää rahaa 
tarvittaisiin runsaasti.

Ihmisten alttiudessa saada oireita on 
suuria eroja. Varmaa syytä tähän ei tiedetä. 
Ei ole hyvää laboratoriokoetta, jolla voitaisiin 
varmistaa, ovatko oireilun syynä kosteus- ja 
homevauriot vai jotkin muut tekijät. Esim. 
sähköallergian kaltaiset ilmiöt ovat suuria 
arvoituksia.

Asian vaikeutta lisää se, että asian parissa 
kamppailevat ammatti-ihmiset ovat hyvin 
erimielisiä siitä, miten ilmenneisiin ongelmiin 
pitäisi suhtautua. Toisella laidalla pyritään 
välttämään haitallisia aineita ja olosuhteita. 
Toisella laidalla taas katsotaan, että syyt 
löytyvät ihmisten virheellisistä ajattelu-
tavoista eli korvien välistä ja heidän pitäisi 
tottua sietämään enemmän. Kiistat ovat 
näkyvästi henkilöityneet mm. sisätautien ja 
infektiosairauksien erikoislääkäriin, professori 
Ville Valtoseen ja Työterveyslaitoksen neu-
rologian erikoislääkäriin Markku Sainioon. 
Ongelmista kärsivät ovat vaikeassa asemassa 
lääkärien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) laaja tutkimushanke etsii kotien si-
säilmasta mikrobeja, jotka joko suojaavat 
terveyttä tai vaikuttavat siihen haitallisesti. 
Noora Bäckgren kertoi siitä Helsingin Sano-
missa 18.3.2018.

Tutkimuksen taustalla ovat havainnot 
siitä, että rakennusten kosteus- ja home-
vauriot voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja 

-infektioita, jopa astmaa. Syitä ei ole pystytty 
riittävästi selvittämään. Eräs merkittävä tekijä 
on se, että ihmiset viettävät 90 % ajastaan 
sisätiloissa. Samaan aikaan tiedetään, että 
varttuminen maatilojen ympäristössä, jossa 
on paljon mikrobeja, suojaa astmalta. Kau-
pungistumisen myötä astma on lisääntynyt.

THL:n tutkija Martin Täubel kertoi, että 
maaseutu- ja kaupunkikotien sisäilman 
mikrobiyhteisöjen monimuotoisuudessa on 
todella selkeä ero. Pääosin ero selittyy sillä, 
että maaseutu- ja maatilakodeissa luonto ja 
sen mikrobit ovat lähempänä ja sitä myötä 
kulkeutuvat sisään helpommin kuin kau-
punkilaiskodeissa. Jos maaseutumainen 
mikrobiyhteisö olisi mahdollista luoda kau-
punkikotiin, se olisi mullistavaa.

Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 
on paneutunut perusteellisesti allergioiden 
syntysyihin. Työhön osallistunut allergologian 
emeritusprofessori Tari Haahtela on sano-
nut, että elämme liian mikrobiköyhässä ym-
päristössä (Suur-Jyväskylän Lehti 14.9.2016). 
Allergioiden hoidossa on alettu käyttää 
välttämisen sijaan siedätyshoitoa. Viesti on 
samanlainen kuin THL:n tutkimushankkeessa.

Vanhan käytännön kokemuksen mukaan 
ihminen alkaa vanhetessaan muistella vanho-
ja hyviä aikoja. Tunnustan, että minussakin on 
tähän taipumusta. En pidä sitä kuitenkaan 
ihan perusteettomana. Kosteus- ja homevau-
rioita on varmaankin ollut aina, mutta ei niistä 
ennen vanhaan puhuttu. Joko ei osattu tai 
ongelmia ei ollut läheskään siinä määrin kuin 
nykyisin. Kallistun jälkimmäisen vaihtoehdon 
kannalle. Tältä pohjalta lähtien olen todella 
iloinen, että olen viettänyt varhaislapsuuteni 
1940-luvulla maaseudulla pienviljelystilalla, 
jossa siedätyshoitoa oli todella paljon tarjolla. 
Kun siihen lisätään tyypillisten lastentautien 
kuten tuhkarokon sairastaminen, tuo aika loi 
vastustuskyvyn, jolla on menty näihin päiviin 
saakka ilman allergioita. Olen tosin jatkanut 
koko elämäni ajan siedätystä mm. liikkumalla 
paljon luonnossa.

Yli puolet Taloustutkimus Oy:n tutkimuk-
seen osallistuneista oli sitä mieltä, että raken-
tamisen laatu on vuosien mittaan heikenty-

nyt. Onko näin vaiko ei, vakavia laatuvirheitä 
paljastuu jatkuvasti. Tehdään liian kovalla 
kiireellä ja runsaslukuisten aliurakoitsijoiden 
perään ei pystytä riittävästi katsomaan.

Syitä ongelmiin voidaan löytää myös 
rakennustekniikasta. Esim. kun pyritään 
säästämään lämmityskuluissa, sillä voi olla 
haitallisia vaikutuksia sisäilman laatuun. 
Tähän asiakokonaisuuteen liittyy paljon uu-
den tekniikan käyttöä, josta ei ole riittävästi 
tietoa ja joka vaatii paljon asiantuntemusta 
ja huolellisuutta, jolloin riskien vaara kasvaa.

Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen tilan-
neen rakennusyhtiö Peabin toimitusjohtaja 
Mika Katajisto sanoi, että tutkimuksen luvut 
ovat todella pysäyttäviä. Hänen mukaansa 
ammattiylpeys pitää nostaa takaisin kun-
niaan. ”Meidän on yhteistyössä parannettava 
toimintaamme niin, että sisäilmaongelmiin 
liittyvät huolet hälvenevät ja suomalaiset 
voivat luottaa alan toimijoihin. Kosteuden-
hallinnasta on pidettävä huolta koko raken-
nushankkeen ajan. Suunnitellaan hyvin ja ra-
kennetaan niin kuin on suunniteltu ja sovittu.”

Katajisto lausuu kauniita sanoja, mutta en 
jaksa uskoa johonkin äkilliseen ihmeparan-
tumiseen. Ovathan epäkohdat olleet kauan 
tiedossa ja niistä on puhuttu ja kirjoitettu 
todella paljon. Lohduttakaamme itseämme 
vaikkapa vanhoilla viisauksilla: Toivossa on 
hyvä elää ja niin kauan kuin on elämää, on 
myös toivoa.

Koskaan ei ole aikaa tehdä sitä kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä se uudelleen.
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Markku Raimovaara

Kunnilla iso rooli rakentamisen
kiertotalouden edistäjänä

Rakentaminen tuottaa kaivos-

teollisuuden jälkeen suurimman 

osan Suomen jätevolyymista. 

 Rakennus- ja purkujätteet 

sekä maa-ainekset ovat kun-

nille ja muille toimijoille iso 

 haaste: EU-lainsäädäntö asettaa 

 rakennusjätteiden materiaalina 

hyödyntämisen tavoitteeksi 70 % 

vuoteen 2020 mennessä.  

Tähän on vielä matkaa.   

TAVOITTEITA  
RAKENNUSALALLE
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (Valtsu) vuoteen 
2023 on neljä painopistealuetta, joista yksi on rakentamisen 
jätteet. Rakentamisen jätteitä kertyi vuonna 2015 yhteensä 
noin 15,1 miljoonaa tonnia. Määrä on noin viidennes kaikesta 
syntyneestä jätteestä. Rakennusjätteestä suurin osa, noin 90 
prosenttia, kertyi maarakentamisen jätteistä, josta puolestaan 
suurin osa on mineraalijätettä. Valtsussa on asetettu raken-
tamisen jätteisiin liittyen seuraavia tavoitteita:
– rakentamisen jätemäärä vähenee
– rakennus- ja purkujätteiden materiaalina hyödyntäminen 

nostetaan 70 %:iin
– rakentamisen jätteiden hyödyntämistä lisätään riskit 

halliten
– rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkkuuta ja oikeel-

lisuutta parannetaan.
Euroopan unionin jätedirektiivissä (2008/98/EY) on ase-

tettu yllä mainittu vaarattoman rakennus- ja purkujätteen 
70 % hyödyntämistavoite saavutettavaksi jo vuoteen 2020 
mennessä. Tavoitteen saavuttaminen Suomessa edellyttää 
tehostamistoimia rakennusalan materiaalikiertojen hal-
linnassa. Jätedirektiivin muutos (2018/851) hyväksyttiin 
kesällä 2018 ja siinä edellytetään jäsenvaltioiden muun 
muassa edistävän rakennusten valikoivaa purkamista ja 

Rakennus- ja  purkujätteille on 

tarpeen etsiä ja luoda uusia 

 käyttömuotoja sekä kehittää 

 jätteiden ja  maamassojen parempaa 

hallintaa. Myös  materiaalivirtojen 

aitoon  ymmärrykseen  tarvitaan 

merkittävästi lisää tietoa. 

 Rakentamisen kiertotalous  kunnissa 

(RANTA) -hankkeessa tutkittiin, 

miten kiertotaloutta voidaan 

 huomioida nykyistä  paremmin 

 purkutöiden hankinnassa ja 

 maamassojen hallinnassa.
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helpottavan rakennus-ja purkujätteen uudelleenkäyttöä ja 
laadukasta kierrätystä.

Kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa on tarpeen 
kiinnittää huomiota materiaalien kokonaisvaltaiseen kiertoon 
ja kierron synnyttämiin kokonaisvaikutuksiin. Esimerkiksi 
sementin valmistuksen, betonituotteiden valmistuksen, 
käytön rakennuksissa ja edelleen purkamisen muodostamaa 
ainekiertoa on pystytty materiaalien kierrätyksen osalta 
kehittämään merkittävästi. Oheisessa kaaviossa on esitetty 

betonirakentamisen kiertotalouteen liittyvät päävaiheet. 
Varsinaisista rakennusmateriaaleista käytetään eniten betonia, 
jota valmistetaan suhdanteesta riippuen noin 15 milj. tonnia 
vuodessa. Betonin valmistukseen käytetään noin 1,5 milj. 
tonnia sementtiä ja noin 13 milj. tonnia kiviainesta. Luonnosta 
otettavasta kiviaineksesta noin 5 % käytetään betonin valmis-
tukseen. RANTA-hankkeessa on tehty toimenpiteitä liittyen 
rakennusten purkamiseen, rakennusosien uudelleenkäyttöön 
ja purkumateriaalien hyödyntämiseen.

Kaurialan koulun purkutyömaa.
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Betonirakentamisen kiertotalous.  

Lähde: KiviFaktaa
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KUNTIEN ROOLI PURKUTÖIDEN TILAAJANA
RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehtiin kartoittamalla nykyisiä 
purkutoiminnan pullonkauloja ja esteitä, tutkimalla purkujätteen 
ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää 
ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä keräämällä eri toimijoiden 
havaintoja kehitystarpeista ja mahdollistajista. Kehitystyötä 
tehtiin yhdessä Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien 
kanssa, jotka olivat hienosti yhteistyössä hankkeen kanssa tarjoa-
malla todellisia kohteita erilaisia tarkasteluja varten. Hankkeessa 
haastateltiin myös laajaa joukkoa purku-urakoitsijoita.

RANTA-hankkeen havaintojen ja toimijakentän haastattelujen 
perusteella voidaan todeta, että nykytilanteessa kiertotalous 
(uudelleenkäyttö ja materiaalien tehokas kierrätys) ei ole vielä oh-
jaava tekijä purkutöiden hankinnoissa. Alalla vallitseva käytäntö 
purku-urakoiden kilpailutuksessa on käyttää yksinomaan halvinta 
hintaa valintaperusteena. Urakka-asiakirjoissa ei aseteta erityisiä 
vaatimuksia tai tavoitteita purkujätteen lajittelulle ja hyödyntä-
miselle. Asia on kuitenkin parin viime vuoden aikana noussut 
esille eri osapuolten keskusteluissa ja yhteinen tahtotila asian 
muuttamiseksi alkaa muodostua. Asian edistämiseksi tarvitaankin 

eri tahojen tiivistä yhteistyötä. Useat purku-urakoitsijat 
ovat oma-aloitteisesti kehittäneet lajittelevaa purkua ja 
materiaalien hyödyntämistä, koska se parantaa heidän 
kilpailukykyään, vaikka tilaajat eivät ole suoranaisesti 
sitä edellyttäneet.

Ympäristöministeriön johdolla valmistellaan ohjei-
ta purkutöiden hankintamenettelyihin, joita kunnat 
voivat jatkossa käyttää. Vuonna 2019 valmistuvat esi-
merkiksi oppaat ”Purkutöiden hankinta” ja ”Purkuopas 
– Opas purkutöiden suunnitteluun ja toteutukseen”. 
RANTA-hanke on ollut yhteistyössä ympäristöministe-
riön kanssa oppaiden valmistelussa.

KAURIALAN KOULUN PURKU 
TUTKIMUSKOHTEENA
Kaurialan koulu suljettiin Hämeenlinnassa sisäilma-
ongelmien takia keväällä 2015. Koulun purkamisen 
valmistelu aloitettiin keväällä 2017 kaupungin tila-
palveluissa. Koulun purku-urakka koostui kolmen 

RANTA-HANKE

Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeessa 

(2016–2018) edistetään rakennettuun kaupunkiympäris-

töön, rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyvää 

kiertotaloutta. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 

aluekehitysrahastosta. Toteuttajina hankkeessa ovat Green 

Net Finland ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metropolia 

ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. 

Hankkeen loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2018 

osoitteessa www.greennetfinland.fi.

Kaurialan koulun jäämistöä.
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http://www.greennetfinland.fi


www.topgeo.fi

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

rakennuksen purkamisesta, kaikkiaan runsaasta 
7 500 kerrosneliömetristä. RANTA-hanke oli Hämeen 
ammattikorkeakoulun toimesta mukana purkua val-
mistelevien toimenpiteiden suunnittelussa. Alkukat-
selmus koululla osoitti, että rakennuksissa oli runsaasti 
kalusteita, työkoneita, rakennusosia ja muita materiaa-
leja, sillä tavaraa oli kerätty sinne myös aiemmasta 
purkukohteesta.

Yleensä edellä mainitun jäämistön poistaminen 
kohteesta sisällytetään purku-urakkaan. Tässä koh-
teessa kokeiltiin kuitenkin menettelyä, jossa uudel-
leenkäyttöön soveltuva osa jäämistöä inventoitiin, 
valokuvattiin, tehtiin tuoteluetteloksi ja asetettiin 
myyntiin huutokauppamenettelyllä. Kaikki myyntiin 
asetetut noin 140 artikkelia ostettiin ja tarjotut hinnat 
vaihtelivat välillä 10–2 500 euroa. Eniten kiinnostusta 
herättivät esimerkiksi teknisen opetuksen tiloissa olleet 
puuntyöstölaitteet, joista annettiin noin 80 tarjousta. 
Tämän kokeilun perusteella saavutettiin varsin posi-
tiiviset kokemukset, mutta myös kehittämistarpeita 
havaittiin.

Kaurialan koulu oli tyypillinen betonirunkoinen 
kohde, jonka purkamisen yhteydessä suurin muo-
dostuva purkujätemateriaali oli betoni. Tästä syystä 
toiseksi tutkimuskohteeksi valittiin purkubetonin 
käsittely työmaalla ja sen hyödyntäminen. Hyödyntä-
mistavoitteet ja vähähiilisyyden toteuttaa parhaiten 
ratkaisu, jossa työmaalla tuotettu betonimurske 
pystytään toimittamaan suoraan hyödynnettäväksi 
mahdollisimman lähellä olevaan kohteeseen. Kauri-
alan koulun tapauksessa betoni murskattiin kohteessa 
kauhamurskaimella ja toimitettiin hyödynnettäväksi 
noin kuuden kilometrin päässä olevaan uuteen 
yksityiseen rakennushankkeeseen. Tässä kohteessa 
murskaus pystyttiin toteuttamaan kohteessa, aina se 
ei ole mahdollista. Massojen kuljetusten logistiikkaa 
tehostettiin lisäksi tuomalla paluukuormana takaisin 
purkutyömaalle puhdasta täyttömaata. Suoran beto-
nimurskeen hyödyntämisen mahdollisti se, että oli tar-
jolla lähistöllä kohde, jossa oli hankittu lupa riittävän 
suuren määrän hyödyntämiseen maarakentamisessa. 
Betonimurskeen käytöllä saavutettiin ympäristöhyö-
tyä vähentämällä neitseellisen kiviaineksen tarvetta 
rakennuskohteessa.

MAAMASSOJEN HALLINTA TÄRKEÄSSÄ 
ROOLISSA
Maamassojen ja mineraalisten uusioainesten hallin-
ta on ollut toinen RANTA-hankkeen selvityskohde 
rakennusten purkamisen lisäksi. Usein nämä kaksi 
osa-aluetta voidaan yhdistää, kuten edellä kuvattiin. 
Hämeenlinnan Engelinrannan maaperän kunnostus-
projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 
2017–2018. RANTA-hanke seurasi kunnostushankkeen 
toteutusta ja materiaalivirtoja. Kunnostus toteutettiin 
perinteisellä menettelyllä kaivamalla jätteitä ja haitta-
aineita sisältävä maa-aines ympäristöluvassa määritel-
tyyn syvyyteen (esimerkiksi 5 m).
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Kunnostuskohteen kokonaiskustannukset määräytyvät yleen-
sä kuljetusten ja poisvietävien materiaalien vastaanoton kustan-
nusten osuuksista, itse maankaivu ja kuormaus ovat pienempi 
osa kustannuksista. Tästä syystä kannattaa lajitella ja käsitellä 
kaivettavaa ainesta työmaalla ja pyrkiä hyödyntämään mahdol-
lisimman paljon itse kohteessa. Engelinrannan kohteessa lähes 
kaikki kaivettu aines seulottiin, jolloin esimerkiksi puu, betoni, 
tiilet ja kivet saadaan lajiteltua tehokkaasti. Pintakerroksissa oli 
myös puhdasta kiviainesta, joka kaivettiin huolellisesti erikseen, 
läjitettiin kohteessa ja käytettiin myöhemmin täyttöihin. Osa 
kaivetusta aineksesta jouduttiin kuljettamaan työmaalta pois 
eri vastaanottajille ja maksamaan vastaanotosta sovitut maksut. 
Silloinkin kustannukset saadaan minimoitua, kun materiaali 
on hyvin lajiteltua. Kaikkiaan tehokas kaivuaineksen lajittelu 
ja hyödyntäminen pienentävät kustannuksia ja kunnostustyön 
aiheuttamia päästöjä.

Kunnostuskohteessa kaivetun 
aineksen seulontaa.

TIESITHÄN
• että Maankäytön web-sivustossa on ar tik kelikohtaiset PDF-tiedostot 

kaikista vuoden 2000 jälkeen il mes ty neistä jutuista

• että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain sanan ja 
vapaan sanahaun perusteella

• että sivustossa on vain sähköisessä muodossa olevaa lisäaineistoa

• että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

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

Betonin murskausta  
kauhamurskaimella.
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LÄHTEITÄ
Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakun-

nallinen jätesuunnitelma vuoteen 
2023

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 
2023, taustaraportti

Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, Betonira-
kentamisen kiertotalous

Eija ja Markku Raimovaara, Purettavan 
rakennuksen materiaalit kiertoon, 
Ympäristö ja Terveys -lehti no 7/2018

OPISKELIJAKUULUMISIA
HEI! TERVEISIÄ METROPOLIASTA, 
Leppävaaran kampukselta.

Aloitimme maanmittaustekniikan 
opinnot syksyllä 2018. Opinnois-
sa olemme käyneet läpi useampia 
mittausmenetelmiä mm. vaaitusta 
ja takymetrimittauksia ja saaneet 
harjoitella mittauksia myös käytän-
nössä. Paljon on ollut opittavaa, mutta 
kuitenkin olemme käyneet asioita läpi 
tasaisesti. Suurin osa aiheista on ollut 
täysin uusia, sillä kummallakaan ei 
ole aiempaa kokemusta alasta. Käy-
tännönharjoituksissa asiat ymmärtää 
paremmin, kun pääsee konkreettisesti 
tekemään. Olemme kokeneet käytän-
nönharjoitukset mielenkiintoisiksi ja 
ehdottomasti parhaaksi tavaksi oppia. 
On eri asia päästä käyttämään esim. 
takymetria, kuin kuulla teoriassa, miten 
sitä käytetään. Pääsimme jopa kiinteis-
tötekniikan tunnilla tekemään sähköis-
tä kauppakirjaa ja kiinnityshakemusta 
kiinteistönvaihdannan palvelun kautta.

Opiskelu sisältää paljon matema-
tiikkaa, mihin pääsee hyvin käsiksi, jos 
lukion matematiikka on tuttua. Myös-
kin ilman sitä pääsee hyvään vauhtiin, 

mutta vaatii opiskelijalta enemmän, 
koska aiheet eivät ole välttämättä 
tuttuja. Tehtäviä tulee aika paljon ja 
niissä on monesti laajalti tekemistä, 
onneksi palautukset ovat joustavia ja 
se helpottaa kovasti. 

Ammattitaitoisilla opettajillamme 
on laaja tietämys alasta ja he ovat 
tukena opiskelussa. Tähän mennessä 
olemme saaneet vieraiksi useampia 
entisiä maanmittauksen opiskelijoita, 
jotka nyt ovat työelämässä. On ollut 
mukava kuulla, missä he ovat töissä 
ja miten he ovat sinne päässeet. Toi-
vottavasti tulevien opiskeluvuosien 
aikana pääsemme tutustumaan vielä 
lisää alan työmahdollisuuksiin ja sitä 
kautta löytämään mieluisan paikan, 
missä työskennellä. 

Sonja Vidkopp ja Saara Vesa 

Lehtori  Markku 
 Raimovaara 
 työskentelee  Hämeen 
ammatti korkeakoulun 
(HAMK) Teknologia-
osaamisen yksikössä 

rakennus- ja yhdyskunta tekniikan alalla ja 
toimii RANTA- hankkeessa HAMK:n projekti-
päällikkönä.

KAAVOITUKSELLA VOIDAAN 
VAIKUTTAA KIERTOTALOUDEN 
EDELLYTYKSIIN
Kaavoituksen kautta kunnat voivat mer-
kittävästi edistää rakentamisen kierto-
talouden toteuttamista alueellaan ja 
vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin 
sekä hiilijalanjälkeen. On tärkeää, että jo 
maankäytön suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota materiaalivirtoihin ja niiden hal-
lintaan ottamalla yhdeksi huomioitavaksi 
asiaksi massataloussuunnittelun. Tällöin 
kaavoissa varataan tilaa mahdollisten 
ylijäämämaiden sijoittelulle ja niiden 
hyödyntämiselle esimerkiksi meluvalleina 
ja maisemarakenteina itse kohdealueella. 
Päästölaskennan avulla voidaan vertailla 
eri vaihtoehtoja ja valita mahdollisimman 
ilmastoviisas ratkaisu. Tavoitetilaksi voi-
daan asettaa se, ettei maa-aineksia tarvitse 
enää läjittää ns. maankaatopaikoille, vaan 
kaikki hyödynnetään. Tämä tavoitteen 
toteutuminen edellyttää myös riittävien 
kiertotalousalueiden kaavoittamisen kun-
tien ja yritysten käyttöön, joissa erilaisia 
maa- ja uusioaineksia voidaan tarvittaessa 
käsitellä hyötykäyttöönsopiviksi – ei loppu-
sijoitettavaksi.
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M A A N M I T T A U S T A 
 T A L L E N T A M A S S A

PAINOKIVI
AIKANAAN KÄYTETTIIN karttojen painamiseen 
kiviä. Tällaisen kiven kaivertaminen paino-
laataksi kesti toista vuotta, joten ne olivat 
aikanaan varsin arvokkaita. Maanmittaus-
laitoksessa oli huoli kivien menettämisestä 
kevään 1918 konfliktin aikana: 
”Tuntuvampi vahinko on Maanmittaus-
hallitukselle koitunut kuitenkin sen kautta, 
että punaiset, murtauduttuaan Lilius & 
Hertzberg O.Y:n kirjapainon varastokellariin, 
jossa Maanmittaushallituksen karttakiviä 
on säilytetty, ovat sieltä ottaneet haltuunsa 
useam pia yleiskartan kaiverruskiviä semmoi-

sia karttalehtiä varten, joista entinen painos 
on ollut lopussa.”

Kivipaino (litografia) on kuvien litografi-
nen (kr. lithos = kivi) laakapainomenetelmä, 
joka oli käytössä ennen nykyaikaista offsettia. 
Painava kivi on hienointa, tiheää kalkkikiveä, 
johon rasva kiinnittyy pysyvästi. Rasva ja vesi, 
jota kivi myös ottaa vastaan, torjuvat toisiaan. 
Siksi kosteat kohdat torjuvat öljyisen paino-
musteen, ja päinvastoin.

Kemiallisin menetelmin myös kiven rasvaa 
hylkivät kohdat tehdään pysyviksi, jottei rasva 
leviäisi. Pehmeällä kankaalla, jossa on hieman 

painomustetta, hangataan kiveä kunnes kuva 
erottuu hyvin, mustana. 

Vuonna 1955 Tilgmann lopetti kivipaino-
menetelmän käytön, mutta Maanmittaushal-
litus painoi joitakin karttoja kivipainolla vielä 
myöhemmin.

Kuvassa on yleiskartan 1:400 000 lehden 
E3 painokivi vuodelta 1908.

Yleiskartan 1. laitos painettiin vuosina 
1866–73 F. Tilgmannin litografisessa laitokses-
sa (kivipainossa) Helsingissä. Painolaattana 
kivipainossa on hienohuokoinen, liuskeinen 
kalkkikivi. Menetelmässä kivipiirtäjä eli lito-
grafi piirtää painettavan kuvan peilikuvana 
kiveen rasvaisella litografitussilla tai rasva-
liidulla, jolloin syntyy käsityönä valmistettu 
alkuperäiskuva.

Teollisessa kartan painatuksessa Maan-
mittaushallituksen painossa käytettiin 
kivipainatusta aina 1960-luvun lopulle asti. 
Kivipainossa nelivärinen kartta vaati neljä 
painokiveä ja painokertaa.
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VUONNA 1898

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN 
AIKA KAUSKIRJAN vuoden 1898 numerossa 
käsitellään maanjako-oikeuden oikeutta perua 
kuvernöörin määräämä toimitus. Nimimerkki 
i – s – n kirjoittaa seuraavasti:

Aikakauskirjan ensimäisessä vihossa v. 1893 on 
nimimerkki E. J. G. kirjoituksessa ”Hajanaisia 
mietteitä maanmittausalalta” ottanut puheeksi 
epäkohdat, jotka johtuvat siitä että jakotoimituk-
set tulevat viivytetyiksi ja kestävät aavistamat-
toman kauvan. Kirjoittaja arvelee, että yleinen 
mielipide, joka ei tarkemmin tunne maanmit-
tausoloja, katsoo näihin epäkohtiin syypäiksi 
yksinomaan maamittarit, jotka eivät muka ole 
tarpeeksi kykeneviä tehtäviinsä. Osoittaaksensa 
tämän mielipiteen olevan yleensä epäoikeute-
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täydennystä, jota he ylempänä esitetyistä syistä 
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Tästä päätöksestä ei kukaan maanomistajis-
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olevan mitään hyötyä, joten heillä ei suinkaan 
ollut halua ruveta uusiin valituksiin. Mutta kun 
Maanjako-oikeus kuitenkaan ei ollut noudatta-
nut Keis. Senaatin päätöstä eikä kruunun asia-
miehellä Maanjako-oikeudessa ollut oikeuden 
menettelyä vastaan mitään muistuttamista, oli 
toimitusmaamittari sangen vaikeassa asemassa 
epätietoisena miten hänen olisi meneteltävä, 
jonkatähden hän. ennenkuin päätös vielä oli jou-
tunut voittamaan lainvoiman, alamaisuudessa 
alisti Keis, Majesteetin ratkaistavaksi, eikö kysy-
myksenalainen Maanjakooikeuden päätös olisi 
pidettävä laittomana ja sellaisena kumottava.

Maanmittarikunta kiitti Matts Gullia hänen 
tekemästään lausunnosta koskien Kartta-
komitean mietintöä rahankeräyksellä. Se oli 
ensimmäinen siemen kohti Maanmittausalan 
edistämissäätiötä. Gull kiittää keräyksestä:
Niille Maamittari-yhdistyksen jäsenille, jotka 
ovat koonneet ja minulle toimittaneet 875 
markan suuruisen summan palkinnoksi niistä 
töistä, joita yhdistykselle olen tehnyt, saan täten 
lausua vilpittömimmän kiitokseni. Vaasassa, 23 
p. syysk. 1898.
M. W. Gull.

• USS Maine räjähti ja  upposi 
Havannan  satamassa 
 tuntemattomasta  syystä. 
Surmansa sai 266 
 Yhdysvaltain sotilasta.  
Tapaus oli yksi syy Yhdys-
valtain sodanjulistukselle 
Espanjalle.

• Apteekkari Caleb Bragham 
valmisti ensimmäisen 
kerran Pepsi Cola -juoman.

• Perustettiin koripalloseura 
Uudenmaan Korihait.
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jossa himmeämpänä näkyviä 
projekteja ei ole vielä ladat-
tu tallentimen muistiin. La-
taus käynnistyy komennol-
la Lataa.

Projektiin työt ilmestyvät la-
dattavaksi tallentimen muis-
tiin. Lataa-komennolla voi-
daan ladata uusi työ muis-
tiin, jolloin linkitetyt tiedos-
tot seuraavat automaattises-
ti mukana. Nyt työn status 

on ’Uusi’.

Latauksen jälkeen työ aukeaa ja mittaus on valmiina alka-
maan! Tasonhallinnassa muutamme taustakartan tuttuun 
tyyliin valittavaan tilaan,  kytkemme solmupisteiden luon-
nin päälle, jonka jälkeen nurkat ovat maastoon merkittä-
vissä. Maastoonmerkinnän yhteydessä tallennamme myös 
tarkkeet merkityistä rakennuksen nurkista. Nyt työn sta-
tus on ’Käynnissä’:

Kun saimme mittaustehtävän suoritettua, muutamme 
työn statuksen valmiiksi , jolloin mitattu tieto siirtyy au-
tomaattisesti Connect-projektiin ja on toimistolla tarkas-
teltavissa.

Toimistolla  työnjohto toteaa, että työn status on muuttu-
nut, kun maastotyö valmistuu. Mittaustyönjohtaja avaa työn 
tarkistusta varten. Maastossa mitatut pisteet tulevat näky-

viin TSM-sovellukseen, kun työnjohto klikkaa valmiin työn 
auki suoraan Connectista. Tarvittavat siirtotiedostot luo-
daan tässä vaiheessa vasta toimistolla, jolloin meidän ei tar-
vitse  miettiä tiedonsiirtoformaatteja lainkaan maastossa.  
Käytettävissä on myös suoraviivainen Import to TBC -paini-

ke, jolla työ saadaan auki TBC:iin ja voidaan helposti tode-
ta tehty työ, siinä käytetty kalusto, tarkemitat, orientoin-
nin tiedot ja kaikki käytetyn mittauslaitteiston tallentamat 
metatiedot.

Trimble Connect -pilvipalvelun mittaustiedon hallinta-
tavan ansiosta mittausorganisaatio voi siirtyä paperitto-
maan aikaan, kun sisäisen työtilauksen tiedot voidaan liit-
tää osaksi job-tiedostoa TSM-sovelluksen avulla. Työtilauk-
set välittyvät suoraan job-tiedostoina tallentimiin ja työn-
johto voi luoda ne valmiiksi missä ja milloin tahansa. Työn 
voi tarvittaessa osoittaa jopa tietylle henkilölle. Luonnol-
lisesti myös tiedon lataaminen tallentimiin onnistuu missä 
tahansa, kunhan nettiyhteys on käytettävissä. 

Päästä valloilleen TSC7:n ja Trimble Access 2018 -ohjelmis-
ton valtava potentiaali! On aika tehostaa työnkulkua ja ot-
taa Trimble Connect maastokäyttöön!

Kirjoittaja on Juho Simonen Geotrim Oy:ltä.  
Blogi luettavissa kokonaan: www.geotrim.fi/blogiarkisto

Perintötie 2c, 01510 Vantaa  
puh. 0207 510 600, info@geotrim.fi, www.geotrim.fi

TRIMBLE ACCESS 2018: pilvipohjainen   tiedonhallinta entistä helpompaa

TBC TSM TA2018 TSM TBC

Valitaan maastossa  
käytettävä mittaus- 
aineisto: dxf, csv, ifc… 
TBC:ssä (tai muussa  
toimisto-ohjelmistos-
sa).

Luodaan uusi työ,  
linkitetään dxf, csv, 
xml, rxl, ym. mukaan 
työhön jo toimistolla.

Ladataan valmisteltu 
työ, mitataan tai  
merkitään maastoon 
pisteet/linjat/malli,  
mitataan pistepilvet 
ja kuvat Trimble Ac-
cess 2018 -ohjelmistol-
la maastossa -> synk-
ronoidaan takaisin.

Seurataan työn  
etenemistä. Ladataan  
mitattu työ. Luodaan  
siirtotiedostot ja ra-
portit suoraan pil-
vestä.

Avataan työ TBC:ssä 
tai ladataan tiedostot  
avattavaksi jossain  
muussa toimisto- 
ohjelmistossa. 

Trimble on esitellyt uuden TSC7-maastotietokoneen ja Trimble  
Access 2018 -maastomittausohjelmiston. Access 2018 valjastaa 
TSC7:n ennennäkemättömän suorituskyvyn täydelle teholle  
päivittäisissä mittaustehtävissä. TSC7:n LTE- ja WiFi -yhteydet  
tarjoavat nopeat tiedonsiirtoyhteydet, jolloin tuntuukin luonte-
valta, että Trimble Connect -pilvipalvelu on nyt entistä tiiviimmin 
osa Trimble Accessin työnkulkuja. 

Trimble Connect on jo laajalti käytössä useissa organisaatioissa, 
usein tietomallipohjaisen suunnitelma-aineiston julkaisu- ja jaka-
misalustana. Samat Connect -projektit ovat näkyvillä kaikissa niitä 
hyödyntävissä  Trimblen sovelluksissa, joista projektiin voidaan jul-
kaista tai ladata tietoa, esim. tietomalleja ja suunnitelmia. 

Nyt myös mittaustehtäviä voidaan jakaa maastoon Connectiin luo-
tujen projektien kautta käyttäen Trimble Sync Manager (TSM) -toi-
mistosovellusta. 

Näytämme tässä esimerkissä, miten mittausaineiston liittämineen 
uuteen mittaustehtävään onnistuu käyttäen TSM-sovellusta. Sillä 
kirjaudumme aluksi  Trimble Connectiin Trimble ID:llä. Valitsemme 
työlle listalta haluamamme Connect-projektin, minkä jälkeen luo-
daan projektiin uusi työ (New).

Syötämme työlle nimen, kuvauksen ja osoitamme mittaustehtävän 
tarvittaessa tietylle työntekijälle (Assignee). Dxf-muotoinen taus-
takartta ja csv-tiedostot valitaan drag’n’drop:aamalla ne Job files 
-kohtaan. Tuettuna on muitakin formaatteja: dxf, shape, IFC, csv, 
rxl, landXML, jpg, png, tiff ja bmp (georeferoituna). Uusi työ -vaihe 
tehdään siis valmiiksi toimistolla!

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, painamme Create-painiketta, 
jolloin työ on valmiina mitattavaksi – uusi mittaustehtävä on annet-
tu maastoon tehtäväksi!

Käynnistettäessä tallennin ja Trimble Access 2018, kirjautuu tallen-
nin Connect-palveluun automaattisesti, kun Trimble ID -tunnukset 
on kerran syötetty laitteelle. Näkyviin tulostuu aluksi projektilista, 

Trimble Connect tuo  
mittausorganisaation  
lähemmäs  
paperittomuutta

Trimble Connect Trimble Sync Manager- 
sovelluksen toiminta-osana:

T R I M B L E  C O N N E C T
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KUNTATIETOPALVELU ON KUNTIEN  KESKEINEN 
PALVELUALUSTA JA EDUNVALVONTAVÄLINE 
 DIGITALISOITUVASSA YHTEISKUNNASSA

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö   
Suomen Kuntaliitossa 
matti.holopainen kuntaliitto.fi

MATTI HOLOPAINEN

KAKSITOISTA suurinta kau-
punkia valmistelevat yhdessä 
edunvalvonnan yhteistyön tiivis-
tämistä. Kuntaliitto on mukana 
valmistelussa. Kiinteistörekisteriä 
pitävät kunnat ja Kuntaliitto mui-
den kuntien puolesta yhdessä 
päättävät palvelussa käytettä-
vistä lisensseistä ja perittävistä 
palvelumaksuista, jotka tuloute-
taan kunnille itselleen. Kunnat 
haluavat oikeudenmukaisuutta, 
tuotot sille taholle joka maksaa 
kustannuksetkin. Kun kunnat 
ovat päättäneet lisenssit, hinnat 
ja muut ehdot viranomaisten vä-
liseen tiedonvaihtoon, aloitetaan 
Palvelun markkinointi ja Palvelun 
käyttöönotto viranomaisten väli-
sessä tiedonvaihdossa.

KuntaTietoPalvelussa on nyt 
mukana tasan 50 kuntaa yhteen-
sä, kaikki 20 suurinta kaupunkia 
yhtä pientä kaupunkia lukuun 
ottamatta. Näissä kunnissa on 
yhteensä noin 3,5 miljoonaa 
asukasta. Liittymistä valmis-
tellaan aktiivisesti ainakin 80 
kunnassa, joista Kuntaliitossa on 
tällä hetkellä tieto. Liittyneissä ja 
aktiivisesti liittymistä jo valmis-
televissa kunnissa on yhteensä 
4,3 miljoonaa asukasta. Kuntien 
järjestelmätoimittajat CGI, Sito-
Wise ja Trimble aktivoivat kuntia 

liittymään Palveluun. Kuntasää-
tiön myöntämän liittymistuen 
vaikutus pienten kuntien liitty-
miseen Palveluun on ollut rat-
kaiseva. KuntaTietoPalvelu 2020 
-hankkeessa asetettu tavoite, 
että kaikki kunnat ovat mukana 
palvelussa vuonna 2020 on hyvin 
realistinen. Perustelen tätä sillä, 
että palvelussa tietoja julkaisevat 
jo nyt myös maan pienimmät 
kunnat. Käy katsomassa www.
kuntatietopalvelu.fi, myös mat-
kapuhelimessa.

Kuntien tällä hetkellä Palve-
lussa julkaisemien tietojen sisältö 
vaihtelee. Kaikki julkaisevat osoi-
tetiedot, lähes kaikki julkaisevat 
valmiit rakennukset (kunnan 
rakennus- ja huoneistorekisteri) 
sekä rakennusvalvonnan lupatie-
dot (rakennusluvat, poikkeamis-
päätökset, suunnittelutarveratkai-
sut). Koneluettavaa kaavatietoa, 
kaavayksiköitä, julkaisevat Espoo, 
Turku, Oulu, Kokkola, Jyväskylä, 
Lahti ja Kouvola. Koneluettavan 
kaavatiedon julkaisemista val-
mistellaan aktiivisesti Kuopiossa, 
Hollolassa, Padasjoella, Iitissä, 
Kärkölässä sekä Asikkalassa ja val-
mistelua tehdään muun muassa 
Helsingissä. Lahti ensimmäisenä 
kuntana julkaisee myös kaava-
luonnoksia Palvelussa.

RAKENNUSALAN 
TOIMIJAT NÄKEVÄT 
KUNTATIETOPALVELUN 
JO NYT KESKEISENÄ 
PALVELUALUSTANA
Rakennusalan monet yritykset 
sekä mm. Rakennetun omaisuu-
den tilaa arvioivassa ROTI-panee-
lissa tuetaan KuntaTietoPalvelua. 
Yrityssektori katsoo, että se on 
alan keskeinen eksoysteemi ja 
palvelualusta. Sen kehittämistä 
tulee jatkaa. Dataa eri maissa 
louhivan yrityksen edustaja 
totesi viime viikolla, että he ovat 
”– – ylpeitä, että Suomessa on 
kehitetty KuntaTietoPalvelun kal-
taista maailmanlaajuisesti edellä-
kävijäkonseptia ja - tekniikkaa”.

VOISIKO 
KUNTATIETOPALVELU OLLA 
MAANMITTAUSLAITOKSEN 
PALVELU?
Kun KuntaTietoPalvelu-konsepti 
julkaistiin kuntien paikkatie-
toseminaarissa nimellä Kokoa-
va tietopalvelu aika tarkkaan 
kymmenen vuotta sitten, silloin 
Maanmittauslaitoksessa työsken-
nelleen Antti Rainion ensimmäi-
nen yleisökysymys oli, ”voisiko 
Maanmittauslaitos saada tämän 
palvelun itselleen”.  Antti on erit-
täin kokenut visionääri ja tunnisti 

välittömästi palvelukonseptin 
mahdollisuudet. En vastannut 
tähän avaukseen, sillä julkistetun 
konseptin tavoitteena oli Palvelu, 
joka mahdollistaa yhteiskunnas-
sa tehtävän tietotyön tehostami-
sen lisäksi kuntien tuottamien 
tietojen hallinnan ja sen tuoman 
lisäarvon ohjaamisen kunnille 
itselleen, ei valtionhallintoon. 

KuntaTietoPalvelu ja Kunta-
GML-rajapintaekosysteemi ovat 
kuntien ja yritysten yhteisen työn 
ja investointien tulos. Voisiko 
Maanmittauslaitos valtion viras-
tona ryhtyä tekemään yritysten 
nyt tekemää työtä Palvelun to-
teuttamisessa ja miksi? Kuntien 
tieto-omaisuudesta tuotetun 
Palvelun tuoman lisäarvon tulee 
säilyä kunnilla jatkossakin.
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EU:N MAASEUTUPOLITIIKAN 
KANSALLISEN TOTEUTUKSEN 
VALMISTELU KÄYNNISTYY
Maa- ja metsätalousministeriö on 26.9.2018 
asettanut maaseudun kehittämistoimen-
piteitä valmistelevan työryhmän.

Maaseudun kehittämistoimenpiteitä 
valmistelevan työryhmän tehtävät liittyvät 
mm. maaseudun toimintaympäristön ke-
hittämisen, maaseudun yritysrahoitukseen 
ja yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämi-
seen eli Leader-toimintatapaan.

Euroopan komission mukaan tulevan 
yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan 
keskeisenä tavoitteena on edistää älykästä, 
kestävää ja monipuolista maatalousalaa, 
tukea ympäristöhoitoa ja ilmastotoimia 
sekä lujittaa maaseutualueiden sosioeko-
nomista rakennetta. Lisäksi tavoitteena on 
edistää ja jakaa tietämystä, innovointia ja 
digitalisointia maataloudessa ja maaseu-
tualueilla.

UUDISTUKSIA 
MAANMITTAUSLAITOKSEN 
RAJAPINTAPALVELUISSA 
Maanmittauslaitos tarjoaa monenlaisia 
kartta- ja paikkatietoaineistoja rajapinta-
palveluina, joista osaan on tulossa muutok-
sia. Paikkatiedon testipalveluna tunnettu 
WMS-, WMTS-, ja WFS-rajapintoja tarjoava 
avoin palvelu suljetaan vuoden 2019 
alusta alkaen. Palvelu on tarjonnut kartta-
aineistoja avoimina rajapintapalveluina. 
Avoimia paikkatiedon rajapintapalveluita 
tuetaan kuitenkin myös jatkossa, ja uusia 
avoimia palveluita on Maanmittauslaitok-
sessa kehitteillä.

Toinen muutos näkyy Maanmittauslai-
toksen vanhan Karttakuvapalvelu (WMS):n 
sulkemisena 1.10.2019. Palvelu on tullut 
teknisestä näkökulmasta elinkaarensa 
päähän. Uusi korvaava WMS-palvelu on 
kesästä 2018 alkaen ollut tarjolla BETAna 
ja tuotantoversio julkaistaan vuoden 2018 
lopulla.

HALLITUS ESITTÄÄ LAKIA 
TUKEMAAN PILAANTUNEIDEN 
ALUEIDEN PUHDISTAMISTA 
Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustel-
la myönnettäisiin tukea pilaantuneiden 
alueiden puhdistamiseen. Tukea voitaisiin 
myöntää yhteisöille ja yhtiöille sekä luon-
nollisille henkilöille valtion talousarviossa 
osoitetuista määrärahoista. Esitys sisältää 

ehdotuksen tuen saamisen edellytyksistä, 
määrästä sekä siitä, mitä toimia ja kustan-
nuksia tuki voisi kattaa.

Suomessa on tuhansia alueita, joiden 
pilaantuneisuus tulisi selvittää ja osa niistä 
tulisi tutkimusten ja riskinarvioinnin perus-
teella puhdistaa. 

Noin kahdessa kolmasosasta pilaantu-
neista alueista yritykset ja yksityishenkilöt 
kustantavat selvitys- ja kunnostustoimet. 
Loput jäävät kuntien ja valtion vastuulle.

Lakiesityksen tavoitteena on vähentää 
haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäris-
tölle. Uuden lain mukainen tukijärjestelmä 
korvaisi nykyisen valtion jätehuoltotyöjär-
jestelmän. Laki pilaantuneiden alueiden 
puhdistamisen tukemisesta sekä jätelain 
148 §:n muutos tulisivat voimaan 1. tam-
mikuuta 2020.

RAKENNUSTEN HIILIJALANJÄLJEN 
ARVIOINTIMENETELMÄ 
LAUSUNTOKIERROKSELLE 
Ympäristöministeriö on kehittänyt Suo-
men oloihin soveltuvan rakennusten 
hiilijalanjäljen arviointimenetelmän osana 
ministeriön syksyllä 2017 julkaisemaa 
vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Tie-
kartalla tähdätään rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen ohjaukseen 2020-luvun 
puoliväliin mennessä.

Rakentamisen ympäristöohjaus on 
Suomessa toistaiseksi keskittynyt ra-
kennuskannan energiatehokkuuden 
parantamiseen sekä käytönaikaisten 
päästöjen vähentämiseen. Rakennusten 
päästövähennyksiä tulisi kuitenkin etsiä 
erityisesti elinkaaren alusta ja lopusta, 
sillä uudisrakentamisen käytönaikaisesta 
energiatehokkuudesta on enää niukasti 
kiristettävää. 

Nyt kehitetty arviointi-
menetelmä kattaa raken-
nuksen koko elinkaaren 
rakennustuotteiden val-
mistuksesta kuljetuksiin ja 
työmaatoimintoihin, käyt-
töön ja korjauksiin sekä 
elinkaaren lopulla tapahtu-
vaan purkamiseen ja kier-
rätykseen.

Lausuntokierrokselle 
lähteneessä menetelmässä 
tarkastellaan hiilijalanjäljen 
lisäksi myös hiilikäden-
jälkeä. Hiilikädenjäljellä 

mitataan rakennusten myönteisiä ilmas-
tovaikutuksia kuten sementtipohjaisten 
tuotteiden hitaita hiilinieluja ja rakennus-
tuotteiden kierrätyksestä syntyviä hyötyjä. 
Hiilikädenjäljen arvioinnin tavoitteena on 
kannustaa suunnittelijoita, rakennusliik-
keitä ja eri tuotevalmistajia kehittämään 
innovatiivisia ilmastoratkaisuja.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 
ja mielipiteitä rakennusten hiilijalanjäl-
jen arviointimenetelmän luonnoksesta 
10.1.2019 mennessä. 

Lausunnon voi jättää vastaamalla 
Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausun-
topyyntöön.

UUDET ASUNTOMESSU-
PAIKKAKUNNAT VALITTIIN 
Uusimaa on vahvasti edustettuna tulevien 
vuosien asuntomessuilla. 

Vuosien 2023–2025 asuntomessupaik-
kakunniksi on valittu Loviisa, Kerava ja 
Oulu. Päätökset uusista järjestelypaikka-
kunnista teki Osuuskunta Suomen Asun-
tomessujen hallitus.

Loviisassa asuntomessualue rakentuu 
Kuningattarenrantaan, joka on lähellä 
keskustaa. Alue on silti pysynyt pitkään 
käyttämättömänä. 

Keravan asuntomessut järjestetään 
puolestaan Kivisillan alueella, joka sijaitsee 
Keravanjoen vieressä ja Keravan kartanon 
läheisyydessä.

Ensi kesänä messut ovat Kouvolassa. 
Lisäksi jo aiemmin on päätetty vuosien 
2020 ja 2021 kohdepaikkakunnat Tuusula 
ja Lohja.

Vuoden 2018 Asuntomessut 
järjestettiin Porissa.
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FINNMATERIA- JA SMART FACTORY 
-MESSUT PIDETIIN JYVÄSKYLÄSSÄ 
Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin 
20.–22.11. Finnmateria- ja Smart Factory 
-messut. Tapahtumissa vieraili yhteensä 
4 504 kävijää.

FinnMateria on kaivosteollisuuden, 
metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden 
ja maarakentamisen ammattilaistapah-
tuma, joka järjestettiin jo seitsemättä 
kertaa. Messuilla ohjelmana oli mm. työ- ja 
elinkeinoministeriön kaivosalan toimiala-
raportin julkaisu sekä paneelikeskustelu, 
joka koski kaivosteollisuuden roolia kier-
totaloudessa.

Smart Factory -messut järjestettiin 
puolestaan ensimmäistä kertaa. Tapahtu-
ma on tarkoitettu kaikille toimijoille, joita 
koskettaa digitalisaation aiheuttama muu-
tos tuotannolliseen toimintaan sekä siihen 
liittyviin uusiin palveluihin ja konsepteihin. 
Se nostaa esiin teemoja kuten automaatio, 
konenäkö, robotiikka, teollinen internet, 
digitaalinen tuotekehitys sekä kybertur-
vallisuus.

SISÄTILAPAIKANNUKSEN HUIPUT 
KOHTASIVAT INTO-SEMINAARISSA 
HELSINGISSÄ 
Suomalaiset tutkijat ja yritykset ovat 
sisätilapaikannuksen edelläkävijöitä. 
Sisätilapaikannuksen nousevat yritykset 
sekä yliopistojen tutkijat kertoivat uusim-
mista saavutuksistaan INTO-seminaarissa 
23.11.2018 Helsingissä. Yrityksistä muka-
na olivat mm. Quuppa Oy, Suunto Oy ja 
IndoorAtlas Oy.

Quuppa Intelligent Location System™ 
-ratkaisu yhdistää ainutlaatuisella ja tarkalla 
tavalla Bluetooth Low Energy (BLE) -teknolo-
gian ja Angle of Arrival (AoA) -menetelmän. 
Suunto Oy tunnetaan erityisesti urheilijoille 
ja seikkailuihin tarkoitetuista tuotteistaan 
esimerkiksi urheilukelloista. IndoorAtlas Oy 
puolestaan tuottaa erilaisia palveluita, jotka 
perustuvat mobiililaitteiden paikannukseen 
usean teknologian avulla.

Alan tutkimusta tehdään vahvasti 
useissa yliopistoissa (mm. Helsingin yli-
opistossa, Aalto-yliopistossa sekä Torinon 
teknillisessä yliopistossa). Esimerkiksi 
Helsingin yliopistossa tutkitaan tekoälyyn 
perustuvia menetelmiä luotettavan ja tur-
vallisen paikannuksen mahdollistamiseksi 
myös kuluttajalaitteilla sekä tietoturva-
asioita.

MERI-LAPIN KIERTOTALOUSKESKUKSESTA  
KASVAMASSA KANSALLINEN MENESTYSTARINARINA

FINAVIAN JÄTTI-INVESTOINNILLA 
HELSINKI-VANTAALLA TIEDOSSA 
HURJA VUOSI

Helsinki-Vantaan lentoasema uudistuu ja 
muuttuu vuoden 2019 aikana enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Ensi vuonna 
saadaan valmiiksi kaikki Helsinki-Vantaan 
kaukoliikennettä palvelevat laajennukset. 
Matkustajia odottaa tulevaisuudessa ark-
kitehtonisesti upea lentoasema.

Tammikuussa laajennustöiden pai-
nopiste siirtyy Terminaali 2:n edustalle:  
rakentaminen tulee vaikuttamaan liikenne-
järjestelyihin ja matkustajien liikkumiseen. 
Terminaali 2:n eteen valmistuu 2020-luvun 
alussa täysin uudenlainen lentomatkustajia 
palveleva alue. Terminaali 2:n laajennuk-
seen kuuluu myös uuden parkkitalon 
rakentaminen. Se valmistuu parin vuoden 
kuluttua.

www.finavia.fi

www.finavia.fi

Maailman parhaat kiertotalousinnovaa-
tiot esiteltiin lokakuussa Japanissa vuoden 
2018 World Circular Economy Forumissa 
(WCEF). Mukana olivat myös Kiertotalous-
keskuksen ydintoimijoista Digipolis ja 
Lapin AMK. WCEF:n tavoitteena on edis-
tää kansainvälistä yhteistyötä yritysten, 
päättäjien sekä asiantuntijoiden välillä 
sekä vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista kiertotalouden 
keinoin. Maailman talousfoorumissa tam-
mikuussa 2018 Sitra valittiin maailman 
johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoi-
mijaksi, ja WCEF:n avulla Suomella voi olla 
huomattava rooli globaalien haasteiden 
ratkaisijana.

Meri-Lappiin on kuluvan vuoden aikana 
rakentunut kansallisesti merkittävä osaa-
miskeskus, joka on saavuttanut myös kan-
sainvälistä huomiota. Digipoliksen, Kemin 
kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja 
Sitran yhteistyönä syntynyt Kiertotalous-
keskus on noussut edelläkävijän rooliin 
teollisen kiertotalouden toimintamallien 
kehittäjänä koko Suomessa.

Valtakunnallisesti erityisen merkittävä 
on meneillään oleva kartoitusprosessi, joka 
keskittyy teollisen kiertotalouden kehittä-
misen tiellä olevien lainsäädännöllisten 
haasteiden tunnistamiseen. Euroopan 
unionin tasolle yltävää kartoitusta on viety 
eteenpäin suomalaisen suurteollisuuden 
kanssa.
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Maanmittausalan edistämissäätiö tukee apurahoin maanmittausalaan liitty-
vää yleishyödyllistä tiedotus-, julkaisu- ja valistustyötä.  Säätiö ei kuitenkaan 
myönnä toiminta-avustuksia eikä apurahoja perustutkinnoille. 

Vuosina 2006–18 säätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 125 000€, seuraaviin 
tarkoituksiin: 

MAANMITTAUSALAN 
EDISTÄMISSÄÄTIÖN 

 APURAHAT 2019
Hakemukset on toimitettava 
viimeistään 31.1.2019 säätiön 
asiamiehelle, joka myös vastaa 
apurahoihin liittyviin kysymyksiin 
ja myy adresseja säätiön puolesta:

Lauri Hämäläinen 
lauri.a.hamalainen aalto.fi 
Otaranta 8 A 13, 02150 Espoo 
puh. 045 1588050

Tue säätiön toimintaa, muista säätiötä 
lahjoituksilla ja testamenteilla. 

Lisätietoja säätiön puheenjohtajalta: 
Erik Lönnfeldt, erik.lonnfeldt iki.fi, 
Ankkurinvarsi 3B, 02320 Espoo, 0400-
471 040. 

Väitöskirja

Oppikirja

Alan julkaisu

Valistustyö

Muu

YRIT YSUUTISIA

LEHTO ASUNNOT OY

KORKIA

LEHTO KÄYNNISTÄNYT  
HIILINEUTRAALI  
2030 -KEHITYSHANKKEEN 
Lehto Group Oyj:hin kuuluva Lehto 
Asunnot Oy on käynnistänyt Hiili-
neutraali 2030 -kehityshankkeen, 
jonka tavoitteena on luoda hiili-
neutraalin asuntorakentamisen 
innovaatioita sekä tutkia Smart & 
Clean -kasvua edistäviä älykkäitä 
ja puhtaita ratkaisuja. Uusiutu-
vien raaka-aineiden lisäksi Lehto 
Asunnot selvittävät kiertotalouden 
mahdollisuuksia rakentamisessa eli 
mm. kierrätysmateriaalien käyttöä.

Hanke tähtää siihen, että sii-
hen kuuluvat rakennukset ovat 
hiilineutraaleja, ja lähes tai kokonai-
suudessaan nollaenergisiä taloja. 

Päämääränä on, että kokonai-
nen asuinkortteli on toteutettu 
hiilineutraalina rakennushankkee-

na vuoteen 2030 mennessä. Lehto 
Asuntojen tulevaisuuden visiona 
myös on, että suomalaisesta teolli-
sesti valmistetusta ja ympäristöys-
tävällisestä puukerrostalosta tulisi 
kansainvälinen vientituote.

Lehdon Hiilineutraali 2030 -ke-
hityshanke on 5-vaiheinen asun-
torakentamisen konseptiohjelma, 
johon kuuluu kaupunkikeskustoi-
hin soveltuvien 4–8-kerroksisten 
puukerrostalojen tuotantomalli. 
Lehto etsii tällä hetkellä Helsingin 
kaupungin alueelta tontteja, jotka 
soveltuisivat Hiilineutraali 2030 
-kehityshankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoja:  Jussi Rantanen, 
Lehto Asunnot Oy:n hanke-
päällikkö, puh. 040 7533 099, 
jussi.rantanen lehto.fi

KORKIA LAAJENTAA 
 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN 
Sijoittamiseen, rahoittamiseen ja 
kehittämiseen erikoistunut Korkia 
laajentaa kiinteistöliiketoimintaan. 
Vuoden 2019 alussa lanseerattava 
tonttirahasto tarjoaa asiakkaille 
matalan riskin sijoituskohteen, 
joka tuottaa jatkuvaa ja tasaista 
kassavirtaa. 

Samalla KTM Markus Liima-
tainen on nimitetty uuden liike-
toiminta-alueen johtoon 4.1.2019 
alkaen. Liimataisella on aiempaa 
kokemusta laajasti mm. analyy-
tikkona ja kiinteistörahastojen 

salkunhoitajana FIM Varainhoidon 
palveluksessa.

Uusi avaus kiinteistömarkki-
naan täydentää Korkian instituu-
tiosijoittajille ja Private Banking-
asiakkaille suunnattua tuoteva-
likoimaa uusilla, matalamman 
riskiluokan kassavirtaa tuottavilla 
sijoituskohteilla.

Lisätietoja: Pauli Mäenpää, 
konsernin toimitusjohtaja, 
Korkia puh. 050 550 7121, 
pauli.maenpaa korkia.fi
Markus Liimatainen,  
puh. 050 300 0875

M68 SUUNNISTI JUKOLASSA 2018

Jukolan viestissä on suunnista-
massa monia erikoisia joukkueita. 
Vuoden 2018 viestissä yksi koke-
neimmista oli M68_MAANMITTA-
RIT-joukkue numerolla 1689.

Vuosi 2018 on juhlavuosi 50 
vuotta sitten  eli vuonna 1968 
maanmittariopintonsa aloitta-
neille.  Kun kukaan muukaan ei 
hoida kuntoamme puolestamme 
ja tarvitsimme liikuntatavoitteita 
kukin tahollaan, kokosimme juh-
lajoukkueen M68_MAANMITTARIT 
Jukolan viestiin maan eri puolilta.

Joukkueen esittely suunnis-
tusjärjestyksessä (nimi, kotipaikka, 
seurat,suunnistusharrastus):
– Heikki Simola, Joensuu, Laiti-

lan Jyske -> XYZ -> KR;  takana 
muutama Jukola 70-luvun 
alusta, melontaa ja kuntoras-
teja

– Markku Lähde, Kouvola, JoKu 
-> KS;    Ruokolahden Jukolassa 
1977 hopeaa JoKun väreissä, 
Jukola-kokemusta eri vuo-

sikymmeniltä, monipuolista 
kuntoilua

– Olavi ”Miikan isä” Hernelahti, 
Espoo, LiePa -> HiKi -> Delta -> 
HiKi; parikymmentä Jukolaa , 
kuntorasteja

  – Erkki Rope, Lahti, LaTa;  Pai-
kallista suunnistusväriä jouk-
kueessamme, supamaastoissa 
kuntorasteja

– Antti Punkari, Hämeenlinna; 
aloitti harrastuksen tänä ke-
väänä ja meni HlT:n aikuisten 
suunnistuskouluun, muutamat 
kuntorastit mutta pyöräilyä 
vuodessa 10 000–12 000 km

– Martti Parviainen, Helsinki, 
XYZ:n nuorisokaartia; Jukola-
kokemusta, kansallisia suunnis-
tuskilpailuja sekä kuntorasteja

– Pekka Vilska, Savonlinna, XYZ 
-> SiU -> ORa; Jukola-koke-
musta eri vuosikymmeniltä, 
Sulkavan Jukolan 2003 media-
vastaava, muutama kansallinen 
vuodessa, kuntorasteja.
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GEOSLAMILTA UUSI 3D-KÄSI-
SKANNERI: ZEB-HORIZON
ZEB-HORIZONissa on vaivaton 
tiedonkeruu, monipuoliset kiin-
nitysvaihtoehdot ja UAV-valmius. 
Kevyt ja kompakti ZEB-HORIZON 
täydentää GeoSLAMin käsiskan-
nereiden valikoimaa ja 100 m:n 
kantaman ansiosta tuo uusia 
käyttömahdollisuuksia erityisesti 
ulkokäyttöön.

ZEB-HORIZONin ytimessä on 
pidemmän kantaman ansiosta en-
tistä tehokkaampi SLAM-tekniikka. 
Laitteen käyttö ei edellytä GNSS-
satelliitteja, joten sitä voi käyttää 
kaikkialla, myös maanalaisissa 
tiloissa tai peitteisessä maastossa. 
Pistepilvelle saadaan nyt myös 
intensiteettiarvot ja lisävarusteena 
saatavan kameran ansiosta myös 
entistä paremmat väriarvot,  jotka 
helpottavat pistepilven jatkopro-
sessointia.

Iisalmi, mesh-malli
63° N, 27° E

ZEB-HORIZONia voidaan uusi-
en kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta 
käyttää käsiskannerin lisäksi esi-
merkiksi repussa tai UAV-kopte-
rissa. Laite kerää 300 000 pistettä 
sekunnissa 1–3 cm:n tarkkuudella, 
joten sen käyttö soveltuu moniin 
sovelluksiin mm. 2D-pohjakuvien 
luontiin, 3D-tilavuuslaskentaan, 
maanalaisten tilojen mallintami-
seen, Scan to BIM -sovelluksiin ja 
puuston inventointiin. 
Lisätietoja: www.geotrim.fi

Hyvää  Joulua 
ja  

Onnellista 
vuotta 2019

toivotellen
MAANKÄYTÖN VÄKI 
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IN MEMORIAM

tustehtävissä Kuusamossa, myö-
hemmin hän siirtyi Helsingin maan-
mittaustoimiston palvelukseen 
lähinnä kenttätöihin. Seuraavana 
työpaikkana oli Kunnallistekniikka 
Oy, josta hän 1975 tuli Maanmit-
taushallituksen karttapainoon, 
missä hän palveli eläkkeelle siirty-
miseensä asti.  

Karttapainossa Vespe työsken-
teli kustannustöistä vastaavassa 
yksikössä. Hän suoritti karttojen 
oikolukua ja suunnitteli kartoissa 
käytettävää symboliikkaa, teks-
tejä ja värimaailmaa. Karttojen 
maailmaan hän oli tutustunut 
kartografi-isänsä Kasperin opas-
tamana. Työtoverina Vespe oli 
empaattinen mutta vaativa. Hän 
paneutui annettuihin tehtäviin tar-
molla ja hoiti ne päätökseen usein 
normaalista työajasta piittaamatta. 
Vespellä oli pettämätön värisilmä ja 
ilmiömäinen kyky havaita karttojen 
virheitä niin kieliasua koskevia 
kuin nimen väärää karttapinnalle 

sijoittelua. Hän huomautti heti, 
jos työn alla oleva karttakonsepti 
ei tekstifonttien osalta miellyttänyt 
hänen silmäänsä. Oikolukua ja 
siinä käytettäviä merkintöjä varten 
Vespe laati yksityiskohtaiset ohjeet, 
jotka sopivat niin maastokartoille, 
tiekartoille kuin karttapainon ti-
laustöille.  Vielä eläkkeellä ollessaan 
hänen asiantuntemustaan tarvittiin 
muun muassa Weilin+Göösin kus-
tantaman Gaia-maailmankartaston 
oikolukuun ja ulkoasun muokkaus-
tehtäviin. 

Nuoruudessa ja vielä aikuisiäs-
säänkin Vespe oli innokas kori-
pallon harrastaja ja pelasi helsin-
kiläisseuran edustusjoukkueessa. 
Myöhemmin hän toimi harrasta-
jaseurojen ja yritysjoukkueiden 
tuomarointitehtävissä.  Myöhem-
mällä iällä harrastus siirtyi lähinnä 
raviurheilun seuraamiseen.

Vespen empaattisuutta osoitti 
erittäin kauniilla tavalla se, että hän 
kävi hoivaamassa äitiään hoitoko-

dissa iltaisin useiden vuosien ajan 
aina hänen kuolemaansa saakka.

Karttapainossa/Karttakeskuk-
sessa Vespellä oli ystävien verkko, 
jonka kanssa hän kävi tiivistä 
ajatusten vaihtoa ammattiasioista 
mutta myös maailmaa parantavista 
asioista.  Eläkkeelle siirtymisten 
myötä tämä ystävien joukko ko-
koontui epäsäännöllisesti useita 
kertoja vuodessa kahvikupposen 
ääreen muistelemaan menneitä 
ja pohtimaan ajankohtaisia ta-
pahtumia.  Syyskuussa pidetyssä 
kahvihetkessä totesimme kukin 
tahoillamme Vespen ajatuksen 
hiipumista mutta emme odotta-
neet näin nopeaa elämän polun 
sulkeutumista.

Reijo Vestola 
Erkki-Sakari Harju
Kirjoittajat ovat Seppo 
 Voutilaisen työtovereita

Muistikuva työuramme alku-
ajoilta noin 60 vuotta sitten: Työ-
paikkamme Maanmittaushallituk-
sen arkistonhoitajana oli silloin 
Sakari Heikinheimo. Hän oli tunne-
tun Heikinheimon kulttuurisukuun 
kuuluva, arvokkaasti pukeutuva, 
rusetti kaulassaan virkaansa hoitava, 
arvostettu virkamies. Ei tullut silloin 
mieleeni, että kyseistä virkaa hoitaisi 
noin kymmenen vuoden kuluttua 
kotikylän poika Timo Luoma-aho. 

Timo valittiin Maanmittaushal-
lituksen arkistonhoitajaksi 1972. 
Timon valinta kyseiseen virkaan oli 
pienoinen yllätys. Häneltä kun puut-
tui virkaan vaadittava muodollinen 
pätevyys. Tiedettiin, että Timo oli 
kylläkin suorittanut ns. vanhan ruot-
sin ymmärtämisen kielikokeen, joka 
oli ehdoton edellytys virkaan.  Kiin-
teistöalaa oli opiskeltu teknillisessä 
koulussa. Arkistotyökokemusta hän 
oli saanut tutkittuaan ja kuvattuaan 
mikrofilmeille maanmittaustoi-
mituksissa tehtyjä karttoja. Tässä 
työssä ja muutoinkin hän ilmeisesti 
osoitti sellaista kyvykkyyttä, että 
Maanmittaushallituksessa katsottiin 
Timolla olevan edellytykset hoitaa 
tätä arvostettua arkistonhoitajan 
virkaa. Tultuaan valittua virkaan 
Timo suoritti valtion hallinnon 
arkistotutkinnon. Maanmittaushalli-
tuksen arkistonhoitoon kuului myös 
Maanmittaushallituksen museon 
vastuullinen hoito. 

Arkistonhoitajan päätehtävä 
oli varmistaa kansalliseen kulttuu-

riperintöön kuuluvien asiakirjojen 
säilyminen ja käytettävyys. 

Tämän tehtävän täyttämiseen 
edellytetään arkitonhoitajalta 
organisaatiokykyä ja järjestel-
mällisyyttä sekä yhteistyökykyä 
ja neuvottelutaitoa. Lisäksi hä-
nen pitää omata aineiston ja 
tutkimusmenetelmien hallinta ja 
hyvä suullinen esitys- ja kielitaito. 
Virassaan Timo täytti nämä vaati-
mukset. Jo hänen synnynnäinen 
järjestelmällisyytensä edesauttoi 
häntä työssään. 

Tietoyhteiskunnan haasteet 
ylsivät myös arkistoalalle. Lähes-
tyessä 90-lukua työn luonne ja 
vaatimukset olivat eri luokkaa 
kuin parikymmentä vuotta aiem-
min. Haasteisiin ja vaatimuksiin 
piti mukautua.

Minulla oli mahdollisuus osal-
listua avustajana Timon toimitta-
maan Luoma-ahon kyläkirjan tuot-
tamiseen. Mieleeni on jäänyt Ti-
mon opastus: Jos kirjoitat historiaa, 
on sen perustuttava ehdottomasti 
tosiasioihin eli tutkittuihin doku-
mentteihin. Ei perinnetietoakaan 
saa unohtaa, mutta se on pidettävä 
erillään historian tosiasioista. Tämä 
oli oiva neuvo minulle.  

Eläkepäivät vietimme kaukana 
toisistamme. Mutta yhteys säilyi 
välillämme vuosia. Puhelinkes-
kustelut olivat pitkiä. Vaihdoimme 
ajatuksiamme varsinkin niistä kir-
joituksista, joita meiltä molemmil-
ta eläkepäivinä syntyi. Kotiseudun 

asiat olivat Timolla mielessä. Aina 
keskustelumme päättyi näihin 
kotikulmiemme asioihin. 

Vielä eläkepäivinään Timo yllätti. 
Kuusikymmentäviisivuotiaana hän 
kirjoitti ylioppilaaksi. Ponnistus vaati 
vain vuoden opiskelun. Musiikki 
harrastuksena väritti Timon elämää. 
Kuorolaulu ja erityisesti viulun soitto 
sujui häneltä. Kotiseututyö, jota hän 
teki myös asuinpaikkakunnallaan 
Espoossa, toi hänelle kotiseutu-
neuvoksen arvonimen. Arvonimen 
saannin yhtenä perusteen oli Luo-
ma-ahon kyläkirjan toimittaminen. 
Tämä kirja sai ansaitun huomion. 
Tiedän, että moni kyläkirjan tekijä 
on pitänyt oppikirjanaan meidän 
kyläkirjaamme. Jopa teknillisen 
korkeakoulun maanmittauslinjalla 
on kirjaa luettu.

Timolle jäähyväiseksi pari säet-
tä Uuno Kailaan runosta:
Lyö tornikello jossain, ja yö on 

pohjaton. 
Niin himmeä on lamppu, sun 

vuotees tyhjä on.
Siel istuimme me yksin ja 

 kuuntelimme ain.
Ma vaiti tuijotan kuun latvaan 

kalvaan sirppihin. 
Mun kaipuu raskas on, yön hetkin 

hiljaisin. 

Maanmittausteknikko  
Eero Ojajärvi
Muistopuhe pidetty Timo Luoma-
ahon uurnan laskutilaisuudessa 
Alajärvellä 1.9.2018.

Maanmittausteknikko 
SEPPO ILARI 
VOUTILAINEN

Seppo ”Vespe” Voutilainen syntyi 
4.8.1936 ja kuoli 19.9.2018 Helsin-
gissä.  Hän oli kartografi Kasper 
ja Aune (os. Lappalainen) Vouti-
laisen veljessarjan keskimmäinen 
poika.

Keskikoulun käytyään Vespe 
hakeutui isänsä ammatin piiriin ja 
kouluttautui Helsingin Teknillisessä 
koulussa maanmittausteknikoksi.  
Valmistuttuaan Vespe työskenteli 
Maanmittaushallituksessa kartoi-

Arkistonhoitaja  
TIMO LUOMA-AHON 
MUISTOLLE
S. 22.4.1935 ALA JÄRVELLÄ 
K. 4.8.2018 ESPOOSSA

Ystävät vierelläni harvenevat. 
Ikävyyden ja kaipuun tunne valtaa 
mieleni. 

Me kansakoululaiset kaveruk-
set Alajärveltä: Jorma Rantala, 
Timo Luoma-aho, Kalevi Vistiaho 
ja allekirjoittanut Eero Ojajärvi 
aloitimme samanaikaisesti noin 
kuusikymmentä vuotta sitten työ-
uramme maanmittaushallituksen 
topografisessa toimistossa. Valmis-
tuin Timon kanssa samaan aikaan 
maanmittausteknikoksi. Melkein 
kaikkien virkaura jatkui Maanmit-
tauslaitoksessa eläkeikäämme 
saakka, joskin eri osastoissa. 
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RÉSUMÉ
Translations by Karin Kolis

Marika Ahlavuo and  
Hannu Hyyppä:  
Artificial Intelligence, 
 Digitalization and Smart 
Cities at Intergeo 2018 
The industry’s latest tech-
nologies and applications were 
again presented at the Inter-
geo event, which was held in 
Frankfurt in October. Intergeo 
is  one of the leading events 
in geoinformation, surveying, 
photogrammetry and remote 
sensing. The themes presented 
at Intergeo included digitalisa-
tion, smart cities, drones and 
BIM. The participants included 
decision makers, developers 
and buyers. The three-day 
event is held annually in alter-
nating cities in Germany; the 
next Intergeo is in Stuttgart in 
2019.  In addition to presenting 
the latest trends in technology, 
Intergeo has established itself 
as a place for domestic and 
international networking and 
as a forum for forecasting.

Ari Laitala: 
AI and City Planning
Artificial Intelligence expands 
into every field of society and 
business, where work and de-
cision making could be more 
based on data. So far, smart cit-
ies have become just as smart 
as their creators. But based on 

planning. The possibility to 
grant exceptions from the need 
of planning creates problems 
from the point of view of this 
principle. The key problem 
is that carrying out land use 
through case-by-case permit 
procedures can never sub-
stitute comprehensive land 
use planning. The revision of 
Finnish land use regulation 
has begun, and the need for 
comprehensive planning is as 
important as ever as we face 
new kinds of challenges like 
climate change.

Markku Raimovaara: 
Municipalities Central in 
Promoting the Circular 
Economy
After the mining industry, the 
construction industry gener-
ates most of the Finnish waste 
volume. Construction and 
demolition waste and soil 
material are a big challenge 
for municipalities and other 
actors: EU legislation sets a 70% 
target for using building waste 
as material by 2020. There is still 
a long way to go. For construc-
tion and demolition waste, it 
is necessary to look for and 
create new forms of use and 
to develop better manage-
ment strategies of waste and 
ground mass. More informa-

DU VISSTE VÄL
• att på Maankäyttös webbsidor kan du läsa i PDF-format alla 

artiklar som publicerats i tidskriften sedan år 2000

• att du kan hitta artiklar genom att ange titel, skribentnamn, 
nyckelord eller ord som förekommer i texten

• dela artiklar i social media

Maankäyttös artikeldatabas finns på webben under adress:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php

an interview of Natalia Rincón 
from CHAOS Architects, this 
may change.

The article is available in 
English on Maankäyttö’s web 
site at maankaytto.fi/arkisto/
mk418/mk418_ extra_laitala.pdf.

Mikko Kurttila and  
Anne Tolvanen: 
YODA Tool Brings the 
Focus to the Essentials in 
 Participative Planning
The Natural Resources Institute 
Finland (Luke) has developed 
a YODA tool to support par-
ticipatory planning and multi-
purpose decision-making. The 
tool is particularly well suited 
to different land use planning 
situations. The tool will bring 
together the views of differ-
ent actors on the alternatives 
that are considered. Through 
this, YODA helps find the best 
compromise in complex situ-
ations when the participants’ 
views and different goals are in 
conflict with each other.

Aleksi Heinilä: Sufficient 
Planning, Decision Making 
of Planning Requirements 
and  Deviation Decisions
The central idea behind the 
Finnish land use and building 
regulation is that land use 
should be based on sufficient 

tion is also needed for the real 
understanding of material 
flows. A project on the circular 
economy in construction in 
Finnish municipalities explored 
ways to better account for the 
circular economy in demoli-
tion projects and ground mass 
management.

Ari Laitala:  
More Energy on a Map
According to estimations up to 
90% of all information can be 
defined in terms of a location 
and be placed on a map. This 
seems to apply also to energy: 
not only to the production, 
transfer, consumption and stor-
ing of energy, but to its saving, 
wasting and recycling, as well.

The article is available in 
English on Maankäyttö’s web 
site at maankaytto.fi/arkisto/
mk418/mk418_extra_laitala2.
pdf.

http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_extra_laitala.pdf
http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_extra_laitala.pdf
http://maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_extra_laitala2.pdf
http://maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_extra_laitala2.pdf
http://maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_extra_laitala2.pdf
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GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit, 
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet, 
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneen-
ohjausjärjestelmät ym.
 

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

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

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
tiedonkeruuohjelmat

• Planman projektinhallintaohjelmistot 
rakennus- ja mittausprojekteihin

• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat

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

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

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

analyysit
• Maapolitiikan konsultointi

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

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

• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

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

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

NORDIC
GEOCENTER

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

laitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

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

• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta, 

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

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Esittely ja varausmenettely:  
muuraispuro.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

Nyt samaan hintaan myös 
468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa 
www.maankaytto.fi.

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut 
kunnille 

• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja 
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

• Trimble Locus
• Trimble eServices
• Trimble Feedback

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

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

 hallintaan

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

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

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen

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

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

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja 
työasemaympäristöihin

• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut 

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

• Avoin ArcGIS-paikkatietoalusta maan-
käyttötoimialan ja yhdyskuntatekniikan 
työvälineiden ja prosessien digitalisointiin

• Ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut, 
paikkatietoanalyysit, koulutus ja konsul-
tointi, jatkuvat palvelut, TomTom ja muut 
aineistot

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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



• YTCAD-ohjelmistot infra- ja 
 kaavasuunnitteluun

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

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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PÄÄTOIMIT TA JA
Ari Laitala 
puh. 358 50 5668998, ari.laitala maankaytto.fi

TOIMITUSSIHTEERI & UUTISET
Susanna Kari 
susanna.kari maankaytto.fi

VALOKUVAUS
Jamie Donovan 
jamie.donovan maankaytto.fi

ILMOITUSMY YNTI
Kari Rantalainen,  
puh. 040 5891 478, karantalainen gmail.com

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

TILAUSHINNAT
50 €/vsk kotimaahan, 60 €/vsk Pohjoismaihin 
ja Eurooppaan ja 65 €/vsk muihin maihin. 
Irtonumerot 12 € + postikulut.
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Maastomittaus- ja suunnitteluohjelmia:
• Laserpisteiden ja kuvien käsittely ja käyttö 

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

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

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

aineistokäsittelyt

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

Kaikki paikkatietoon liittyvä yhdestä 
paikasta.
• IT-ratkaisut ja palvelut, joissa paikkatieto 

komponenttina
• Paikkatietoon liittyvät asiantuntijapalve-

lut ja konsultointi
• Ulkoistuspalvelut
• Sekä omat aineistot että välitysaineistot
Atomitie 2, 00370 Helsinki
Puh. 020 5777 580
www.karttakeskus.fi

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

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

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

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

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

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

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

Fifth Element – A Trimble Company 
Satu Penttinen, puh. 040 5564730  
satu.penttinen trimble.com, fifthelement.fi
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• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna

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

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

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

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

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

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

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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



Geotrim Oy 
Perintötie 2c, 01510 Vantaa

Puh. 0207 510 600 
info@geotrim.fi  

www.geotrim.fi
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