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PÄÄKIRJOITUS
PIRULAINEN
Pirulainen on kirjailijanimellä Tomas Gads kirjoitettu viime
vuonna ilmestynyt uuden kotimaisen dekkarisarjan avausosa.
Pirulainen on myös suomalainen kansanmusiikkiyhtye, jonka
musiikkia on luonnehdittu mm. rockahtavaksi, jopa punkahtavaksi. Tämä kirjoitus ei kerro kuitenkaan kummastakaan
edellä mainitusta. Valitettavasti.
Pirulaista käytetään tässä samassa merkityksessä kuin tasavallan presidentti käytti siitä tiedotustilaisuudessa 17.4.2020.
Pirulainen on osuva nimitys SARS-CoV-2 virukselle, jonka kyllä
nujerramme, mutta taistelusta voi tulla ankara. Tappioihin
pitää laskea myös yritysruumiit. Niiden suuruusluokasta ei
vielä ole arvioita, mutta suuruusluokka lienee pikemminkin
kymmenissä tuhansissa kuin tuhansissa.
Vuosien taistelua on ennakoinut myös liittokansleri
Angela Merkel. Kvanttikemiasta väitellyt tohtori tuntuu
lausuntoineen olevan omassa kastissaan maailman johtajien
joukossa. Pinnat menevät myös Suomen hallitukselle. Pienen
alkukankeuden jälkeen välttämättömiä ja ainakin nyt oikealta
tuntuvia päätöksiä on tehty. Kateeksi ei kuitenkaan käy.
Pian – ja varsin monille – alkaa hahmottua se, että paluuta
entiseen ei ole. Ei, vaikka virus olisi kuinka nujerrettu. Niitä,
jotka havaitsevat muutoksen epämiellyttäväksi, tulee olemaan moninkertainen määrä suhteessa niihin, joiden asema,
olosuhde ja elämä tästä paranee. Tämä on elämän julmaa
satunnaisuutta, josta emme politiikkatoimin tai muutenkaan
koskaan pääse täysin irti.
Jälkiviisautta ja jälkiviisaita tulee kyllä riittämään. Mutta
mistä saataisiin niitä, jotka ovat etukäteen viisaita. Heitäkin
on, eivätkä he voi olla kovin kaukanakaan. Jossakin täällä he
ovat joukossamme, mutta heidän tunnistamisensa ja tunnustamisensa on vaan niin kovin vaikeaa. Ja mikä haastavinta,
monet heistä ovat hiljaa, omaan tekemiseensä keskittyen.
Heitä kuitenkin tarvittaisiin, esimerkiksi politiikan teossa. Politiikkakin tulee muuttumaan ja tarve uudenlaiselle osaamiselle
on kova. Se tarve on varsinkin yksityisellä puolella koeteltua
talous- ja insinööriosaamista. Talouden toipumiskone on
saatava suhteellisen pikaisesti käyntiin. Ne, jotka luulevat, että
kun suljettu yhteiskunta avataan ja asiat ovat kuin ennenkin,
tulevat kyllä erehtymään.
Se tiedetään varmuudella jo nyt, että julkista velkaa tulee
olemaan rutkasti lisää. Velkaongelma on kuitenkin suhteellisen helppohoitoinen niin kauan kuin lyhennyserät ovat
pieniä, korot matelevat nollan tuntumassa ja vanhaa velkaa
voidaan hoitaa uudella velalla. Näin ei ole kuitenkaan ikuisesti.
Toivottavasti kuitenkin edes jonkin aikaa.
Isku kiinteistöliiketoimintaan on ensi vaiheessa rajoittunut
lähinnä ravintolakiinteistöihin sekä hotelli- ja majoituspuolelle. Tämäkin on iso sektori. Vähittäistavarakauppa on päässyt

melko vähällä. Tilastot saattavat myöhemmin kertoa jopa
myynnin kasvusta, ulkona syömisen jäätyä vähemmälle.
Kysyntäpiikki ruuan nettikaupassa jäänee jossain määrin
päälle ja voi alkaa näkyä myös tilatarpeissa. Teoriassa sen
pitäisi muuttaa myös toimitusketjua ja sitä myöten logistiikkatilojenkin käyttöä.
Asumisen puolella viestit ovat ristiriitaisia. Jonkin verran
uutisointia on siitä, että omakotitalojen kysyntä kasvukeskusten reunamilla tai jopa maaseudulla olisi kasvamaan päin, samoin kuin kesämökkikiinteistöjen. Kuinka kestävästä trendistä
on kysymys, jää nähtäväksi. Myös asuntojen hintatason pysyminen nykyisellään ei voine kestää enää kauaa. Tällä hetkellä
joustavat vielä myyntiajat, mutta kohta joustavat hinnatkin.
Jos ja kun BKT sukeltaa kymmenisen prosenttia vaikkapa vain
vuodeksi, on ainakin tilapäinen hintakuoppa syvä.
Muistan tositarinan 1990-luvun alun lamasta, jossa
opettajapariskunta pystyi vaihtamaan asuntonsa Helsingin
Kruunanhaassa selvästi isompaan. Vaikka sekä myytävän
että ostettavan asunnon hinnasta oli lähtenyt kymmeniä
prosenttia, oli varallisuusaseman muutos valtava hintatasojen
palauduttua. Niinpä. Isot lamat merkitsevät usein myös varallisuuden uusjakoa, jossa kiinteistöjen rooli ei ole ihan vähäinen.
Mielenkiintoisimmat vaikutukset ovat toistaiseksi kuitenkin sijoittuneet toimistomaailmaan. Äänenpainot ovat
jo alusta alkaen olleet sellaisia, että etätyö on enemmän tai
vähemmän tullut jäädäkseen. Etätöihin siirtyminen onkin
monella sektorilla ollut näennäisen sujuvaa. Etätöiden todellisesta tuloksellisuudesta – tuottavuudesta – on kuitenkin
vielä vähän näyttöä.
Mutta vaikka etätöistä ja muutenkin palattaisiin mahdollisimman normaaliin päiväjärjestykseen, on yksi asia varmaa.
Säästöjä on julkisella sektorilla löydettävä rutkasti lisää.
Verotus on monella mittarilla arvioiden jo nyt ”tapissa”. On
hyvin vaikea ajatella, että verojen korotuksilla ratkaistaisiin
mitään oleellista. Kiinteistöverojen korotus voi kuitenkin olla
yksi mahdollisuus, kun kivet ja kannotkin on käännettävä.
Vahva ehdokas säästökohteeksi niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ovat toimitilat ja erityisesti toimistotilat.
Maakuntien tilakeskuksen erityisasiantuntija Esko Korhonen
arvelee kirjoituksessaan 27.4.2020 suuntaa antavilla laskelmilla, että etätöiden lisääntymisen johdosta säästö tilakustannuksissa voisi olla vuositasolla jopa miljardin euron luokkaa.
Palataanpa vielä siihen pirulaiseen, joka on määritelmänsäkin mukaisesti lievä haukkumasana. Se on kuitenkin juuri
sopiva. Annamme sille pirulaiselle vain sen verran huomiota
kuin on tarpeen sen nujertamiseksi. Muilta osin jatkamme
työtä paremman ja kestävämmän maailman puolesta. Entistä
päättäväisempinä.

A R I L A I TA L A
ari.laitala maankaytto.fi
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Haastattelu: Pekka Lehtonen
Kuvat: Järvenpään kaupunki

Järvenpää-ilmiö

houkuttelee a sukkaita
Järvenpää on Uudellamaalla sijaitseva
noin 44 000 asukkaan kasvukeskus.
Erinomainen sijainti, loistavat kulku
yhteydet ja uniikki, median Järvenpääilmiöksi ristimä draivi, houkuttelevat
sekä asukkaita että yrityksiä
sijoittumaan alueelle.
4

JÄRVENPÄÄN UIMAHALLIN KUNTOSALILLA olen useita
kertoja törmännyt aktiiviseen kuntoilijaan ja painavampien punttien nostajaan Juhana Hiiroseen. Hän työskentelee Järvenpään
kaupungin maankäyttöjohtajana. Puheeksi on tullut toistuvasti
Järvenpään kaupungin kehittämiseen liittyvä positiivinen meno.
Järvenpää on kuntien ykkönen monessa asiassa. Kuntosaliharjoituksen dopamiinimyrskyn herkistäminä sovimme haastattelun
tekemisestä Maankäyttöön.
Järvenpää on Uudellamaalla sijaitseva noin 44 000 asukkaan
kasvukeskus. Erinomainen sijainti, loistavat kulkuyhteydet ja
uniikki, median Järvenpää-ilmiöksi ristimä draivi, houkuttelevat
sekä asukkaita että yrityksiä sijoittumaan alueelle. Viimeiset

”Maapoliittiset ja kuntakehitys
suunnitelmat on hyväksytty
y ksimielisesti.”

ja yrityksiä
vuodet Järvenpään asukasmäärä on kehittynyt 1,5–2,5 prosentin
vuosivauhtia. Väestösuunnitteen pohjalta voidaan ennustaa, että
väkimäärän vuosikasvu tulee olemaan 2020–2040 välisenä aikana
1,5 prosentin luokkaa.
Järvenpään väkiluvun on arvioitu kasvavan seuraavan 20
vuoden aikana liki 50 %. 2030-luvun lopulla Järvenpäässä asuu
noin 60 000 asukasta. Voimakkainta kasvu on 2020-luvulla, myöhemmin kehitystä hidastaa ikääntyvien luonnollinen poistuma.
MEGATRENDIEN HYÖDYNTÄMINEN
Järvenpään maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen vaikuttaa sitoutuneelta Järvenpään kehittämiseen. Juhanalla onkin tehtävään

hyvät taustat ja läkähdyttävän pitkä CV. Hän on valmistunut
diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2006
kiinteistöjohtamisen koulutusohjelmasta. Tekniikan tohtoriksi
hän väitteli vuonna 2012 Land Management -koulutusohjelmasta.
Ennen Järvenpäätä Juhana työskenteli mm. Maanmittauslaitoksessa tilusjärjestely- ja kiinteistöarviointi -tiimin vetäjänä
sekä Aalto-yliopistossa mm. kiinteistötalouden maisteriohjelman
uudistamishankkeen johtajana. Järvenpäähän hän tuli vuonna
2018 geodeetiksi. CV:n mukaan hän on työskennellyt lisäksi
kansainvälisissä konsulttiyrityksissä Kiinassa, Azerbaidžanissa ja
Saksassa. Kiinassa hän ohjasi maanjakostandardien laatimista ja
tutkimustyötä ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa.
Jalkaudumme Järvenpäähän ja Juhana kertoo, kuinka kaupungin kehittämiseen vaikuttavat historia, tehdyt valinnat sekä
tulevaisuuden mahdollisuudet. On arvioitava, mihin maailma on
menossa pitkällä aikavälillä. Suunnittelun ja toteutuksen välinen
viive on pitkä ja siihen tarvitaan hyvin organisoitu päätöksenteko.
Juhana kiittelee asioiden valmistelun ja päätöksenteon hyvää
yhteistyötä Järvenpäässä. Hän kertoo, että esimerkiksi vastikään
hyväksytty maapoliittinen ohjelma ja visio kaupungin kehittämisestä on hyväksytty yksimielisesti valtuustossa.
Kasvua tuetaan vahvistamalla toivottuja muutostrendejä.
Järvenpäässä on tutkittu erilaisia skenaariota ja näin vahvistetaan
haluttujen tulevaisuuskuvien toteutumista ja vastaavasti ehkäistään ei-toivottuja kehityskulkuja. Voimakkaimmat muutostrendit
ovat kaupungin kasvun näkökulmasta ovat kaupungistuminen
ja muuttoliike.
Juhana korostaa, että keskeisiä vetovoimamittareita ovat
kaupunkirakenteen tiiveys ja saavutettavuus. Ihmiset ja työpaikat keskittyvät paikkoihin, joiden saavutettavuus on hyvä. Ns.
Marchettin vakion mukaan toimivat kaupungit ovat aina olleet
”tunninlaajuisia”. Kaupunkikehittämisen ytimessä on kolme
tekijää: tiiveys, sekoittuneisuus ja saavutettavuus (englanniksi
density, mix ja access eli DMA). Aivan kuten DNA määrittää biologisen eliön toimintaa, DMA vaikuttaa kaupungin kehittymisedellytyksiin. Näitä tekijöitä Järvenpäässä tietoisesti vahvistetaan
ja luodaan edellytykset suurillekin harppauksille.
YKSI SUOMEN TIIVEIMMIN ASUTTUJA KAUPUNKEJA
Järvenpää on Juhanan mukaan yksi Suomen tiiveimmistä kaupungeista. Kaupungin halkaisija on keskimäärin 6 kilometriä.
Kaupungissa on neljä juna-asemaa, mikä tarkoittaa sitä, että
sisäiset matka-ajat ovat 10 minuutin luokkaa. Juna-asemilta
pääsee Helsingin keskustaan puolessa tunnissa.
Voidaan ennakoida, että junavuorot päiväsaikaan tulevat
likimain kaksinkertaistumaan seuraavan viiden vuoden aikana.
Tätä muutosta tukevat paitsi kaupungin päätös Helsingin seudun
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Korona on muuttanut Juhana Hiirosen kuntosalit reenit
pyöräilyksi. Rantapuisto on ulkoilun helmi.

liikenteen (HSL) jäsenyydestä myös se, että junat ovat täysiä.
Täydet junat ja julkisen liikenteen kova kysyntä ovat paras keino
varmistaa lisäjunien saaminen riippumatta siitä, ajaako junia HSL,
VR vai jokin muu taho. Tästä syystä Järvenpään valmistumassa
oleva yleiskaava rakentuu asemaseutujen tiivistämiselle. Vaikka
omakotitontteja olisi helppo myydä, ei niiden tuottaminen asemaseutujen läheisyyteen palvele toivottujen muutostrendien,
tiiveyden ja saavutettavuuden voimistamista. Tämän vuoksi
Järvenpäähän rakennetaan kerrostaloja.
KAUPUNGISTUMINEN HOUKUTTAA INVESTOINTEJA
Kaupungit kilpailevat asukkaista ja yrityksistä, joten nykytilanteeseen ei voi tuudittautua. Kaikki kaupungit pyrkivät parantamaan
saavutettavuuttaan. Järvenpään on tehtävä systemaattista
vaikuttamistyötä ja maankäyttöpolitiikkaa saavutettavuuden
parantamiseksi.
Kun saavutettavuus paranee ja tiiveyttä saadaan lisää, ovat
suuretkin harppaukset esimerkiksi raideinvestointien avulla mahdollisia. Noin puoli vuotta sitten Järvenpäässä otettiin käyttöön uusi
lisäraide, joka mahdollistaa paikallisjunien välityskyvyn lisäämisen.
Panostukset tiiveyteen ja saavutettavuuteen vaikuttavat myös
kolmanteen tekijään, maankäytön sekoittuneisuuteen. Elinkeinoelämä hyötyy tiiveydestä. Tavaroille ja palveluille on tiiviissä
ympäristössä enemmän kysyntää, ihmisten rekrytoiminen on
helpompaa, jne. Täten sekoittuneisuutta ei tarvitse asemakaavan
avulla pakottaa, vaan sitä alkaa syntyä itsestään, Juhana korostaa.
Kaupungistuminen vaikuttaa myös siihen, kuinka halukkaita
paitsi valtio myös yksityiset yritykset ovat investoimaan kaupunkiin. Sekä rakennus- että kiinteistösijoitusalalla keskeistä
on sijainti. Juuri vastikään kaupunki ja YIT laativat sopimuksen
6

kaupungin keskuskorttelin, ns. Perhelän korttelin kehittämisestä.
Paikoitellen yli 20-kerroksinen hybridihanke on YIT:n suurimpia
rakennushankkeita. Kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä tällainen
jätti-investointi tehtiin Järvenpäähän? Vastaus sisältyy Juhanan
mukaan edellä kuvattujen kasvuedellytysten luomiseen.
KASVIHUONEPÄÄSTÖT SUOMEN PIENIMMÄT
Miten käy tässä menossa ympäristön ja ihmisten? Kaupungistuminen muuttaa ihmisten elinolosuhteita ja sillä on vaikutusta
ympäristötekijöihin, kuten viheralueiden määrään ja ilmastopäästöihin. Järvenpäässä myönnetään vuosittain rakennuslupa
noin 1 000 asunnolle, kaupungin asuntokanta kasvaa vuosittain
noin 2,5 prosentilla. Kymmenessä vuodessa koko kaupungista
neljännes tulee uusiutumaan ja tiiveys nousemaan entisestään.
Usein väitetään, että tiiveyden lisääntyminen johtaa madaltuviin hiilidioksidipäästöihin. Aalto-yliopiston professori Seppo
Junnilan tutkimusryhmä on havainnut, ettei suoraa korrelaatiota
kasvavan tiiviyden ja vähenevien ympäristöpäästöjen välille voi
vetää. Tiiviyden merkitys vähenee erityisesti silloin, kun aletaan
tutkia asumisen hiilipäästöjen sijaan hiilijalanjälkeä. Näin ei Järvenpäässäkään voida tuudittautua siihen, että pelkästään tiivey
den avulla voisimme saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteemme.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkisti helmikuussa 2020
vertailukelpoiset luvut Suomen kaikkien kaupunkien kasvihuonekaasupäästöistä. Järvenpäässä päästöt olivat Suomen pienimmät, yli 50 % pienemmät kuin Uudellamaalla keskimäärin. Jos
päästölähteitä tarkastellaan tarkemmin, havaitaan, että suurin
päästölähde on Järvenpäässä liikenne, siitä yksistään aiheutuu
40 % kaupungin päästöistä. Onkin ensisijaisen tärkeää pyrkiä
vaikuttamaan ihmisten kulkutapavalintoihin.
Junavuorojen lisääminen tukee tätä tavoitetta, mutta myös
pyöräilyyn täytyy panostaa. Järvenpäässä nimittäin lyhyetkin
matkat tehdään usein autolla. Siihen on kaksi syytä: pyöräilyverkon ongelmat ja vaivaton autopysäköinti. Asukkailla on
esimerkiksi aiheellinen pelko siitä, että polkupyörä katoaa
asemalta työpäivän aikana. Kaupungissa onkin juuri hyväksytty
pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma, missä painopisteinä ovat
paitsi pyöräilyverkko myös pyöräparkit.
Kaupungissa on lisäksi autopaikkoja yli tarpeen ja pysäköinti
autolla on ilmaista. Jopa ruuhkahuippuina päärautatieaseman
välittömässä läheisyydessä olevat liityntäpysäköintipaikat ovat
vajaakäytössä, mikä houkuttelee ihmisiä valitsemaan auton
pyörän sijaan. Ilmastopäästöjen hillitsemiseksi tarvitaan siis myös
pysäköintipolitiikkaa. Aihe on poliittisesti arka, mutta keskustelu
ja sitä seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin välttämättömiä,
mikäli ympäristötavoitteet aiotaan saavuttaa.
KAUPUNGISTUMINEN JA LUONTO EIVÄT OLE
VASTAKOHTIA
Toinen kasvukaupungin vakiokeskustelu liittyy viheralueiden
määrään. On väistämätöntä, ettei pelkällä täydennysrakentamisella voida vastata asuntojen kysyntään. Uusille asuinalueille
tarvitaan tilaa ja se löytyy useimmiten pelloilta ja metsistä. Siitä
seuraa, että viheralueiden määrä vähenee.
Viheralueiden supistumisesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä, että viihtyisyys tai hyvinvointi vähenisivät. Mm. Anu Besson on tutkinut väitöskirjassaan (2020) Jyväskylän yliopistossa
sitä, millaisia ympäristöjä ihmiset pitävät miellyttävinä ja missä

he virkistäytyvät. Uudet tutkimukset paljastavat, ettei
luonto olekaan kaikille rauhallisuuden tyyssija. Luontoa ei automaattisesti koeta vetovoimaisempana tai
elvyttävämpänä kuin kaupunkia. Paikan kauneusarvot
ja elvyttävä vaikutus riippuvat enemmälti tekemismahdollisuuksista ja kokijan mieltymyksistä kuin siitä, onko
kyseessä kaupunki- vai luontomiljöö.
Juhanan mukaan on tärkeää havaita, etteivät kaupunki ja luonto ole toistensa vastakohtia. Luonto ja
kaupunki kuuluvat arkemme ytimeen, eivät ääripäihin.
Keskustelussa kaupungit typistyvät monesti moottoriteiksi ja parkkipaikoiksi, vaikka todellisuudessa ne ovat
ihmiskontaktien, elämän, kokemusten ja muistojen
tyyssijoja. Esimerkiksi järvenpääläisille tuttu ja turvallinen luonto tarkoittaa uuteen loistoon nostettua
rantapuistoamme, jonne ihmiset kokoontuvat vauvasta vaariin.
Luonnon ei tarvitse olla erämaata tai koskematonta metsää, jotta
se toimisi hyvinvoinnin edistäjänä.
VUOKRA-ASUMISEN SUOSIO KASVAA
Kaupungistuminen palvelee ihmisiä. Esimerkiksi Järvenpäässä
yksi näkyvä merkki on vuokra-asumisen suosion kasvaminen
ja asuntokoon pieneneminen. Tämä on yleinen ilmiö, jonka
tulkinta on moniselitteinen. Syyksi tarjotaan useimmiten sitä,
etteivät nopeasti nousevat asuntojen hinnat enää mahdollista
omistusasumista. Taustalla näyttäisi kuitenkin enemmän vaikuttavan individualismin lisääntyminen, mikä on itse asiassa yksi
asumisen konsepteja muuttava maailmanlaajuinen megatrendi.
Ihmiset haluavat olla riippumattomia. Työsuhteet voivat olla
epävakaampia ja lyhyitä, eivätkä kaikki halua ottaa lainaa, vaan
vuokraavat mieluummin.

”Järvenpään kasvu on rakennettu
pitkäjänteisen m aankäyttöpolitiikan
varaan. Kaupungissa hankitaan
m aata systemaattisesti y leiskaavan
kasvusuunnilta ja käytössä ovat
kaikki hyvän maapolitiikan keinot.”
Individualismi-trendin myötä vuokra-asumiseen liittyvä stigma on hälvennyt. Nykyään on täysin hyväksyttävää asua vuokralla. Samalla käsitys kodista on muuttunut. Koti ei välttämättä enää
edustakaan neljän seinän sisällä olevaa tilaa, vaan sen voi ajatella
olevan enemmänkin se kokonaisuus tiloista ja paikoista, joissa
vietämme aikaa. Tällöin siihen liittyvät kiinteästi paitsi paikka,
missä nukumme, myös liikkumisvälineet, kahvilat, työyhteisöjen taukotilat, jne. Ja vaikka ihmisen kaipuu kuulua joukkoon ei
olekaan kenties muuttunut, ei ”oma lauma” välttämättä olekaan
enää oma perhe, vaan kokonainen yhteisö, johon voi kuulua
ystäviä, naapureita, työ- ja pelikavereita, ym.

Noin puoli vuotta sitten Järvenpäässä otettiin käyttöön uusi
lisäraide, joka mahdollistaa paikallisjunien välityskyvyn
lisäämisen. Helsinkiin matka kestää 30 minuuttia.
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”Voimakkaimmat m
 uutostrendit ovat
kaupungistuminen ja m uuttoliike.”

Keskustan kävely- ja oleskelutila, Juhani Ahon Ahola,
Sibeliusten Ainola, Sibeliuksen patsas.
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Yksinasuvien määrä on yli kaksinkertaistunut
viimeisen 30 vuoden aikana ja tällä hetkellä yli
40 % kotitalouksista on yhden hengen talouksia.
Määrä nousee jatkossakin. Esimerkiksi Ruotsissa
yhden hengen kotitalouksien osuus on yli 20 %
suurempi kuin Suomessa. Kaupunkikehittämisen
kannalta tämä tarkoittaa, että jos kaupungistumista halutaan vahvistaa, ja ”voittaa kilpailu asukkaista”, ei
kaupungin kannata pakottaa toimijoita rakentamaan jotakin
sellaista, mitä ihmiset eivät halua ostaa. Ja toisaalta, kun
vuokra-asumiseen ei liity enää samanlaista stigmaa ”vähempiosaisuudesta”, ei pelko sosiaalisesta eriytymisestä puolla
liiallista markkinoiden ohjausta. Se, että vuokra-asunnot ovat
tyypillisesti pieniä, palvelee hyvin myös ilmastonmuutos
tavoitteiden saavuttamista.
KASVU ON KUNTATALOUDEN
PELASTAJA JA KURITTAJA
Järvenpään talous näyttää heikolta. Talouden vahvistamiseen
on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa: voidaan karsia menoja ja
heikentää palveluja, tai sitten joudutaan miettimään, mistä saataisiin lisää tuloja. Järvenpäässä on päädytty kasvustrategiaan
ja siihen, että kaupunki hillitsee menokasvun pienemmäksi
kuin tulokasvun. Toisin sanoen, palvelutuotantoa skaalataan
tehokkaammaksi.
Verokertymän osalta kaupungin ripeä kasvutahti tarkoittaa,
että kaupungin kassaan kilahtaa joka vuosi liki 10 miljoonaa
euroa edellistä vuotta enemmän rahaa. Jotta talous kääntyy,
täytyy menojen kasvaa tuota lukua vähemmän. Kasvu vaatii
kuitenkin investointeja. Erityisen ongelman Järvenpäässä ovat
aiheuttaneet sisäilmaongelmaiset rakennukset: käyttökieltoon
asetetut koulut täytyy uudistaa. Syksyllä 2019 Järvenpäähän
valmistui uusi Kinnarin koulu (800 oppilasta). Tällä hetkellä
rakennussuunnitteluvaiheessa on Järvenpään Yhteiskoulu
(1 000 oppilasta). Harjulan koulun (500 oppilasta) osalta
rakentamisen mahdollistava asemakaava on juuri hyväksymiskäsittelyssä.
On hyvä, että Järvenpäässä riittää lapsia, ja, että lapset
saavat turvalliset ja terveet oppimisympäristöt. Taloudenpidon
kannalta haasteen aiheuttaa paitsi rakentamiseen vaadittavat
investoinnit myös investointeja seuraavat poistot. Hintalappu
esimerkiksi Järvenpään Yhteiskoululle on yli 50 miljoonaa euroa. Laina kaupungille on edullista, mutta investointia seuraa
se, että koulun kirjanpitoarvosta tulee tehdä vuosittain poisto.
Esimerkiksi koulut poistetaan 30 vuoden tasapoistoa käyttäen.
Täten esimerkiksi Järvenpään Yhteiskoulusta aiheutuu sen
käyttöönoton jälkeen vuosittain jostakin muusta menokohdasta katettava liki 2 miljoonan euron suuruinen kuluerä, poisto.
Kun vastaavia investointeja tehdään vuosittain, syö pelkkä
poistojen kasvu suuren siivun verotulokertymän kasvusta.
Toisaalta poistoilla vältetään se, että rakennuksia purettaessa
jouduttaisiin tekemään suuria yksittäisiä alaskirjauksia. Tästäkin
on kokemuksia. Esimerkiksi Kanta-Hämeen kunnat eivät halua
kirjata arvonalennuksia vanhoista sairaalarakennuksista, missä
purettavien rakennusten kirjanpitoarvo on lähes 100 miljoonaa
euroa. Mikäli poistot ovat jääneet tekemättä, voi kunta joutua
taloudelliseen ahdinkoon sen vuoksi, että se purkaa käyttökelvottoman rakennuksen.

SOTE-LASKU YLITTÄÄ KUNNAN MUUT MENOT
Viimeisin ja kenties suurin haaste on SOTE. Järvenpää on ottanut
käyttöönsä suuremmat hartiat ja siirtynyt palveluntuottajasta
laskunmaksajaksi. SOTE-palvelut tuottaa Järvenpäässä KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymä. Muutoksen on ollut tarkoitus hillitä menokasvua, mutta toistaiseksi menokasvu on ollut huimaa.
Viime vuonna kasvua oli peräti 12 prosenttia. HUS:in lasku nousi
yli 16 prosenttia. Vaikutukset kuntatalouteen ovat voimakkaat,
koska SOTE-lasku on jo nykyisellään suurempi kuin kaupungin
kaikki muut menot yhteensä, Juhana tiivistää.
Varmaa on, että kasvun ja kaupungistumisen avulla Järvenpään on huomattavasti helpompaa sovittaa menokehyksensä
tuloja pienemmäksi. Mikäli kaupunki ei kasvaisi, tapahtuisi
kaupungissa väestörakenteesta johtuen vain eläköitymistä, mikä
näkyisi verotulojen supistumisena. SOTE-lasku jatkaisi kuitenkin
kasvuaan, sillä eläkeläiset käyttävät SOTE-palveluita huomattavasti keskimääräistä enemmän. Koska tulot eivät lisääntyisi, olisi
menoja pakko karsia ja palveluita lakkauttaa. Se on taas vaikeaa,
sillä monet palvelut ovat lakisääteisiä.
KASVUN SIEMEN MAANKÄYTTÖPOLITIIKASSA
Viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet esiin kiinteistömarkkinoille tyypillisen piirteen, kysyntä reagoi nopeasti taloudessa
tapahtuviin muutoksiin mutta tarjonta vastaa kysynnän muutoksiin hyvin hitaasti. Näin pandemia-aikana, kun virus on iskenyt
kaikista kovimmin juuri tiiviisti asuttuihin yhteiskuntiin, voisi olla
houkuttelevaa vaihtaa strategiaa lennosta. Se ei kuitenkaan kannata, sillä maankäyttöpolitiikassa pitkäjänteisyys on kaiken ydin.
Kaupungistuminen, muuttoliike ja ilmastonmuutos tulevat
jatkumaan pandemian jälkeen, vaikka globalisaatio voikin kokea
kolauksen. Kun kriisi on hoidettu, tulee elpymisvaihe ainakin
kuntatalouden näkökulmasta tarvitsemaan entistä voimakkaampaa palvelutuotannon skaalaamista ja todennäköisesti myös
leikkaamista. Jotta tulojen ja menojen suhde saadaan uudessa
tilanteessa tasapainotettua, on maankäyttöpolitiikka tulovirran
säätelijänä keskiössä. Maankäyttöpolitiikalla on parhaimmat
edellytykset saavuttaa tavoitteensa, jos se rakentuu kiinteistötalouden perusfundamenttien varaan ja tukeutuu megatrendien
hyödyntämiseen, Juhana summaa.
On muistettava myös se tosiseikka, että nousukausi tulee
alkamaan samanaikaisesti, kun työikäinen väestömme pienenee.
Täten, jos työllisyys missään kasvaa, on sen jo aritmetiikanlain
mukaan vähennyttävä jossain muualla. Tätä tosiseikkaa ei pandemia eikä politiikka voi muuttaa. Koska yritysten toimintaedellytykset ovat kaupungeissa parhaimmat, tulee kaupungistuminen
jatkumaan. Vaikka julkisessa keskustelussa huhuillaan jo maaseutuistumisen perään, ei sellaista tule suuressa mittakaavassa
tapahtumaan.
Kriisi iskee erityisesti Järvenpään kaltaisiin kuntiin, joissa tulopohja rakentuu verotulojen, ei valtionosuuksien varaan. Täten
toivonkin, ettei tulevista tukitoimista tehdä aluepolitikan välineitä.
Koska kaupungistuminen lisää tuottavuutta, olisi ensisijaisen tärkeää
höllentää niitä poliittisia jarruja, joilla kaupungistumista on Suomessa
pyritty hidastamaan. Talouden elpymistä on mahdollista helpottaa
paitsi nyt käsillä olevalla digikolmiloikalla myös kaupungistumiseen
kytkeytyvällä tuottavuusloikalla. Siksi kaupungistumisen päälle on
edelleen hyvä rakentaa ja voisi jopa väittää, että kaupungistuminen
on paitsi Järvenpään, myös koko Suomen toivo.

JÄRVENPÄÄN TILASTOTIETOJA (HELMIKUU 2020)
• kauppala 1951
• kaupunki 1967
• kunnallisvero 19,75
Väestö
• 43 798
• joista ulkomaan kansalaisia 1 600
Pinta-ala
• 39,89 km2
• Suomen 4. tiheimmin asuttu kaupunki
Työvoima
• 22 093
• työttömiä 7,3 %
• kaupungin henkilöstö n. 1 600
• yrityksiä n. 3 000
Asuntokunnat
• kerrostaloissa 48 %
• rivi- ja pientaloissa 52 %
• vuokra-asunnoissa 33 %
Etäisyys
• Helsinki–Vantaan lentokentälle 25 km
• Helsinkiin 38 km
• Lahteen 68 km
• Junalla Helsinkiin 30 minuuttia, Riihimäelle 28 minuuttia
Muuttoliike Järvenpään ja naapurikuntien kesken 2015–2018
Järvenpäähän

Järvenpäästä

Nettovaikutus

Kerava

1 281

793

488

Vantaa

1 584

1 233

351

Tuusula

1 615

1 286

329

Helsinki

2 144

1 904

240

Espoo

614

440

174

Mäntsälä

786

648

138
115

Pornainen

271

156

Nurmijärvi

286

190

96

Lahti

295

243

52

Hyvinkää

474

424

50

• Järvenpäähän ei muuteta vain ”maalta kaupunkiin” -mentaliteetilla. Ihmiset muuttavat Järvenpäähän erityisesti Uudeltamaalta. Tämä kielii siitä, ettei Järvenpäätä välttämättä tunneta
riittävästi Uudenmaan ulkopuolella, ja toisaalta siitä, että
Uudenmaan asukkaat näkevät Järvenpään vetovoimaisena.
Muuta
• Maailman paras ruokakauppa 2019: K-City Market Järvenpää
• Suomen paras ruokakauppa 2019: K-Market Pajala
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Aalto MeMo 2020

Lentävä matto -elämyksessä vierailija lipuu rakennuksen yllä lentävällä matollaan.

KOKEMUKSIA MUSEON VIRTUALISOINNISTA
PANDEMIA-AIKANA
Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, Hannu Handolin,
Sebastian Aho, Toni Rantanen, Matti Kurkela

Suomen siirryttyä maaliskuun puoli
välissä poikkeustilaan kulttuurilaitokset
teattereista konserttisaleihin ja museoihin
sulkivat ovensa. Onneksi sen ei tarvitse
tarkoittaa kulttuurista luopumista.
3D-virtualisoinnit mahdollistavat näyttely
esineisiin tutustumisen museotilojen
ulkopuolella. Museoiden arkistoissa oleviin
yksittäisiin Suomen kansan historian
kansallisaarteisiin pääsee tutustumaan
vaikka omalta kotisohvalta.
10

VIRTUAALINEN KOPIO MENNEISYYDESTÄ
Viime vuosina on korostettu kulttuuriperinnön digitoimisen
tärkeyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsikin vuonna 2018
eri museoille avustuksia museokokoelmien 3D-mittaukseen
perustuvaan digitointiin. Museovirasto sai digikehitysrahaa
mm. kulttuuriperintötiedon saatavuuteen, käytettävyyteen ja
löydettävyyteen. Näin toimimalla haluttiin ratkoa mm. museoiden näyttelytarjontaan ja saavutettavuuteen liittyviä ongelmia.
Esimerkiksi Kansallismuseon esineistä vain pieni osa on esillä.
Osa esineistä on niin hauraita, ettei niitä voi pitää esillä. Esinekokoelmista ollaankin tekemässä 3D-malleja, joita voi tutkia
tietokoneen tai puhelimen näytöltä. Esineistä tehdyistä digitaalisista 3D-malleista voidaan tulostaa 3D-kopioita, joita voi koskea.
YHTEISTYÖTÄ MUSEOVIRASTON KANSSA
Kansallismuseossa toteutettiin 3D-virtualisointeja yhteiskehittelemällä Aalto-yliopiston kanssa. Halusimme pilotoida viimeisimmän 3D-teknologian soveltuvuutta museokohteessa. Yhteiskehittelyssä siirsimme tutkimuksesta syntyvää osaamista jatkuvasti
museoiden eri asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. Yhteisenä

Aalto MeMo 2020

”3D-mallinnuksesta
toivottiin kohteen
digikaksosta.”

Keisari Aleksanteri I:n valtaistuimen mallintamisessa vertailtiin
erilaisia sensoreita ja ohjelmistoja.

Kansallismuseon torni aukeaa käyttäjän noustessa sen viertä
p aljastaen sen kävijöiltä normaalisti suljetut portaikot ja kerrokset.

Aalto MeMo 2020

motiivina oli museon tarjonnan digiaikaistaminen. Digitoinnin
tavoitteena on tehdä virtuaalinen kopio menneisyydestä. Pitkään yhteiskehittelyssä kokeillut tavat avata museon tarjontaa
virtuaalisesti konkretisoituivat Suomen siirtyessä poikkeustilaan
maaliskuun puolivälissä, jolloin kulttuurilaitokset teattereista
konserttisaleihin ja museoihin suljettiin.
Uudenmaan liiton rahoittama EAKR-hanke 3D-kulttuurihubi
ja Suomen Akatemian COMBAT-hanke tarjosivat mahdollisuuden
kokeilla 3D-teknologian käyttömahdollisuuksia kulttuurialalla.
Living labeina piloteissa ovat toimineet valitut museot, kulttuurikeskukset, festivaalit ym. Kansallismuseon kanssa toteutettiin
3D-malleja ja niistä toteutettuja virtualisointeja erilaisista paikoista, esineistä ja hahmoista. Toiminnan konseptointia toteutettiin yhteiskehittämällä useiden living labien asiantuntijoiden
ja tutkijoiden kanssa. Joissain kohteissa 3D-virtuaalisuutta
hyödyntävää tarinankerrontaa on elävöitetty ja jatkettu AR- ja
VR-teknologialla. Kohteisiin on tuotu eri aikakauden kuvaa,
ääntä, videota, paikkatietoinformaatiota ja tekstiä. Pelillisyyden
avulla tapahtumiin on yhdistetty historiaa, toteutettu reittien
visualisointia sekä tarjottu muita paikkaan sidottuja palveluita.
Tapahtumien elinkaarien konsepteja on kehitetty niin, että ne
voivat alkaa ja jatkua virtuaalisina, jolloin niiden elinkaari pitenee
ja näin kulttuurikokemusten ympärille syntyy lisätilaa läsnäololle
ja kohtaamiselle.
Kansallismuseon 3D-digitoinnin kehittäminen toimi esimerkkinä, jossa tutkimus ja tutkimustulosten hyödyntäminen
vahvistivat toisiaan. Aalto-yliopisto sai tietoa museoalan digikehitystarpeista ja Musovirasto apua 3D-digitoinnin käytännön
suorittamiseen ja kehittämiseen. Museovirasto valitsi yhteistyössä
Aalto-yliopiston kanssa esineiden 3D-mallinnuksen menetelmäksi fotogrammetrian, jossa yksittäisestä esineestä otetaan satoja
tarkan resoluution kuvia eri puolilta esinettä, joista lasketaan
3D-malli. Usein mallin saamiseksi joudutaan ottamaan myös
täydennyskuvia. Fotogrammetria soveltuu studiotyöskentelyyn
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”Historiamme
h arvalukuiset aarteet
avoimeksi.”

tavallisella kamerakalustolla, mutta vaatii hyvät valaistusolosuhteet ja usein pyörityspöydän. 3D-mallia voidaan yli-intendentti
Ismo Malisen (2019) mukaan hyödyntää museoissa esimerkiksi
konservoinnissa, dokumentoinnissa, puuttuvien osien tai tukien
valmistamisessa, 3D-tulostamisessa, digitaalisessa näyttelyssä,
opetuksessa tai tutkimuksessa. Museoviraston pilottiprojekti
opetti, miten monimutkainen prosessi 3D-museoesineiden tuottaminen, hallinta ja esittäminen on. Yksittäisen kohteen 3D-malli
ja sen julkaisu laajemmalle yleisölle on vain pieni osa laajaa, alati
yhteistyössä jatkuvaa kehittämistyötä.

Aalto Memo

Aalto Memo

Yhtenä ensimmäisistä v alaistuskokeiluista
fotogrammetriseen mittaukseen ja
m allinnukseen Kansallismuseon studiossa
olivat tinasotilaat. Nämä kaksi t inasotilasta
ovat peräisin sotaveteraanien hyväksi
1950-luvulla valmistetusta kokonaisuudesta.

Ruskon kousa on ainoa Suomessa säilynyt juhlakousa.
Niitä käytettiin oluen juomiseen.
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3D-MALLINNUKSESTA TOIVOTTIIN KOHTEEN
DIGIKAKSOSTA
Kansallismuseossa kehitettiin fotogrammetriaan perustuvia
menetelmiä myös kokoelmissa sijaitsevien esineiden 3D-mallinnusmahdollisuuksista yleisölle ja tutkijoille. Lisäksi esteettömyys
ja saavutettavuus konkretisoituivat tornin 3D-mallinnuksessa,
josta toivottiin yleisövierailun esteetöntä digitaalista kaksosta.
Mallinnuksia toteutettiin esineiden lisäksi myös aulasta ja eri
näyttelykohteista.
Kansallismuseon verkossa ja YouTubessa voi nyt tarkastella
3D-virtualisointeja Aleksanteri I:n valtaistuimesta rokokoopukuun
ja lähes 200 vuotta vanhaan savupirttiin. Monet kohteista ovat
äärimmäisen herkkiä tai huonokuntoisia. Niitä säilytetään perinteisten museokäyntien ulottumattomissa. 3D-digitointi tuo vanhat esineet näkyviksi ja osaksi virtualisoituvaa kulttuuriperintöä.
Esineen mallia voidaan jatkossa monistaa eri käyttötarkoituksiin
vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.
Esimerkiksi ”Lentävä matto -elämys” koostuu kahdesta
osasta, joista ensimmäisessä käyttäjä istuu Kansallismuseon
aulassa ja toisessa lipuu rakennuksen yllä lentävällä matollaan.
Aulassa esiin ilmestyy museon esineistöä sekä Kansallismuseon
YouTube-kanavalta löytynyt esineistä kertova video. Lentävä
matto -osuudessa käyttäjää lennätetään rauhallisesti ympäri
rakennusta, päätyen lopulta pääoven eteen. Torni aukeaa käyttäjän noustessa sen viertä paljastaen sen kävijöiltä normaalisti
suljetut portaikot ja kerrokset. 3D-artistit kokeilivat myös muita
keinoja tuoda käyttäjä torniin. Testauskohteina olivat mm.
ikkunasta sisään lentäminen ja portaikkoa pitkin nouseminen.
Nämä todettiin kuitenkin VR-laseilla epämieluisaksi, sillä mm.
pienestä ikkunasta pujahtaminen sai aikaan vaistomaisen
väistämisreaktion.
Koska digitaalista tuotantoa kehitettiin yhteiskehittämällä,
voitiin erilaiset ideat jalostaa nopeasti demoiksi tai ratkaisuehdotuksiksi. 3D-virtuaali- ja hankintaosaamista kasvatettiin
3D-mittauslaitteiden mahdollisuuksien, tekijänoikeuksien merkityksen ja 3D-virtuaaliproduktion sisällöntuotantoon liittyvän
ymmärryksen kasvamisena.
MITEN NOSTAA KULTTUURIALAN OSAAMISPÄÄOMAA
3D-TEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUKSISTA?
Vuoden 2017 loppupuolella alkaneessa ja 2019 lopulla päättyneessä 3D-kulttuurihubihankkeessa saavutettiin tavoite, jossa oli
tarkoituksena lisätä kulttuurialan toimijoiden ymmärrystä 3D:n
mahdollisuuksista uudistaa esim. näyttelytoimintaa. Työ jatkuu
parhaillaan laajentuen luovan alan toimijoiden kanssa tehtävään
yhteistyöhön. Päättyneiden hankkeiden kokemuksia ja toimivia
työskentelytapoja sovelletaan jatkossa totuttua laajemmalle.

Aalto Memo

Kansallismuseon pysyviä ja v aihtuvia
näyttelyitä tallennettiin näyttelyn
e linkaaren pidentämiseksi.

Kulttuurialat, kuten luovat alat, etsivät jatkuvasti keinoja esittää tarjontaansa niin, että uudet yleisöt löytävät niiden laajasta
tarjonnasta oman osansa. Esineen mallinnuksesta on vielä pitkä
kehityskulku kiinnostavaan ja päivittyvään tarinankerrontaan
esim. Suomen historian eri vaiheisiin tai paikallishistorian tapahtumiin ja henkilöihin. Museot säilyttävät historiamme aarteita
jatkossakin. Uusia, nykyistä laajempia yleisöjä voidaan saavuttaa, kun katselu 3D:nä on mahdollista. Kansallismuseo reagoi
poikkeustilanteessa nopeasti yleisön toiveisiin laajemmasta
digitarjonnasta. Pandemian ei tarvitse aiheuttaa kulttuuritarjonnasta luopumista, vaikka keinot sen esittämiseen ja kokemiseen
muuttuvatkin.
LISÄTIETOJA KIRJOITTAJIEN LISÄKSI
Yleisötyöpäällikkö Hanna Forssell, Kansallismuseo,
hanna.forssell kansallismuseo.fi.
Aalto-yliopiston ja Kansallismuseon lehdistötiedotteet:
– https://www.aalto.fi/fi/uutiset/enta-jos-kansallismuseoonpaasisi-kotisohvalta-vaikka-lentavalla-matolla
– https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/
kansallismuseo-aalto-yliopisto-virtualisoinnit
Malinen, Ismo 2019. Kolmiulotteisia museoesineitä voi pian
pyöritellä verkossa. Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu.
https://www.kulttuuristaperinnoksi.fi/2019/kolmiulotteisiamuseoesineita-voi-pian-pyoritella-verkossa.

MARIKA AHLAVUO toimii tiedetuottajana Aaltoyliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen
ja mallinnuksen (MeMo) instituutissa ja toimi
projektipäällikkönä EAKR 3D-kulttuurihubihankkeessa 2017–2019. Toimii OKM:n Avoin TKI
ja oppiminen -hankkeessa sekä Creve2.0 -hankkeessa. Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.
HANNU HYYPPÄ työskentelee Aalto-yliopistossa
professorina ja toimii Suomen Akatemian ja
STN:n rahoittaman COMBAT-hankkeen Aaltoyliopiston osuuden johtajana.
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.
HANNU HANDOLIN työskentelee Aalto-yliopiston
MeMo-instituutissa 3D-artistina erikoisosaamisalueenaan Unity ja Unreal.
Sähköposti: hannu.handolin aalto.fi.
SEBASTIAN AHO työskentelee Aalto-yliopiston
MeMo-instituutissa 3D-artistina erikoisosaamisalueenaan VR ja AR.
Sähköposti: sebastian.m.aho aalto.fi.

DI TONI RANTANEN työskentelee Aalto-
yliopistossa Rakennetun ympäristön laitoksella
MeMo-instituutissa ja 3D-studiossa.
Sähköposti: toni.rantanen aalto.fi.
MATTI KURKELA, TkL, työskentelee Aaltoyliopistossa Rakennetun ympäristön laitoksella
3D-studiomanagerina ja toimii Avoin TKI- ja
Creve2.0 -hankkeissa.
Sähköposti: matti.kurkela aalto.fi.
MAANKÄYTTÖ 2|2020 13

Maanmittareiden YAMK-koulutus
Aune Rummukainen

Vuonna 2015 järjestettiin paikkatietopainotteinen toteutus ja 2017 alkaneen toteutuksen teemana oli tietomallinnus. Syksyllä 2019 alkaneen
toteutuksen sisältö on monipuolinen, siinä on
jokaiselle jotakin. Meneillään olevan toteutuksen
opinnot ovat seuravanalaiset:
Kaikille yhteiset opinnot 15 op
• tutkimusmetodiikka 5 op
• tietomallinnus 10 op
Ammattiopinnot 10 op ovat valittavissa
näistä:
• kiinteistöarvioinnin erityiskysymykset 10 op
• muuttuva maankäytön suunnittelu 10 op
• ekskursio 5 op
• maanmittausalan henkilökohtainen 	
harjoitustyö 5 op
• modernit mittausmenetelmät 5 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Metropolian YAMK-tarjonnasta tai muita
ylemmän korkeakoulun tasoisia opintoja, nämä
voidaan valita myös edellä olevista ammatti
opinnoista.
Opinnäytetyö 30 op
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Metropoliassa järjestetään joka toinen
vuosi, parittomina vuosina alkavana,
maanmittauksen YAMK-koulutusta.
Koulutuksen sisältö vaihtuu eri
toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan
eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja
koulutuksessa on ollut 30.
MONIPUOLISUUTTA TIIVIISSÄ PAKETISSA
Tutkimusmetodiikan opintojaksolla keskityttiin valmiiden tutkimusten analysointiin ja YAMK-opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelmat esitellään etäyhteydessä pidetyillä
opinnäytetyöklinikoilla. Opintojakson tarkoituksena on pohjustaa
nimenomaan opinnäytetyön ja muun tutkimuksen tekemistä.
Tietomallinnuksen opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää miten infra- ja rakennusmittaukset liittyvät tie-

METROPOLIASSA
tomalleihin ja miten tietomalleja käytetään infrarakentamisessa
ja muussa rakentamisessa.
Kiinteistöarvioinnin erityiskysymyksissä on käyty läpi tilastollisen päättelyn periaatteita sekä laskentaa. Kurssilla on
opiskeltu kiinteistöarvioinnin metodiikkaa käyttäen taustana
kansainvälisiä kiinteistöarviointistandardeja (IVS 2017) ja niiden
viimeisimmän suomennoksen tuomaa uutta terminologiaa.
Kauppa-arvomenetelmän sijaan on puhuttu markkinalähestymistavasta, tuottoarvomenetelmän sijaan tuottolähestymistavasta ja
kustannusarvomenetelmän sijaan kustannuslähestymistavasta.
Kurssin harjoitustehtävinä ovat olleen omakotitontin arviointi
markkinalähestymistavalla, Nurmijärvisen Klaukkalan taajaman
lähellä sijaitsevan metsäalueen arviointi ja siihen liittyen kaavoitustilanteen selvittäminen ja odotusarvon tunnistaminen sekä
korjausvelkaisen vuokra-asuinkerrostalon arviointi tuottolähestymistavalla kassavirta-analyysiä käyttäen.
Opintojaksolla Muuttuva maankäytön suunnittelu on perehdytty meneillään oleviin uudistuksiin ja hankkeisiin sekä niiden
huomioimiseen maankäytön suunnittelussa. Näitä ovat muun
muassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, smart
city -hankkeet, maankäytönsuunnittelun palvelumuotoilu,
vuorovaikutus maankäytönsuunnittelussa ja monikulttuuriset
asuinalueet. Erillisenä opintojaksona toteutetaan aikaisintaan
syyskuussa ekskursio Amsterdamiin. Ekskursiolla on tarkoitus
vertailla Amsterdamin maankäytön ja maankäytönsuunnittelun
käytänteitä ja kehityshankkeita Suomen olosuhteisiin ja pohtia
sitä, mitä niistä voitaisiin soveltaa Suomessa. Opintomatkalla ohjelmassa on mm. esityksiä Amsterdamin 3D-kaupunkimallista ja
historiallisesta kaupunkikehityksestä. Lisäksi tutustutaan paikan
päällä seuraaviin kohteisiin: Buiksloterham, Zuidas, Amsterdamse
Bos, NDSM Werf, Transformational Innovations -mobile tour sekä
Amsterdamin Eremitaasi.
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OPINNÄYTETYÖ PUOLET KOULUTUKSESTA
Maanmittausalan henkilökohtaisessa harjoitustyössä opiskelija
valitsee itseään kiinnostavan ja usein käytännön työtään hyödyttävän aiheen, josta tekee selvityksen ja raportin. Toteutuneissa
harjoitustöissä on perehdytty esimerkiksi kiinteistörekisterin
pidon tehtäviin kaupungissa ja tehty kiinteistöveroanalyysia.
Moderneissa mittausmenetelmissä on perehdytty siihen,
miten erilaisia UAV-, ilmalaserkeilaus- ja maalaserkeilausaineistoja voidaan hyödyntää maastomallin ja 3D-kaupunkimallin
laadinnassa.
Opinnäytetyö on YAMK-koulutuksessa 30 opintopisteen
laajuinen, siis puolet koko koulutuksesta. Se on kaksi kertaa niin
laaja kuin maanmittauksen AMK-insinöörien opinnäytetyö ja
vaatii selkeästi enemmän yhtäjaksoista keskittymistä. Opiskelijat
valitsevat itseään kiinnostavan aiheen, jonka tutkimuskysymyksiä
ja rajausta pohditaan yhdessä ohjaavan opettajan ja mahdollisen
työpaikkaohjaajan kanssa. YAMK-opinnäytetyöt, jotka tehdään
työnantajille, ovat varsin seikkaperäisiä ja laajoja. YAMK-opiskelijat ovat alan ammattilaisia ja kykeneviä ratkomaan ongelmia ja
kehittämään alan käytäntöjä. Meneillään olevat opinnäytetyöt
käsittelevät muun muassa inframallinnusta, yleiskaavojen ajantasaisuutta, tietomallipohjaista maankäytön suunnittelua, raakamaan hintaa sekä sähköistä arkistointia, allekirjoitusta ja asiointia.
Ylemmät AMK-tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja
ja ne antavat saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Tästä poikkeuksena ovat vielä nykyisin kiinteistöinsinöörin virat.

Kirjoittaja toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa yliopettajana.
Sähköposti: aune.rummukainen metropolia.fi.
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Pistepilvi Hessundin sillasta.
Pistepilvi on yhdistelmä maalaserkeilauksen
pistepilvestä ja dronekuvauksella
aikaansaadusta fotopistepilvestä.
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30.9.–1.10.

#maanmittauspäivät2020
www.maankaytto.fi/facebook
www.maankaytto.fi/mmp2020

Tervetuloa
Maanmittauspäiville

Maanmittauspäivät 2020 – maankäytön, paikkatiedon,
toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!
Koronaviruksen takia Maanmittauspäivät 2020 on siirretty pidettäväksi
30.9.–1.10. Helsingin Paasitornissa.
Tehdyt ilmoittautumiset ovat edelleen voimassa ja
tapahtumaan voi edelleen ilmoittautua. Myös ohjelma on pääpiirteissään sama. Ajankohtaiseen ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.maankaytto.fi/
mmp2020.
Laskutetuille osallistumismaksuille eräpäivä on
31.8.2020. Tämä on käytännössä toteutettu siten,
että maksumuistutus lähetetään vain, jos lasku on
maksamatta 1.9.2020.
Peruutusehdot on muutettu siten, että 31.8.2020
asti peruutus on ilmainen. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta osallistumismaksusta pidätetään 50 €.
OSALLISTUMISHINNAT
Normaalihinta (voimassa 31.8.2020 asti):
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 330 € + alv
– Ei-jäsenet 385 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv (koko ajan)
Eläkeläiset: 200 € + alv (koko ajan)
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, aamu- ja
iltapäiväkahvit sekä lounaat.
HOTELLIMAJOITUS
Ks. www.maankaytto.fi/mmp2020
ILTAJUHLA
Iltajuhla järjestetään 30.9. keskiviikkona.
Lisätietoja antaa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikael Still (mmp maankaytto.fi, 040 7760834).

TAPAHTUMAN KEY NOTE -PUHUJAT
Arman Alizad on toiminut tyylineuvojana,
toimittajana, luennoitsijana sekä tele
visiojuontajana. Hänen dokumentaariset
tv-ohjelmat ovat saaneet suuren suosion,
kuten Arman ja viimeinen ristiretki, Arman
ja Kamerunin kummilapset, Venla-palkittu
Arman Pohjantähden alla sekä syksyllä
2017 alkanut Suomen rikosmysteeri. Puhujana
Arman on karismaattinen, eläytyvä, ajatuksia herättävä ja hän
vie läsnäolon sekä aitouden äärimmilleen.
Anni Laurila on nuori arkkitehti, joka ylittää
perinteisiä rajoja tuodakseen ratkaisuja
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Häntä on
kuvailtu maailmanparantajaksi ja ”superälyköksi” mediassa mm. Kauppalehdessä,
YLE Teemalla, MTV:llä, Aalto-yliopiston
tulevaisuuden toivona sekä Tekniikka &
Taloudessa. Anni valmistui Singularity Universityn Global Solutions -ohjelmasta, joka kerää
visionäärejä ratkomaan maailman suurimpia ongelmia edistyksellisten teknologioiden ja yrittäjyyden avulla.
Jethro Rostedt nousi Suomen tunnetuimmaksi
kiinteistönvälittäjäksi 2009 Diili-ohjelman
välityksellä. Itse kisasta jäi käteen kolmas
sija. Ja känsät. Jethro on esiintynyt lukuisissa
tv-ohjelmissa, hänen omaa reality-ohjelmaansa Myyntimies Jethroa kuvataan jo toista tuotantokautta. Jethro on vuosien saatossa
kouluttanut tuhansia myynnin ja monen muunkin
alan ammattilaisia esiintymään. Näiden lisäksi Jethro tunnetaan
liikemiehenä ja yrittäjänä, joka toimii isolla säteellä.
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Ihmisyys kriisistä
kriisiin

me jatkaneet nousevilla
markkinoilla vuoteen 2020,
ja nyt olemme maailmanlaajuisen pandemian ja siitä johtuvan
talouskriisin äärellä.
Jokaisella kriisillä on oma kehityksensä –
varhaisvaihe, alku, kulminaatio, lopun alku
ja loppu. Ongelmamme kriisinhallinnassa
on, että emme tiedä, missä vaiheessa kulloinkin olemme. Jokaiseen kriisiin kuuluvat
myös omat oraakkelinsa; olivat nämä sitten
keskuspankkien ylintä johtoa tai viruksiin
erikoistuneita epidemiologeja ja matemaatikkoja, jotka ovat juuri tässä kriisissä saaneet
uuden statuksen.
Kiinteistöalalla koronakriisi vaikuttaa
paljon. Työmäärä lisääntyy vuokralaisten
joutuessa taloudelliseen kriisiin samalla kun
työntekijät ovat kotona tekemässä töitä ja
työnjohto on vaikeampaa kuin tavallisesti.
Emme myöskään tiedä, koska elämä palautuu normaaliksi ja miltä maailma näyttää
silloin. Voimmeko matkustaa ja minne? Koska
saamme rokotteen tai lääkkeen virusta vastaan? Miten kriisi vaikuttaa kiinteistöjen ja
asuntojen hintoihin ja arvoihin, miten paljon
työttömyys lisääntyy ja miten kriisi vaikuttaa
ruoan tuotantoon eri maissa? Tuleeko kriisi
johtamaan korkojen nousuun ja vuokralaisten konkursseihin, johtaen kansainväliseen
kiinteistökriisiin? Kriisin keskellä olemme
vielä niin kiinni päivittäisessä selviytymisessä, ettemme ehdi välttämättä analysoida
tulevaisuutta.
Itse olen ehtinyt olla työelämässä ja kokea
urani alusta lähtien ylläolevat muutokset
maailmassa ja markkinoilla sitten 1990-luvun
alun. Kriisi sisältää aina sekä vaaran että mahdollisuuden. Vaaran käsittely kriisitilanteessa
on välttämätöntä, mutta kriisin jälkeinen
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meidän tulee muistaa olevamme tulosta
yli sadantuhannen vuoden geneettisestä
jalostuksesta. Joku koiranleuka voisi tietysti
todeta, että jos Donald Trump kavereineen
on geneettisen jalostuksen tulos, niin paljon
kehitettävää vielä on. Periaatteessa Anders
Hansen on kuitenkin oikeassa – me olemme
niitä, joiden esi-isät ja -äidit ovat olleet selviytyjiä joka sukupolvessa, sukupolvesta toiseen,
tuhansien vuosien ajan.
Vaikka geenimme ovatkin voittajia tuhansien vuosien geenimaratonissa, on meidän
aina vaikeampaa punnita tulevaisuutta
uudessa ja odottamattomassa tilanteessa
kuin normaaliolosuhteissa. Ihmisen ominaisuuksiin kuuluu tilanteeseen sopeutuminen,
ja se onkin johtanut siihen, että lajimme
on lisääntynyt menestyksekkäästi kriiseistä
huolimatta – tai ehkä juuri niiden ansiosta.
Olemme oppineet aina jotain uutta.
Heikkoutemme kriiseissä on se, että
sopeutuminen vie suuren osan voimavaroistamme, ja meidän on vaikea nähdä kulman
takana odottavaa tulevaisuutta. Vuosisatojen
aikana selkäytimestämme tuleva tapa ekstrapoloida nykyisistä olosuhteista tulevaisuutta
on johtanut moneen finanssikriisiin ja -kuplaan. Euroopan kaksi suurinta pankkia meni
konkurssiin jo vuonna 1345, koska Englannin
kuningas ei maksanut velkojaan, joita oli ottanut pystyäkseen sotimaan Ranskaa vastaan.
Riskienhallinnasta vastaavan pankkiirin johtopäätös ennen konkursseja lienee ollut, että
valtiot maksavat aina velkansa. Näin olikin
aina, kunnes niin ei enää ollut, ja riskienhallintakäsite lainoituksessa sai Edward III:n kasvot.
Tulppaanikupla kasvoi ja puhkesi 1630-luvun
Hollannissa, johtaen pörssiromahdukseen.
Maailman ensimmäinen kansainvälinen
talouskriisi puhkesi 1870-luvulla, kun rautatieosakkeet olivat lopulta yliarvostettuja.
Jatketaan vuoteen 1929 ja Wall Streetin pörssiromahdukseen. Näiden suurromahdusten
välissä on toki ollut pienempiä paikallisia
rahoitus- ja pörssikriisejä.
Öljykriisin 1973 muistamme – opin
itsekin silloin sammuttamaan valot, jos en
ollut huoneessa, vaikka en ollut vielä edes
kouluikäinen. Jatketaan 1980-luvun loppuun
ja pankkimaailman vapauttamiseen – lainamarkkinoiden vapauttaminen johti kiinteistöja pankkikriisiin. Tästä selvittyämme olimme
taas kollektiivisesti unohtaneet, ja uskoimme
teknisen alan osakkeisiin 2000-luvun alussa
niin paljon, että osakemarkkinat notkahtivat
2001. Porskutimme taas tämän jälkeen eteenpäin uudella innolla, kunnes kohtasimme
finanssikriisin 2008. Siitä selvittyämme olem-
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RUOTSALAINEN PSYKIATRI JA KIRJAILIJA Anders Hansen on todennut, että
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tilanne voi antaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sekä yksilölle että organisaatiolle.
Nähdäksemme ne mahdollisuudet meidän
pitää kuitenkin taistella ihmisen johtopäätösten vetämistapaa vastaan, joka saattaa johtaa
siihen, että sopeuduttuamme kriisitilanteeseen meille on luontaista luulla maailman
näyttävän samanlaiselta myös huomenna.
Samalla tavalla vedämme luontaisesti myös
positiivisia johtopäätöksiä ja sopeudumme
arvojen nousuun juuri ennen kuplan syntymistä, jolloin luulemme kollektiivisesti
arvonnousun jatkuvan. Olivat kyseessä sitten
tulppaanit, osakkeet, joukkovelkakirjalainat
tai kiinteistöjen arvot.
Contrarian investment strategy, jolle en
googlatessani löytänyt suomenkielistä vastinetta, on hyvä keino pohtia omia ja oman
yrityksen mahdollisuuksia koronakriisin jälkeen. Rohkaisisinkin siis Maankäytön lukijoita
ajattelemaan jo nyt koronakriisin mahdollisia
positiivisia seurauksia tulevaisuudessa, mitä
ne sitten voivatkin olla. Kriisi on aina myös
mahdollisuus.

Maarit Nordmark on Head of Asset Management
Hestia AB:ssä, Realian ruotsalaisessa t ytäryhtiössä.
Maaritin liiketoimialaan kuuluu muun muassa kolmen kiinteistöalan pörssiyrityksen hallinta. Vapaaajallaan Maarit on maantiepyöräilijä ja Danderydin
rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja.
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Novatron Oy

Tero Maijala

Työmaa ilman merkkauskeppejä
(Helsingin lentoasema).
Työmaan tietomallit ja seuranta työnjohdon käsissä.

Katsaus infra-alan kehitykseen
maanmittarien näkökulmasta
Petteri Palviainen, Jari Kainuvaara
ja Miika Kostamo

Digitalisaatio rakennusalalla on ollut hyvin vahvasti otsikoissa viime aikoina ja aihetta
on nostettu esille useasta eri näkökulmasta. Tässä artikkelissa pureudumme infrarakentamiseen ja sukellamme maanmittarin muuttuneeseen työnkuvaan infrarakentamisen
digitalisoituvassa ympäristössä.
MITTAAJAN ROOLI infrarakentamisen työmailla on perinteisesti ollut hyvinkin näkyvä. Päivän työnjäljen näkee omin
silmin hakattujen tikkujen, luiskanmallien tai harjaterästikkujen
määrässä ja päivän päätteeksi on mukava silmäillä päivän tuotoksia. Maastopäivän jälkeen työpäivä jatkuu usein tietokoneen
ääressä laadunvarmistusraporttien, määrälaskentojen tai seuraavan päivän aineistojen laatimisen kimpussa ja sesonkiaikaan
viikonlopputyötkään eivät ole mitenkään harvinaisia. Mittaajan
roolissa tulee osata lukea kaikkia työmaan suunnitelmia, ja myös
tarvittaessa havaita suunnitelmista mahdollisesti löytyvät virheet
sekä ehdottaa niihin korjaavaa toimenpidettä.
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MAANMITTAAJA INFRAMALLINNUKSEN AJASSA
Usein mestarit kääntyvät mittaajan puoleen, kun työmaalla havaitaan ongelmakohtia ja näitä ratkotaan yhdessä. Mittaajan kuitenkin
oletetaan osaavan laatia muutossuunnitelma niin, että se voidaan
esittää tilaajalle. Perinteisesti raamattuina toimivat kunnallisella
puolella KT ja KM -julkaisut sekä valtion hankkeilla TYLT-julkaisut,
nykyään työtä helpottaa alan yhteinen InfraRYL-raamattu.
Kaukana ovat ne ajat, jolloin mittaryhmä koostui neljästä
henkilöstä ja jokaisella ryhmän henkilöllä oli perusteltu tehtävänsä. Nykyään sama työ tehdään yhden miehen ”ryhmänä”
robottitakymetrillä tai GNSS-mittalaitteella. Kaukana ovat myös

Novatron Oy

MUUTOKSET TYÖMAALLA
Näkyvin muutos on varmasti työkoneohjaus ja mittakeppien
puuttuminen työmaalta. Enää mittaaja ei merkitse tikkuja ja
sihtilätkiä 20 m:n välein, vaan suunnitelmatiedot tuodaan toteutusmalleina digitaalisessa muodossa suoraan työkoneille. Valitettavan usein mittaaja joutuu nykyään huomaamaan työmaalla,
että työkoneissa on enemmän tietoa, kuin mitä hänen omassa
mittalaitteessaan on. Perinteisesti mittaajalla on ollut kaikki digitaalinen tieto hallussaan ja koko työmaan suunnitelma-aineisto
on viety omaan mittalaitteeseen, lisäksi kaikki suunnitelmat
on sisäistetty niin, että kokonaisuus on hyvin tallessa omassa
päänupissa. Toteutusmallit siirretään yhä
useammin työkoneisiin pilvipalvelujen
kautta avoimessa formaatissa, mutta mittaajan mittalaitteet eivät ole välttämättä
kytkettävissä samaan pilvipalveluun ja
itse mittausaineisto saatetaan joutua
luomaan omissa formaateissaan ja hieman eri tavalla.
Viimeisten parin vuoden aikana myös
droonit ovat tulleet ryminällä työmaalle
ja niiden tuottamaa aineistoa hyödynnetään työmaalla entistä laajemmin. Uusia,
tuotantoa palvelevia käyttötarkoituksia
kehitetään jatkuvalla syötöllä. Mittaajalle
droonit tuovat uudenlaista työnkuvaa ja
esimerkiksi perinteisiä kalliokartoituksia
tehdään yhä enenevissä määrin droonien
avulla. Tulevaisuudessa siis ei tarvitse
enää liukastella märillä ja liukkailla kallioilla vaan mittaaja tekee kartoitustyön
droonin avulla ja käsittelee aineistot
massalaskentaa varten.
Työmaalle on siis tullut uusia toimijoita, jotka pystyvät hyödyntämään digitaalista aineistoa jopa paremmin, kuin mitä
mittalaitteilla pystyy tekemään. Työnjohdon mittalaitteet ovat myös yleistyneet
ja nämä helppokäyttöiset ohjelmistot
saattavat usein jopa tarjota suoran rajapinnan käytettäviin pilvipalveluihin, mikä
taas tarkoittaa sitä, että työnjohdolla on
automaattisesti ajantasaiset toteutusmallit omissa mittalaitteissaan. Jääkö mittaus
siis tulevaisuudessa täysin paitsioon ja
vaille töitä, kun työmaalle tulee digitaalisuden kautta uusia sovelluksia muille
toimijoille ja perustyökin on poistumassa
tehtävälistalta?

”Kansainvälisesti k atsottuna
Suomi on ollut
g lobaali e delläkävijä
infra-alan t ietomallinnuksen
k ehittämisessä.”

Tietomallikoordinaattori tarkastamassa
malleja Tampereen Ratikka-työmaalla.
Konekuljettajan näkymä infratietomalliin.

Novatron Oy

ne ajat, jolloin kauniina kesäviikonloppuna merkattiin urakkatyönä moottoritietyömaan luiskamalleja ilman paitaa sandaalit
tai purjehduskengät jalassa. Työturvallisuus on syystä noussut
viimeisen 20 vuoden aikana aivan eri tasolle ja nykyään turvavarusteet ovat normi myös mittausalalla.
Ala on siis muuttunut sitten 90-luvun ja tällä hetkellä elämme
inframallinnuksen tuomaa muutoksen aikaa. Mitä tämä sitten
tarkoittaa maanmittarin näkökulmasta?
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Työmaa: E75-parannushanke.

MAANMITTARIN MUUTTUVA TYÖNKUVA
Vaikka perusmittaajan työtehtäviä on jo jäänyt pois, ei se tarkoita
sitä, että mittaus voidaan mitenkään jättää pois työmaan prosesseista. Perinteistä mittaustakin on edelleen paljon, esimerkkeinä
tästä mm. taitorakenteet ja muut erittäin tarkkaa työtä vaativat
mittaukset. Voidaan kuitenkin jo tällä hetkellä nähdä, että
mittauksen rooli on muuttunut fyysisestä tikkujen hakkaamisesta enemmän tietokoneen takana istumiseen ja kevyempiin
mittauksiin. Puhutaan siis muuttuvasta roolista ja muuttuvista
vastuista mittauksen työnkuvan osalta. YIV2019-ohjesarjassa mallipohjaisen työmaan rooleja ja vastuita on käsitelty laajemmin ja
yksi uusi tunnistettu rooli on tuotannon tietomallikoordinaattori.
YIV2019-ohjesarjasta määritysten mukaan tuotannon tietomallikoordinaattorin rooli ja tehtävät on määritelty seuraavasti:
Tuotannon tietomallikoordinaattori
Tietomallikoordinaattorin tehtäviin tuotannossa kuuluu rakennussuunnitelmamallin tarkastaminen, toteutusaineiston laatiminen
yhdessä työnjohdon kanssa sekä toteutusaineiston jakelu työmaan
eri toimijoille. Tuotannon tietomallikoordinaattori laatii hankkeelle
mittaussuunnitelman joko erillisenä dokumenttina tai osaksi rakennushankkeen tiedonhallinta-, laatu- tai laadunvarmistussuunnitelmaa yhteistyössä työnjohdon ja suunnittelun tietomallikoordinaattorin kanssa. Tuotannon tietomallikoordinaattoriksi voidaan
nimetä hankkeen mittauspäällikkö/-vastaava.
Tuotannon tietomallikoordinaattorin tehtäviä voivat olla muun
muassa:
– vastaa rakentamisen aikaisesta tiedonhallinnasta ja käytettävän
tiedonhallintajärjestelmän ajantasaisuudesta
– vastaa määrälaskennoista
– vastaa mallipohjaisen laadunvarmistusmenetelmän toteutuksesta
– vastaa rakentamisen laadunvarmistukseen liittyvän toteuma- ja
tarkemittaustiedon ylläpidosta ja niiden laatudokumentoinnista
20

– vastaa mittausperustan ylläpidosta
– vastaa työmaan mittauksista, mittaustöiden koordinoinnista
sekä työkoneohjauslaitteiden toimivuudesta ja mittatarkkuudesta
– laatii digitaalisen luovutusaineiston yhdessä työmaajohdon
kanssa.
Jos luit nämä tehtävät nopeasti läpi ilman ajatusta, niin luehan
uudelleen oikein ajatuksen kanssa. Nämä tehtäväthän ovat hyvin
pitkälti perinteisiä mittauksen tehtäviä, mutta ne on vain päivitetty mallipohjaisen työmaan käytäntöihin. Infrarakentamisessa
mittauksen rooli on siis muuttumassa ja hyvin usealla työmaalla
jo muuttunut. On totta, että perinteisiä mittauksen töitä jää pois,
mutta jäämmekö juurikaan kaipaamaan räntäsateessa luiskanmallien rakentamista tai pitkällä latta/prisma-virityksellä suoritettavaa massanvaihdon tarkkeiden ottamista? Voisi muotoilla ehkä
niin, että mittauksen rooli muuttuu saappaat jalassa savimontussa
tarpomisesta enemmän siistiin sisätyöhön, unohtamatta kuitenkaan säännöllisiä mittaustöitä raikkaassa ulkoilmassa.

”Valitettavan usein m
 ittaaja
joutuu nykyään h uomaamaan
työmaalla, että työkoneissa
on enemmän tietoa, kuin
mitä hänen omassa
m ittalaitteessaan on.”

Hyvässä muistissa ovat vielä ne ajat, jolloin tehtiin paljon
kertamerkintäurakkaa kunnallistekniikan työmaalla. Totuus oli
kuitenkin useimmiten se, että merkintäkertoja tehtiin uudelleen
ja uudelleen esimerkiksi suunnitelmamuutosten tai kaatuneiden
tikkujen vuoksi. Mallipohjaisella työmaalla uudelleenmerkintä
tarkoittaa toteutusmallien päivittämistä mittauksen toimesta
eli suunnitelmamuutokset päivitetään digitaalisesti ja jaetaan
työkoneille pilvipalvelujen kautta. Ja tikkuja ei enää kaadeta
työmaalla. Eikä se droonin lennättäminenkään mitään hullumpaa
puuhaa ole.
INFRARAKENTAMISEEN LIITTYVÄ MITTAUSALAN
KOULUTUS
Maanmittareita valmistuu Suomessa perus- ja ammattitutkintoihin neljästä oppilaitoksesta, maanmittaustekniikan insinööriksi
kahdesta korkeakoulusta ja toki myös yliopistotasolta löytyy
tutkintoja maanmittaukseen liittyen. Infrahankkeen mittauksia
pyörittää usein AMK Ins tai kartoittaja -taustainen mittaushenkilö
ja hänen tittelinsä saattaa olla tuotannon tietomallikoordinaattori, mittauspäällikkö, mittausoperaattori tai mittausvastaava.
Uusia rooleja on alkanut näkymään työmailla sen jälkeen,
kun yleiset inframallivaatimukset julkaistiin ensimmäistä kertaa
vuonna 2015. Mallipohjainen rakentaminen vaatii uudenlaista
toimintatapaa, teknologiaa, mutta toki myös osaamista. Tähän on
otettu Yleisissä inframallivaatimuksissa (YIV) kantaa, kuvaamalla
uusia rooleja ja vastuita. Roolien lisäksi, myös laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia (toteuma ja tarkemittaukset), laadunvarmistusmenetelmää, tiedonhallintaa, määrälaskentaa ja montaa
muuta asiaa, ohjaavat nykyään infrahankkeissa nämä yleiset
inframallivaatimukset. Vuonna 2019 Yleiset inframallivaatimukset
päivitettiin ja samalla lisättiin entistä enemmän vaatimuksia ja
ohjeistuksia rakentamisvaiheen aikaiseen toimintaan. Alan suuret
tilaajat ovat jo vuosia vaatineet noudattamaan alalla yhteisesti
vakiintuneita vaatimuksia (YIV), nimeämiskäytäntöjä (InfraBIMnimikkeistö) sekä tiedonsiirtoformaattia (Inframodel). Tämä on
osaltaan vaatinut oppilaitoksia ja yksityisiä toimijoita reagoimaan
myös osaamisen lisäämiseen.
Novatron on pilotoinut tuotannon tietomallikoordinaattoreiden koulutusta kaksi kertaa, minkä jälkeen koulutusta on lähdetty
toteuttamaan oppilaitosten kanssa. Talven 2020 aikana Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa on pidetty ensimmäinen 8
opintopisteen laajuinen tuotannon tietomallikoordinaattorikoulutus, josta on valmistumassa 21 osaajaa alalle.
KATSAUS ALAN STANDARDOINNIN KEHITYKSEEN
Kansainvälisesti katsottuna Suomi on ollut globaali edelläkävijä
infra-alan tietomallinnuksen kehittämisessä. Vuonna 2015 julkaistu YIV2015 – Yleiset inframallivaatimukset 2015 oli laatuaan
ensimmäinen maailmassa ja sen 2019 julkaistu seuraaja on edelleen ainut, jossa esimerkiksi mittausten merkitys on otettu osaksi
ohjeistusta. Mittausperustan osalta noudatetaan niitä samoja periaatteita, jotka ovat tulleet monelle mittaajalle tutuiksi nykyisen
Väylä-viraston ja sen edeltäjien maastomittausohjeista. Osittain
tätä kehitystä selittää myös se, että kotimaisten YIV-ohjeiden sekä
niihin liittyvien InfraBIM-nimikkeistön sekä Inframodel-formaatin
kehittämisessä on ollut mukana myös mittausalan ammattilaisia.
Niin kotimaassa kuin ulkomailla InfraBIMin kehittäminen
tapahtuu buildingSMART-organisaatiossa, jonka kotimaista

”Mallipohjainen rakentaminen
vaatii uudenlaista
toimintatapaa, teknologiaa,
mutta toki myös osaamista.”
osaa buildingSMART Finland ollaan erottamassa kansainvälisen
organisaation buildingSMART Internationalin Chapteriksi ja tätä
kautta tuomaan lisää suomalaista näkemystä myös kansainvälisten standardien kehitykseen. Aiemmin buildingSMART Finland
oli osa yhteispohjoismaista Nordic Chapteriä.
Kansainvälisestä näkökulmasta Suomi on siis edelleen edelläkävijä infratietomallintamisen maailmassa ja samalla kotimaisia
toimintamalleja käydään benchmarkkaamassa jopa Japanista
ja Uudesta-Seelannista asti. Samalla alan kansainvälinen kehitys
menee eteenpäin vauhdilla ja jossain välissä myös kotimaiset
toimintatavat alkavat mukautua kansainvälisempiin käytäntöihin.
Kansainvälisten standardien kehittyessä alkaa myös Suomessa
tulla uusia käyttökohteita nykyisen IFC-formaatin version 4 laajennuksien myötä. Laajennuksista IFC Rail ja IFC Infra ovat tällä
hetkellä ne laajennukset kansainvälisesti, jotka ovat lähimpänä
uusia ohjelmistototeutuksia.
Infratyömaiden tiedonsiirtoa koskeva tuleva ISO-standardi
myös tulee muokkaamaan työmaiden toimintaa siten, että
nykyisin Suomessa Inframodel-formaattia hyödyntävien pilvipalveluiden ja koneohjausjärjestelmien saumattomasta yhteistyöstä
tulee osa isompaa kokonaisuutta, missä alan suurimmat toimijat
ovat yhdessä määrittäneet tavat tehdä kaikista tulevaisuuden
työmaista yhteensopivia yhteisen tiedonsiirtoformaatin kautta.
Lisää tietoa Suomen infra-alan tietomallinnusvaatimuksista
löytyy osoitteesta https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/.

PETTERI PALVIAINEN on koulutukseltaan kartoittaja ja toiminut

työmaamittausten parissa 25 vuotta. Suurena intressinä hänellä
on aina ollut uusien ja tehokkaampien työtapojen kehittäminen
ja tarpeettoman manuaalisen työn automatisointi. Novatronilla
hänen vastuullaan on Digital Infra Services -osaston johtaminen
ja kansainvälisessä markkinassa toimiminen tietomallinnuksen
prosessien, koulutusten ja kansallisten standardien osalta.
S ähköposti: petteri.palviainen novatron.fi.
JARI KAINUVAARA on koulutukseltaan kartoittaja ja toiminut
työmaamittausten parissa 14 vuotta. Novatronilla hänen vastuullaan on koulutusten organisointi ja tuottaminen. Jari on lisäksi
aktiivisesti mukana infran tietomallintamisen kehittämisessä
buildingSMART Finland -toiminnassa, muun muassa tiedonsiirtoformaattien standardoinnin parissa. Sähköposti: jari.kainuvaara
novatron.fi.
MIIKA KOSTAMO on koulutukseltaan maanmittausinsinööri (AMK)

ja tradenomi. Hänen tehtävänään Novatronilla on kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja hän osallistuu aktiivisesti
infra-alan mallinnuksen standardoinnin kehittämiseen building
SMARTissa ja ISOssa. Sähköposti: miika.kostamo novatron.fi.
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Kaisa Tolonen

LIIKENTEEN OHJAUKSELLA

TURVALLISESTI OHI KAIVANNON
Risto Ponto

Taas on se aika vuodesta,
kun tiet avautuvat, ihan
konkreettisesti.

Työntutkijan näkymä kaivantoon.
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VALTAVAT KONEET VYÖRYVÄT paikalle ja työt käynnistyvät.
Kulkijan tie muuttuu, menee mutkaisemmaksi tai katkeaa jopa
kokonaan. Ikuiselta tuntuva työmaa on kuitenkin suunniteltu
huolellisesti ja toiminta rakennetaan niin, että sen vaikutukset
olisivat mahdollisimman vähäiset ja työ ohi pian. Liikenteen
ohjaus on ratkaisevassa asemassa työmaan etenemisessä. Sen
selkeys ja merkkien oikeat paikat ratkaisevat paljon työmaan
sujuvuudesta, kestosta ja hinnasta.
Suomen ympäristöopisto Sykli ja Työtehoseura tutkivat
maanrakennusalaa Tuottavuutta ja turvallisuutta maanraken-

Kaisa Tolonen

nusalalle (TuTu) -hankkeessaan, jossa
kehitetään maanrakennusalan toimintaa
turvallisemmaksi ja tuottavammaksi osallistavan työntutkimuksen keinoin. Siinä
havainnoidaan kaivantotyön ergonomiaa
ja työturvallisuutta sekä kartoitetaan työmaan kokonaistoiminnan kannalta merkittäviä pullonkauloja. Hankkeessa tehdyn
taustatutkimuksen perusteella on saatu
alustavia tietoja siitä, miten kaivantotyön
eri osapuolet kokevat työnsä turvallisuuden
ja tuottavuuden. Osallistavassa työntutkimuksessa on kiinnitetty huomiota mm.
kaivantotyömaan liikenteenohjaukseen,
liikennemerkkien ja suoja-aitojen käyttöön,
henkilökohtaisten suojainten käyttöön ja
yhteistyöhön työntekijöiden kesken. Työhyvinvointi on merkittävä työn sujuvuuden
tekijä. Kerättyjen havaintojen sekä työmaahenkilöstön toiveiden ja tarpeiden pohjalta
hankkeessa kehitetään alalle parempia
toimintamalleja.

giaa, ei kuljettaja pysty seuraamaan koko ajan joka suunnasta
tulevia kulkijoita.
Kaivantotyöhön lisähaastetta luovat yllätykset, joita tulee
maanrakennushankkeissa usein. Yllätysten takia myös liikennejärjestelyjä joudutaan muuttamaan nopeasti. Etukäteen tehtyä
suunnitelmaa ei voida noudattaa ja joskus suunnitelma saa
jäädä kokonaan, kun on toimittava ympäristön vaatimusten ja
edellytysten mukaisesti. Nopeasti vaihtuvat tilanteet vaativat
jokaiselta kaivuutyöhön osallistuvalta ymmärrystä väliaikaisten
liikennejärjestelyjen vaikutuksista ympäristöön. Liikennemerk
kien, esteiden ja suojakaiteiden siirto pitäisi muistaa ja ehtiä tehdä
samalla, kun kaivanto etenee ja kuormat liikkuvat.
TuTu-hankkeessa helpotetaan muun muassa näitä liikennejärjestelyjen haasteita. Hankkeessa on tavoitteena valmentaa
montussa ja sen reunoilla työskenteleviä henkilöitä kohtaamaan
myös yllättävät, nopeasti eteen tulevat tilanteet. Hanke tarjoaa
työmaille ulkopuolisen näkemyksen toiminnan sujuvuudesta,
kehittämiskohteista ja työturvallisuuden parantamisesta.
TuTu-hanketta rahoittaa Hämeen Ely-keskus ESR-rahoituskanavan kautta. TuTu-hanke on käynnissä vuosina 2018–2020.
Lisätietoja: www.tts.fi/tutu.

LISÄHAASTETTA YLLÄTYKSISTÄ
Liikenteenohjauksella taataan sekä työrauha kaivannolla että kaivannon ohittajien
turvallisuus. Kaivantotyön näkökulmasta
olisi parasta, jos liikenteen voisi sulkea
kokonaan työn ajaksi, mutta yhteiskunnan
täytyy saada toimia mahdollisimman normaalisti kaivuutöitten
aikana. Ohikulkijan näkökulmasta hankalasti ohitettavat rajatut
alueet on tehty turvallisuussyistä. Mitä vähemmän tilaa on työskennellä, sitä hitaampaa ja joskus jopa vaarallisempaa työnteko
on isoilla koneilla. Vaikka koneissa on paljon modernia teknolo-

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä
vesihuolto-, maanrakennus- ja energia
tehokkuushankkeissa Suomen ympäristöopisto Syklissä.
Sähköposti: kaisa.tolonen sykli.fi.
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Taulukossa on kuvattu tutkimukseen osallistuneiden eri osapuolten mielestä
suurimmat haasteet työn sujuvalle ja turvalliselle suorittamiselle. Osuus vastaajista, joka on arvioinut kunkin haasteen kolmen vaikuttavimman joukkoon
(TuTu-hanke 2019).
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Pienet toimitilat sijoituskohteena
Jaakko Leinonen

Pienet toimitilat sijoituskohteena ovat viime vuosina yleistyneet ja tarjoavat
sijoittajalle uuden mahdollisuuden riskin hajauttamiseen.
KARKEASTI JAOTELTUNA kiinteistöt voidaan luokitella toisaalta asuntoihin, toisaalta yritysten ja julkisen sektorin käytössä
oleviin erilaisiin toimitiloihin.
Perinteisesti suora kiinteistösijoitus tarkoittaa suoraan
omistettua kiinteistöä ja sillä olevia rakennuksia tai asunto- tai
kiinteistöosakeyhtiön kautta omistettuja kiinteistöjä. Tässä määritelmässä pieni toimitila on suora kiinteistösijoitus.
Juridinen hallintamuoto pieniin toimitiloihin on yleensä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jossa yhtiöjärjestys määrää miten, jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa
oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta
tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. (www.prh.fi, 3.5.2020)
SIJOITUS
Sijoitus on määritelmän mukaan uhrauksen tekemistä nykyhetkessä tulevaisuudessa odotettavia hyötyjä vastaan ja edelleen
tulevaisuuden hyötyä se voi tuottaa 1) tuottamalla kassavirtaa,
2) tuottamalla pääoman kasvua tai 3) tuottamalla henkistä, ei
mitattavissa olevaa tuloa. Sijoituksen kokonaistuotto määräytyy
näin ollen kassavirran, pääomakasvun ja henkisen tulon yhtälönä
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(Olkkonen, Kaleva ja Land, Toimitilasijoittaminen, 1997, 12).
Toimitiloja voidaan yleisesti jaotella edelleen liiketiloihin,
toimistotiloihin ja tuotantotiloihin. Pienten toimitilojen käyttötarkoitus on useimmiten asemakaavassa teollisuus- tai varastorakennusten korttelialueella.
SIJAINTI-SIJAINTI JA SIJAINTI
Kohteiden sijainnin valintaan käytetään kehittyneitä työkaluja
sekä kertynyttä markkinatuntemusta. Sijainnin valinnassa käytämme paikkatietoon perustuvaa karttatyökalua, jossa hyödynnämme postinumeroalueittaan kerättävää tietoa palkkasummasta, väestön rakenteesta, tarkastelemme yritysten toimipaikkoja,
yritysmääriä, kauppakeskusten vaikutusta ko. alueelle sekä jo
olemassa olevien kohteiden asiakasjakaumia. Oleellinen valintakriteerimme on saavutettavuus, joissa käytämme pääasiassa
kahta vyöhykettä. Mikäli ensimmäisen vyöhykkeen sisällä on
riittävästi ostovoimaa, voimme lähteä hankkeeseen helpommin.
On selvää, että potentiaalisin asiakas löytyy läheltä. Lisäksi hyödynnämme mm. Datchan markkinainformaatiota toteutuneista
hintatasoista (kauppa- ja vuokrahinnat) sekä liikenneviraston

tietoa teiden käyttäjämääristä. Opimme koko ajan uutta sijainnin
valinnasta sekä asiakkaiden käyttäytymisestä. Viime aikoina mm.
julkisten liikenneyhteyksien merkitys on korostunut ja näin on
käynyt esimerkiksi Keimolan Talliosakkeissa, joihin on vain muutaman minuutin kävelymatka Kivistön juna-asemalta.
SIJOITUSKOHTEEN KRITEERIT
Sijoittajalla voi olla tiettyjä taloudellisia kriteerejä esimerkiksi
seuraavasti: alkutuotto vähintään 6 %, arvonnousupotentiaali
vähintään 2 % vuodessa, positiivinen nykyarvo, historiallinen
käyttöaste vähintään 90 %, takaisinmaksuaika korkeintaan 15
vuotta ja kullekin käyttötarkoitukselle korkein mahdollinen
neliöhinta. Lisäksi voi olla ei-taloudellisia kriteerejä, esimerkiksi
rakennustekniikkaan liittyviä, kuten vaatimus harjakatolle, rakennuksen iälle ei esimerkiksi yli 10 vuotta vanhoja rakennuksia, ei
erikoiskäyttöön sidottuja rakennuksia, hallinnointi hoidossa ammattilaisten toimesta, sijainti, kasvunäkymät ja liikenneyhteydet
sekä luotettava ja hyvämaineinen myyjä.
TUOTTO
Koko pääoman (kassavirran) tuottoaste (ROI) lasketaan kaavalla:
ROI = kassavirta ennen vieraan pääoman maksuja / hankintakustannukset.
Esimerkki: Yhden Turussa sijaitsevan pienen toimitilan velatonmyyntihinta eli hankintakustannus on 77 200 euroa.
Kohteen pinta-ala on 36,1 + 41,4 m2. Kuukausivuokra on 630
euroa. Hoitovastike 68,4 euroa kuukaudessa. Kohteen pääoman
tuottoaste on täten:
ROI = ((630 – 68,4) x 12 / 77 200) = 8,73 %.
Oman pääoman (kassavirran) tuottoaste (ROE) eli oman pääoman
tuottoaste lasketaan kaavalla:
ROE = kassavirta vieraan pääoman maksujen jälkeen / oma
pääoma.
Vuokratussa kohteessa on yhtiölaina, jonka rahoitusvastike on
217,44 euroa kuukaudessa. Lainaosuus on 38 085,64 euroa. Myyntihinta on 39 114,36 euroa, joka siis tässä on omana pääomana
tehtävä sijoitus. Rahoitusvastikkeen yhtiölainan lyhennysosuutta
ei peritä lyhennysvapaan aikana, mutta oletetaan tässä esimerkissä yksinkertaisuuden vuoksi, että vierasta pääomaa lyhennetään
koko ajan. Oman pääoman kassavirtatuotto saadaan seuraavasti:
ROE = ((630 – 68,4 – 217,44) x 12 / 39 114,36) = 10,56 %.
Yleisesti voidaan todeta, että pienten toimitilojen pääoman
tuottoasteet ovat 5,5–9 %:n tasolla riippuen kohteesta. Sijoitetun
oman pääoman tuottoasteet ovat tyypillisesti 7–16 %:n välillä
riippuen kohteesta ja yhtiölainan ehdoista, jolloin lasketaan
mukaan keskimääräinen korkokustannus yli ajan.
PIENI TOIMITILA VS. PERINTEINEN TOIMITILA
Perinteisesti toimitilat ovat suuria ja epälikvidejä kokonaisuuksia.
Pienet toimitilat ovat likvidejä ja niillä on hyvät jälkimarkkinat.
Rakennustekniikaltaan ne ovat yksinkertaisia ja varmatoimisia.
Sijainnit valitaan huolella ja erilaisia analyysejä käyttäen.

Kirjoittaja on koulutukseltaan tekniikan lisen
siaatti, kauppatieteiden maisteri, LKV ja AKA. Hän
toimii DEN Finland Oy:ssä Talliosake-liiketoiminnassa investointi- ja hankejohtajana. Sähköposti:
jaakko.leinonen den.fi.

”Perinteisesti toimitilat
ovat suuria ja epälikvidejä
k okonaisuuksia.
Pienet toimitilat ovat likvidejä ja
niillä on hyvät jälkimarkkinat.”

MIKÄ ON TALLIOSAKE?
Talliosakkeet ovat muuntojoustavia tiloja, joita yritykset
ja yksityishenkilöt käyttävät varasto- ja toimitiloina, autotalleina sekä harrastustiloina.
Talliosakkeen yhtiömuoto on kiinteistöosakeyhtiö
(keskinäinen), jonka osakkeiden omistus tuottaa hallintaoikeuden yhtiöjärjestyksessä määrättyyn tilaan.
Talliosakeyhtiö hallinnoi kiinteistöä (tontti) joko maanvuokrasopimuksen perusteella tai omistaa kiinteistön.
Joissakin tapauksissa tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksella siten, että kukin Talliosake-kiinteistöosakeyhtiö
hallinnoi määräosuutta kiinteistöstä ja sillä osuudella
sijaitsevaa rakennusta.
Talliosakkeiden koko vaihtelee 15–80 neliömetrin
välillä, johon lasketaan mukaan ensimmäisen ja toisen
kerroksen huoneistoala. Talliosakkeen konseptiin kuuluu
tietty ulkonäkö, laadukas toteutus, asfaltoidut ja riittävän
kokoiset pihat sekä hyvin toimivat kiinteistön palvelut.
Talliosakkeissa on aina nosto-ovi.
Talliosakkeissa on aina harjakatto, joka on lähes aina
peltiä. Talliosake sijoituskohteena tarjoaa kaikki perinteisen kiinteistösijoituksen ominaisuudet omistajalleen:
jokainen tila on uniikki, se tuottaa kassavirtaa vuokrattuna, pääoman arvonnousun sekä omistajalleen henkisen
tulon. Talliosake-isännöinti turvaa elinkaaren aikaiset
palvelut. Talliosake on toimitilasijoitus, joka tuo hyvän
hajautusriskin esimerkiksi perinteisen asuntosijoittajan
salkkuun.
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MeMo

Lapinlahden sairaalan Aleksis Kiven huoneen visualisointia.

Marika Ahlavuo,
Hannu Hyyppä,
Hannu Handolin,
Juho-Pekka Virtanen,
Arttu Julin,
Sebastian Aho,
Toni Rantanen,
Tuomas Turppa,
Matti Kurkela

Visualisointeja tieteen, taiteen
ja talouden välimaastossa:

3D-ARTISTI

Interaktiivisia kokemuksia varten käytetään yhä
enemmän peliteollisuudelle suunnattuja sovelluksia
ja työtapoja. Luovan alan osaajana 3D-artisti voi loihtia mitta-aineistoista virtuaalisiin vierailuihin sopivia
tiloja, joissa voidaan yhtälailla kokea, kouluttaa kuin
kommunikoida. Artisti voi toteuttaa syvyyskameralla ohjattavia hahmoja, jotka esiintyvät toivotun
yleisön edessä tai tehdä 3D-mallin harvinaisesta
museoesineestä virtuaalisesti tarkasteltavaksi.Välillä
työpöydällä on ”digitaalista savea”, jota muokataan
digitaalisen kynän ja tabletin avulla, kun taas välillä
artistin työ keskittyy pelimoottorissa ohjelmointiin.
Mitä 3D-artistit oikeastaan tekevät osana T&K:ta?
Voisivatko 3D-artistit ratkaista myös maanmittausalan teknologian toimittajien ja sen käyttäjien välisen
tuotanto-ongelman?
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3D-TEOKSEN JA -VIRTUAALIPRODUKTIOIDEN
HIDASTEISTA
Ymmärrys 3D-mittauslaiteistojen ja 3D-produktioiden
mahdollisuuksista kasvavat, mutta ne molemmat koetaan
edelleen kalliiksi. Totuttuja työntekijöiden tehtäviä ja osaamista joudutaan pohtimaan uudella tavalla, kun toiveissa
on näyttävä tai edes kohtalainen 3D-virtuaaliproduktio.
Suomessa 3D-virtuaalituotannon mahdollisuuksia
hahmotetaan vielä lähinnä teknologian ehdoilla, etenkin maanmittausalalla. Laite- ja ohjelmistotoimittajat
tarjoavat ohjelmistoja ja laitteita, mutta erilaiset laitteen mitta-aineistosta tuotetut sisältöpalveluratkaisut
esim. tarvittavaan 3D-virtuaaliproduktion tekemiseen
puuttuvat. Yksittäisten tuotteiden tai palvelujen rinnalla
3D-tuotannoista kiinnostuneille asiakkaille voisi tarjota
integroituja asiantuntijaratkaisuja ”avaimet käteen”tyyppisesti. Haasteena on saada kohtaamaan asiakkaan
toiveet, käytössä oleva aika ja resurssit. Kulttuuri- ja
luovilla aloilla toivottaisiin ”tulkkeja” insinöörialan kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Näitä tulkkeja kasvaa vähitellen
työtä tehdessä, mutta nopeaa ratkaisua tähän ”yhteisen
kielen ongelmaan” ei ole näkyvissä. Tuotantoprosessit
vaihtuvissa produktioissa ovat useimmiten hyvinkin erilaisia ja eriaikaisia. Tuotantojen lopputuloksen toivottu
laatu, vuorovaikutteisuus ja kustannukset haastavat kenet
tahansa tuotannon kanssa toimijan.

3D-ARTISTISTA RATKAISU VAUHDIKKAAMPAAN
DEMOTUOTANTOON?
”3D-artistin tehtävänä on muuntaa eri lähteistä tullutta 3D-dataa
eri tarkoituksiin,” toteaa Ale Torkkel, joka toimii Metropolia
Ammattikorkeakoulussa XR Design -koulutuksen lehtorina.
”3D-artistin digityöpöydällä on usein kuva, animaatio tai reaaliaikamalli. Jälkimmäisessä 3D-artistin erityisosaamisalueena
korostuu pelimoottoriosaaminen, joka mahdollistaa erilaiset
AR-, VR- ja XR-tuotteiden tekemisen. 3D-artistin tehtävänä on
tuottaa virtuaaliseen maailmaan muotoja, materiaaleja ja valoja.
XR Design -koulutuksessa luova toiminta keskittyy siihen, että
sovellukset tehdään visuaalisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisiksi”, jatkaa Torkkel.
HD-TASOISET VISUALISOINNIT LISÄÄVÄT
LIIKETOIMINTAPOTENTIAALIA
3D-mitta-aineiston kerääminen kohteesta nykyisillä menetelmillä
voi olla hyvinkin nopeaa. Sen sijaan ajankohtaisia ja kiinnostavia
tuloksia ja demoja voidaan vain harvoin julkaista asiakkaille tai
yhteistyökumppaneille välittömästi. 3D-artistit ovat ammattiryhmä, jota tarvitaan, kun tuotetaan monialaista, kolmiulotteista
sisällöntuotantoa. 3D-artistien työtehtävät vaihtelevat 3D-mallintamisesta graafiseen suunnitteluun ja animointiin. Työskentelyssä
yhdistyy kyky toimia vaihtuvissa tiimeissä ja yhdistää tiimin osaamiseen 3D-artistin oma taiteellinen luovuus, visuaalinen näkemys
sekä lukuisten teknisten ohjelmistojen hallinta.
Ottamalla 3D-artisti osaksi tiimiä yleisölle voidaan tuottaa
nopeastikin osallistavia näyttelyitä ja demoja ja viestinnän
tueksi kiinnostavaa visuaalista materiaalia. Mediayhteistyö saa
oman buustinsa, kun perinteisten lehdistötiedotteiden mukaan
saadaan omaa sanomaa tukevaa 3D-aineistoa. Digiaikana 3Dartistien viimeistelemät visualisoinnit lisäävät näin toimijoiden
liiketoimintapotentiaalia.

”Interaktiivisia k okemuksia
varten käytetään yhä
e nemmän peliteollisuudelle
suunnattuja sovelluksia ja
työtapoja.”

3D-ARTISTIEN TYÖNKUVASTA
3D-artistien taidot ja kyky toimia osana monialaisia tiimejä on
huomattu myös perinteisen peli- ja viihdeteollisuuden ulkopuolella. Työ on keskeisessä osassa eri alojen 3D-malleihin ja
peliteknologiaan pohjautuvissa visualisoinneissa, pelillisissä
sovelluksissa tai VR/AR:ään pohjautuvissa kokemuksissa. Pelimoottoreille tehtävä onnistunut 3D-sisällöntuotanto edellyttää
riittävää pelimoottoriteknologian ja työssä käytettävien ohjelmistojen tuntemusta, erityisesti kolmiverkkopintamallinnuksen
ja teksturoinnin ohjelmistojen osalta. Voidaan sanoa, että mitä
haasteellisempia pelimoottoriin tuotavat ympäristöt ovat kooltaan, monimutkaisuudeltaan tai toiminnallisilta vaatimuksiltaan,
sitä enemmän asiantuntemusta sisällön valmistelussa tarvitaan.
Teknisen osaamisen lisäksi visualisointiin käytettävien pelimoottorimallien toteutus edellyttää myös esteettistä silmää
ja käsityötä esimerkiksi mallien geometrian muokkauksessa.
Käytännössä taitavalle 3D-artistille riittää kysyntää aina, kun on
kyse korkealaatuisesta 3D-visualisoinnista.

MeMo

Lapinlahden sairaalan visualisointia.
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Tuomas Turppa FGI

Kokkolan sataman visualisointia.
FOTOGRAMMETRIA APUNA 3D-ARTISTIN
PRODUKTIOISSA
3D-mittausmenetelmiin pohjautuvan mallintamisen keskeisimpiä haasteita on syntyvän datan, kuten mallien geometrian
tai tekstuurien optimointi. 3D-mittauksen teknologioilla on
tuotettu mittatarkkoja ja yksityiskohtaisia lähtöaineistoja, joita
hyödyntäen on voitu tuottaa fotorealistisia, pitkälle optimoituja
ja nykyaikaisia renderöintimenetelmiä hyödyntäviä pelimoottoriympäristöjä. Tämä on tehty usein karsimalla aineistoa datamäärältään tuhannesosaan alkuperäisestä ja teknisistä kehitysaskeleista
huolimatta 3D-artistin tekemää työtä on useimmiten vaikea
korvata tai automatisoida. Verrattuna suoraan automatiikan
tuottamiin malleihin, nämä ympäristöt ovat olleet teknisesti

Tuomas Turppa FGI

Älykäs kaupunki ja itseajavat autot.

tehokkaampia, esteettisesti viimeistellympiä ja toiminnallisesti
lähempänä pelimoottorisovellusten vaatimuksia kuin pelkät
massiiviset automaattimallit.
Taiteellisuus ja tekninen osaaminen tekee toteutettavista
sovelluksista laadukkaita. 3D-artistien osaamisen kehittymisen
seuraaminen ja kokemukset kehityskohteista työprosessien eri
vaiheissa ovat myös tärkeitä prosessien optimointiin ja automatisointiin tähtäävässä tutkimus- ja kehitystyössä. Ennen kaikkea
monialainen yhteistyö synnyttää kokonaan uudentyyppisiä
sovelluksia ja sitä kautta ennenkokematonta hyötyä ja lisäarvoa.
3D-VIRTUALISOINTIEN TOTEUTUS
Toisaalta 3D-mittausmenetelmistä ja erityisesti fotogrammetriasta on tulossa yhä keskeisempi
työkalu myös 3D-artisteille ja siten 3Dmittausmenetelmät voidaan nähdä myös
3D-artistien työtä tehostavana ja uudistavana tekijänä. Laserkeilaimen mittaushavainnoista muodostuu tarkasti kohteen
geometriaa kuvaava pistepilvi, johon
yhdistetään väriarvot keilaimen ottamilta
valokuvilta. Fotogrammetrisen laskennan
keinoin voidaan puolestaan tuottaa
väritettyjä pistepilviä useiden kohteista
otettujen valokuvien avulla. Menetelmien
käyttö riippuu paljolti mallinnettavasta

”3D-artistit tekevät
taidetta ja tiedettä.”
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”Välillä työpöydällä on
digitaalista savea.”
kohteesta. Pienempien kohteiden kuten esineiden mallintamisessa on käytetty lähtökohtaisesti vain fotogrammetriaa, mutta
suuremmat kohdekokonaisuudet on mallinnettu menetelmiä
yhdistämällä geometrisen ja visuaalisen tarkkuuden takaamiseksi. Pistepilvien avulla tuotetaan teksturoidut kolmioverkkomallit,
jotka 3D-artistit optimoivat ja viimeistelevät käyttökelpoisiksi.
LASKETUN 3D-MALLIN VIIMEISTELY
3D-mallin optimointi ennen julkaisua onnistuu joko puoliautomaattisesti tai käsin, mutta parhaat tulokset onnistuvat toistaiseksi vain käsityöllä. Lasketun mallin pinnan päälle luodaan uusi
vähemmän tiheä, mutta muotoja mukaileva kolmioverkko. Näin
säilytetään mallin siluetti ja tasaisille pinnoille ei tuhlata laitteen
muistia. Myös pinnanvärit nk. beikataan laskentaohjelman tuottamasta värikartasta uudelle UV-kartalle niin, että tärkeimmät
elementit saavat eniten kuva-alaa ja turhat tai etäällä olevat
vähemmän. Tämän prosessin jälkeen kuvattu esine tai tila on
silmämääräisesti identtinen aiemman kanssa, mutta laskennallisesti huomattavasti kevyempi, mahdollistaen sen näyttämisen
mm. web- ja mobiilialustoilla.
LISÄTTY JA VIRTUAALITODELLISUUS
Monen VR-elämyksen kehitysalustaksi on valikoitunut Unreal
Engine tai Unity, joka nopeuttaa projektin aloittamista ja on
valmiiksi optimoitu VR-laitteita varten. VR-pohja sisältää teleporttaustoiminnon sekä mahdollistaa esineisiin tarttumisen
ohjaimella. Ohjainten vaatiman totuttelun takia kokemus voidaan
toteuttaa katseella ohjattavaksi. Kierreportaissa lentäminen voi
aiheuttaa helposti huimausta ja pahoinvointia.
TAIDETTA JA TIEDETTÄ
3D-artistit tekevät myös 3D-grafiikkaan ja renderöintiin liittyvää
tutkimusta ja kehitystä. Esimerkki tutkimuskäyttöön toteutetusta
koodauksesta on Unity-pelimoottorille toteutettu kirjasto, joka
mahdollistaa tiheän värillisen pistepilven tuomisen pelimoottoriin, sen katselun VR-laseilla ja VR-työkaluilla tapahtuvan
pistepilven muokkauksen. Lisäksi on toteutettu työkalut pistepilvien ja pelimoottorin fysiikkamallinnuksen yhdistämiseksi
C#-ohjelmoinnilla, jolloin pistepilvenä esitetty objekti saadaan
reagoimaan pelimoottorin reaaliaikaiseen fysiikkasimulaatioon.
Kirjastoa hyödyntämällä voi toteuttaa VR-sovelluksia, joissa Vivelasien ja -ohjainten avulla voi tarkastella, muokata ja luokitella
pistepilviä sekä tehdä niistä mittauksia VR-ympäristössä.
Aalto-yliopiston MeMo-instituutin 3D-artistien viimeistelemät
mallinnukset ovat olleet osa hankkeita. MeMo jatkaa monialaisena tiiminä valitsemallaan tiellään kokeilla ja kehittää 3Dvirtuaaliproduktioita tieteen, taiteen ja talouden välimaastossa.
LISÄTIETOJA Metropolia Ammattikorkeakoulusta:
lehtori Ale Torkkel, Median osaamisalue.
Sähköposti: ale.torkkel metropolia.fi.

MARIKA AHLAVUO toimii tiedetuottajana Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen (MeMo) instituutissa ja on toiminut projektipäällikkönä EAKR 3D-kulttuurihubihankkeessa ja OKM:n Avoin TKI ja oppiminen hankkeessa ja toimii Creve
2.0 -hankkeessa. Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.
HANNU HYYPPÄ työskentelee Aalto-yliopistossa professorina ja toimii Suomen Akatemian ja STN:n rahoittaman COMBAT-hankkeen
Aalto-yliopiston osuuden johtajana. Sähköposti: hannu.hyyppa
aalto.fi.
HANNU HANDOLIN työskentelee Aalto-yliopiston MeMo-instituutissa 3D-artistina erikoisosaamisalueenaan Unity ja Unreal.
Valmistunut Metropoliasta, linja: 3D-animointi ja visualisointi.
Lopputyön aihe: Geomatiikasta virtuaalimaailmoihin 3D-virtuaali
ympäristöjen luominen maanmittausmenetelmiä hyödyntäen.
Sähköposti: hannu.handolin aalto.fi.

TkT JUHO-PEKKA VIRTANEN työskentelee tutkijatohtorina Aaltoyliopistossa rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen
instituutissa ja toimii Digopam- ja KAOS-hankkeissa projektipäällikkönä osaamisalueinaan kaupunkimallit, 3D ja visualisointi.
Sähköposti: juho-pekka.virtanen aalto.fi.
DI ARTTU JULIN työskentelee tohtorikoulutettavana Rakennetun
ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutissa väitöskirjaaiheenaan ”Mittatarkka 3D-kaupunkimallinnus virtuaalitodellisuuden sisällöntuotantomenetelmänä” ja toimii Helsingin Älykäs
Tietomalli 2025 -hankkeessa projektipäällikkönä.
Sähköposti: arttu.julin aalto.fi.
SEBASTIAN AHO työskentelee Aalto-yliopiston (MeMo) instituutissa 3D-artistina erikoisosaamisalueenaan VR ja AR. Valmistunut
Metropoliasta, linja: 3D-animointi ja visualisointi. Lopputyön
aihe: Avustettu ultraäänivideon liikeanalyysi.
Sähköposti: sebastian.m.aho aalto.fi.

DI TONI RANTANEN työskentelee Aalto-yliopistossa Rakennetun
ympäristön laitoksella MeMo-instituutissa ja 3D-studiossa.
Sähköposti: toni.rantanen aalto.fi.
TUOMAS TURPPA toimii tutkijana ja 3D-artistina Maanmittauslai-

toksen Paikkatietokeskuksessa vastuualueinaan peliohjelmointi ja
3D-mallinnus. Valmistunut Metropoliasta, linja: Mediatekniikka.
Opinnäytetyön aihe: Laserkeilaus osana pelinkehitystä. Sähköposti: tuomas.turppa nls.fi.
MATTI KURKELA, TkL, työskentelee Aalto-yliopistossa Rakennetun

ympäristön laitoksella 3D-studiomanagerina ja toimii Creve 2.0
-hankkeessa. Sähköposti: matti.kurkela aalto.fi.
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VIRTUAALITODELLISUUTTA KÄSITTELEVÄ JUTTUSAR JA • 2. OSA
Virtuaalitodellisuus. Mitä se oikeastaan on? Tätä nykyä kun
niin kovin monet asiat ovat virtuaalisia. On virtuaalipalavereja,
virtuaaliopetusta, virtuaalimatkoja, virtuaalikuntaa, virtuaalimatkoja, virtuaalielämyksiä, virtuaalikirkkoa, virtuaalikeikkoja,
virtuaalilakitus jne. Melkein kaikki, mikä vaan jotenkin liittyy
tietokoneisiin ja tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen, tuntuu
olevan virtuaalista.
Mutta voidaanko varsinainen virtuaalitodellisuus ymmärtää
jotenkin selkeämmin? Joku sanoo olleensa virtuaalitodellisuudessa kaksi tuntia. Missä hän on siis ollut?
KEVYT KATSAUS KIRJALLISUUTEEN
Kielitoimistonsanakirja.fi tarjoaa ensiapua. Se määrittelee virtuaa
litodellisuuden seuraavasti: ”tietokonesimulaation tuottamien
aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö, keino-, lume-,
tekotodellisuus”.
Keinotekoisia ympäristöjä on tietysti monenlaisia. Onko
tietokoneen ruudulla näkyvä havainnekuva vaikkapa uudesta
kaupunginosasta keinotekoinen ympäristö, joka on luotu tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla. Varmaankin,
mutta ei ehkä virtuaalitodellisuutta sittenkään.
Määritelmiä ja käsitteitä pohtii myös Martin-Gutierrez
kumppaneineen mainiossa artikkelissaan ”Virtual Technologies
Trends in Education” (2017). Tekemänsä kirjallisuuskatsauksen
perusteella he nostavat esille mm. Benfordin ja kumppaneiden
laatiman nelikenttäjaon (1998).

Benfordin jaottelu on tietysti vain yksi monista, mutta tuo jonkinlaista selkeyttä asioiden sekamelskaan. Kuvion oikea yläkulma
-- virtuaalitodellisuus – ei tässä jaottelussa kuitenkaan jäsenny
pidemmälle ja sitä olisikin hyödyllistä hahmottaa yksityiskohtaisemmin. Yksi tapa voisi olla ajatella janaa, jonka toisessa päässä
on fyysisen maailman digitaalinen kopio ja janan toisessa päässä
maailma, jolle ei löydy minkäänlaista vastinetta reaalimaailmasta.
Toisaalta jaottelua voitaisiin tehdä myös vuorovaikutusasteen
mukaan.
Aikaulottuvuudellakin voi olla jossain tilanteissa merkitystä.
Reaalimaailma sellaisenaan on olemassa vain tietyssä hetkessä.
Seuraavassa hetkessä se on jo vähän toisenlainen. Virtuaalinen
maailma voidaan sen sijaan pysyttää staattisena ja samalla vaiheittaisena, pysäytyskuvina.
Toisaalta aikaulottuvuus voidaan ajatella manipuloitavaksi.
Esimerkiksi tarkimman tason kaupunkimallit seuraavat tai ainakin
voisivat seurata suhteellisen tarkasti muutoksia reaalimaailman
vastineessaan. Näin reaalimaailmasta syntyy ikään kuin kopioita
halutuin aikavälein, joita voi tarpeen mukaan kelata taaksepäin
ja visioida eteenpäin.
Ansaittua huomiota Martin-Gutierrez et al. artikkelissa saavat
myös Bamodu & Ye (2013), jotka jaottelevat VR/AR-järjestelmät
immersiivisiksi, puoli-immersiivisiksi tai ei ollenkaan immersiivisiksi. Jaotteluperusteena heillä on lähinnä näköaistin tuottama
”being there” -kokemus. Puoli-immersiivinen kokemus voi syntyä
esim. kuvaprojektioilla tai seinänäytöillä, kun täysin immersiivinen

TOISEEN TODELLISUUTEEN
Ari Laitala

Kun seinät alkavat kaatua päälle neljästä suunnasta ja viranomainen valvoo
maakunnan rajan ylittämistä, on aika vaihtaa todellisuutta.
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Lotta Laitala

Liikkuminen ja läsnäolo
1 Yhteistilojen luokittelu tilan keinotekoisuuden ja liikkumisen mukaisesti jaoteltuna. (Benford, Greenhalgh, Reynard, Brown, & Koleva,
1998.)
2 Pasilan nyt jo edesmennyt asema Wander-palvelussa vuoden 2009 aineistona. Kuvakaappaus Oculus Questin tuottamasta näkymästä.
3 Kuvakaappaus editoidulta videolta, jonka kaksiosaisen ruudun vasemmassa näkymässä seurataan tenniskentän tapahtumia pelaajan
silmin. Oikeanpuoleinen ruutu seurailee pelaajan samanaikaista sulavaa ja kepeähköä liikehdintää.
4 Trappist-1f. Trappist-1 aurinkokunnan planeetoista ehkä 1f on eniten maankaltainen. Planeetalla on todennäköisesti valtavat vesivarannot ja se on ilmeisesti myös vuorovesilukittunut keskustähteensä nähden. Kuvakaappaus videolta 360 Video Journey to Trappist 1 Solar
system.
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kokemus käytännössä edellyttää VR-silmikkoa. Ei-immersiivinen
kokemus saadaan aikaiseksi esim. tietokoneen näytöllä.
Tämän enempää pohdiskelua virtuaalitodellisuuden syvemmästä olemuksesta ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarvita. Tässä
artikkelissa virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan erityisesti näköaistilla havaittavaa kolmiulotteista (stereokuvaparein muodostettua) keinotekoista (digitaalista) ympäristöä. Tästä eteenpäin
jatketaan käytännön esimerkein, tutustumalla tarjolla oleviin
virtuaalisiin maailmoihin.
Samoin kuin juttusarjan edellisessä osassa, myös tässä kohden
virtuaalitodellisuuteen siirtyminen tapahtuu Oculus Quest -VRlaitteistolla, joka on tarkemmin esitelty juttusarjan edellisessä
osassa. Vuosi sitten lanseeratun laitteiston 64 GB:n version saatavuus on edelleen – globaalistikin – heikkoa. Syyksi on mainittu
mm. koronaviruksen aiheuttamat vaikeudet valmistusprosessia.
128 GB:n versiota alkaa sen sijaan löytyä jo hyllytavarana – Suomestakin. Selvyyden vuoksi mainittakoon vielä, että juttuun ei
sisälly tuotesijoittelua tms. kaupallista yhteistyötä.

masta kyseessä on todellinen ”once in a lifetime”- tai ”must”-kokemus.
Tämä näkyy myös turistimäärissä, jotka ovat suorastaan räjähtäneet
2000-luvulla. Perun hallitus onkin vuodesta 2017 ryhtynyt rajoittamaan
tuhansiin päivävierailijoihin noussutta turistivirtaa.
Kohde on haastava korkean sijaintinsa (2 430 m) sekä vaikeakulkuisuutensa johdosta. National Geographic on tuottanut hienon fotorealistisen
ja vuorovaikutteisen toteutuksen kohteesta. Ympäristö näyttää muuten
olevan staattinen, mutta realistisuutta malliin tuovat linnut, laamat, surraavat pörriäiset ja muutenkin aidon tuntuinen äänimaailma. VR-kokemus
on vaikuttava ja ensimmäinen ajatus on se, että tämä on nähtävä myös
omin silmin. Toisaalta tuntuu siltä, että juurihan sen näin.
Tuomiopäivän holvissa. Huippuvuorten siemenholvi (Doomsday vault)
on toimintansa 2008 aloittanut viljelykasvien siemenvarasto Norjan
huippuvuorilla. Tällä hetkellä varastossa on yli miljoona siemennäytettä. Siemenpankin rakentamisen on kustantanut Norjan valtio, ja sen
toiminnasta vastaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ja useiden
tutkimusjärjestöjen yhdessä perustama säätiö.
Kohde on esimerkki paikasta, jonne vain ani harvalla on koskaan
pääsyä. Täysipäiväisiä työntekijöitään ei ole ja paikan päällä käydään noin

REAALIMAAILMAN KOPIO -- WANDER
Wanderia voi luonnehtia virtuaalitodellisuusversioksi Google
Street View -palvelusta, josta palvelun sisältökin on valtaosin
peräisin. Saatavilla on lisäksi aineistoa eri vuosilta, mikä mahdollistaa tavallaan myös ”aikamatkustamisen”. Palvelu kattaa varsin
suurelta osin asutut alueet ja tiestön, erityisen hyvin Euroopan
ja Pohjois-Amerikan alueilta. Palvelussa on myös jonkin verran
erilaisia toimintoja, kuten mahdollisuus merkitä suosikkipaikkoja
muistiin. VR-sovellusten puheohjaus tulee olemaan jatkossa merkittävä osa sovellusten käyttöä ja käyttömukavuutta. Wanderissa
paikkahakuja voi tehdä myös puhehaulla, mutta kokemus ei ole
kovin sujuva. Ilmeisesti hakuavaruus on liian suuri miljoonien ja
taas miljoonien paikannimien johdosta.

kerran vuodessa tarkistamassa tilanne. Holvi on turvassa merivedenpinnan nousulta, säteilyltä ja sisälämpötilakin pysyy luontaisesti kylmänä.
Kuitenkin jo vuonna 2017 poikkeuksellisen lämmin talvi ja runsaat sateet
johtivat siihen, että holvin yhteystunneliin tulvi runsaasti vettä. Itse holvi
näytteineen säilyi kuitenkin vahingoittumattomana.
Systeemi Trappist-1 – uusi kotimme? Trappist-1-aurinkokunnassa on
enemmän kiviplaneettoja kuin missään toisessa toistaiseksi tunnetussa
aurinkokunnassa, mukaan lukien omamme. Monet näistä planeetoista
sijaitsevat ns. elämän vyöhykkeellä ja ovat maankaltaisia. Lisää kiinnostusta herättää se, että matkaa kohteeseen on ”vain” 39 valovuotta. Vaikka
planeetat ovat löytyneet vasta muutama vuosi sitten, on niistä tehty jo
useampia VR toteutuksia. Questistä löytyy vakiona YouTube VR-selain,
jonka kautta valittavaksi tulee video 360 Video Journey to Trappist 1
Solar System.

TAUKOLIIKUNTAA ”HOLOKANNELLA”
Istuva toimistotyö on uusi tupakointi. Työterveyslaitoksen
www-sivuilla istumatyön tekijöitä opastetaan mm. seuraavasti:
”Liikkeelle kannattaa lähteä vähintään kerran tunnissa. Taukojen
aikana on hyvä kurkottaa ajoittain kohti kattoa, painaa ristiselkää
selkänojaa vasten tai punnertaa takamus irti tuolista.”
Mutta miksipä et kurkottelun sijaan ottaisi tenniskentällä pientä pallorallia. Tähän mahdollisuuden tarjoaa Sports Cramble -peli,
josta on tarjolla myös ilmaisia maistiaisia, kuten harjoittelumoodi.
Pelitilaa saisi olla ainakin 3 x 3 metriä, mutta 2 x 2-alueellakin
pelaaminen onnistuu jotenkuten. Harjoitusareena näyttää visuaalisesti hiukan samanlaiselta kuin keinotekoisten ympäristöjen
generointi Star Trek Next Generation -TV-sarjan holokannella (jos
joku sattuu sellaista muistamaan).
Tuntuma mailan käyttöön, palloon ja lyönteihin on varsin
passeli. Tähän voi jäädä myös koukkuun. Tämä voisi olla taukoliikunnan lisäksi myös osa aamurutiineja.
KIINNOSTAVIA PAIKKOJA JA TILOJA
Tämän jutun näkökulmasta varsinaisesti kiinnostavia ovat
erilaiset paikat ja tilat. Keskitymme kohteisiin, jotka tarjoavat
oppimismahdollisuuksia viihdyttävyyden lisäksi. Tehdäänpä siis
muutama pikainen visiitti.
Machu Picchu. Inkojen noin 1450 rakentama ja sittemmin hylkäämä
vuorikaupunki löydettiin länsimaisittain 1911. Matkailijoiden näkökul-

JOHTOPÄÄTÖS: KOHTI LANGATONTA
VIRTUAALITODELLISUUTTA
Tässä kaksiosaisessa juttusarjassa on tutustuttu VR:n nykytilaan
kuluttajapalveluiden näkökulmasta ja Oculus Quest -laitteistoon
tukeutuen. Kehitystä on tapahtunut joka rintamalla ja ongelmat
ja haasteet ovat varsin pieniä. Näyttää ilmeiseltä, että kodin
tekniikkaan on liittymässä uusi tulokas, VR-laitteisto, joka entistä
useammassa tapauksessa on langaton.
Hinta on tässä kohtaa vielä aavistuksen suolainen. USA:n
markkinoilla mainitun laitteiston hinta on kuitenkin jo alun perin
ollut 399 dollaria. Hinnoittelu näyttää perustuneen ennemminkin
kermankuorintaan kuin penetraatiohinnoitteluun, joten ilmaa
hinnoissa mitä ilmeisimin on. Johtopäätös on selvä. Eväät todelliseen läpimurtoon ovat olemassa. Sitä vauhdittanee entisestään
kaikenpuolinen etäily, joka tässä epäilemättä jää enemmän tai
vähemmän päälle.
VR:n mahdollisuudet esim. kiinteistöliiketoiminnan, kaupunkisuunnittelun, asumisen, (etä)työskentelyn, koulutuksen ja
oppimisen saralla ovat huikeat, muutenkin
kuin ammattilaisvälineillä ja ammattilaiskäytössä, joista tähänastiset kokemukset
lähinnä kertovat. Tästä kuitenkin enemmän
lisää jatkossa.
Lue myös nettiekstra: Yksi digituoppi, kiitos.
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Jamie Donovan

Täydennysrakentaminen
taloyhtiön tontilla

Tuulia Puustinen

Väitöskirja yhteisen päätöksenteon edellytyksistä
Lähiöiden pääasiassa 1960–70-luvuilla
massatuotetun rakennuskannan
korjausvelka on yksi asuntosektorin
suurimmista haasteista Suomessa.
TALOYHTIÖN TONTIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN voi
tarjota yhden mahdollisuuden rahoittaa peruskorjauksia alueilla,
joilla on kysyntää uusille asunnoille. Peruskorjausten rahoitustarve onkin keskeinen motiivi tämäntyyppiselle täydennysrakentamiselle. Julkisen sektorin näkökulmasta täydennysrakentamisen
toivotaan vaikuttavan paitsi korjausvelan vähentämiseen, myös
kasvavien kaupunkialueiden tiivistämistarpeisiin sekä lähiöiden
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elinvoimaisina säilyttämiseen. Erityisen haasteen täydennysrakentamiselle luo kuitenkin taloyhtiön omistusrakenne ja yhteisen
päätöksenteon vaatimus.
Tutkin väitöskirjassani taloyhtiön omalla tontilla tapahtuvan
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia yhteistä päätöksen
tekoprosessia tukevien tekijöiden sekä yhteisen päätöksenteon
edellytysten näkökulmasta pääkaupunkiseudun esikaupunki
alueilla. Väitöskirja, joka tarkastettiin Aalto-yliopiston Rakennetun
ympäristön laitoksella helmikuussa 2020, käynnistyi osana Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteellistä ”Tutkimus asukaslähtöisen täydennysrakentamisen mahdollisuuksista – tapaustutkimus suomalaisilla kaupunkialueilla” (Repsu) -tutkimushanketta
(2011–2015). Väitöstutkimus rajautui tilanteeseen, jossa taloyhtiö
hakee lisää rakennusoikeutta sekä muutosta olemassa olevaan
asemakaavaan kunnalta uuden tai uusien (asuin)kerrostalojen
rakentamiseen omalle tontilleen. Oheinen pelkistetty havainne-

kuva esittää yhtä mahdollisuutta tällaisesta tontilla
tapahtuvasta täydennysrakentamisesta. Tutkimus
keskittyi taloyhtiön sekä asukasosakkaiden näkökulmaan. Näin ollen esimerkiksi kunnalliset suunnitteluprosessit sekä viranomaisten näkökulma jäivät
tutkimuksen ulkopuolelle.
Väitöskirja koostuu kolmesta vertaisarvioidusta
tieteellisestä julkaisusta (osatutkimuksesta) sekä
yhteenvedosta. Käytännönläheisessä tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, jossa käytetään laadullisia ja määrällisiä
menetelmiä.
Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Puustinen &
Viitanen 2015) tutkittiin yhteisen päätöksentekoprosessin avainkohtia ja -seikkoja viidessä taloyhtiössä
Helsingin esikaupunkialueilla. Kyseisissä taloyhtiöissä
oltiin tutkimuksen tekemisen aikaan (2013) joko
päätetty tai päättämässä täydennysrakentamisesta
taloyhtiön tontilla. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena, jossa aineistona oli hallitusten
puheenjohtajien sekä isännöitsijöiden haastattelut.
Toisessa osatutkimuksessa (Puustinen et al. 2017)
tutkittiin asukasosakkaiden näkemyksiä täydennysrakentamisesta isojen remonttien rahoittajana ja
heidän taloudellisia vaatimuksiaan täydennysrakentamiselle. Aineistona kuvailevalle tilastoanalyysille ja
avointen kysymysten laadulliselle analyysille oli laaja,
lähes 900 vastaajan kyselyaineisto. Kysely toteutettiin vuonna 2014. Vastaajat olivat peruskorjausiässä
olevien/peruskorjausikää lähestyvien taloyhtiöiden
asukasosakkaita 22 esikaupunkialueella pääkaupunkiseudulla.
Kolmannessa osatutkimuksessa (Puustinen et al. 2018)
käsitteellistettiin yhteisen päätöksenteon rooli ja vaikutukset
täydennysrakentamisessa taloyhtiön tontilla. Tutkimuksen
empiirisessä osassa tutkittiin täydennysrakentamisen koettuja
hyötyjä ja haittoja sekä niiden jakautumista osakkaiden kesken.
Aineistona tutkimuksessa oli 20 asukasosakkaan haastattelut neljässä taloyhtiössä Helsingissä, joissa oltiin tutkimuksen laatimisen
aikaan joko päätetty tai päättämässä täydennysrakentamisesta.

KESKEISET TULOKSET
Väitöstutkimuksessa tunnistettiin kolme keskeistä yhteistä päätöksentekoprosessia tukevaa tekijää. Näistä ensimmäinen liittyy
julkisen sektorin rooliin ja sen harjoittamaan politiikkaan, toinen
tarpeeseen käyttää asiantuntija-apua ja neuvontaa täydennysrakentamisprosessin aikana ja kolmas tarvittaviin edellytyksiin
yhteiselle päätöksenteolle. Tarvittavat edellytykset kytkeytyvät
ensinnäkin täydennysrakentamisen koettujen hyötyjen ja haittojen jakautumiseen osakkaiden välillä sekä sen seurauksiin ja
toiseksi virallisen päätöksentekoprosessin ohella tapahtuviin,
usein epämuodollisiin seikkoihin ja menettelytapoihin.
JULKISEN SEKTORIN JA SEN HARJOITTAMAN
POLITIIKAN ROOLI
Laajan kyselyaineiston tulokset osoittavat, että ainakin teoreettisesti tarkasteltuna asukasosakkailla on huomattava tuottovaatimus täydennysrakentamiselle: täydennysrakentamisesta
saatavien tuottojen pitäisi kattaa kaksi kolmasosaa seuraavan
kymmenen vuoden remonttikustannuksista taloyhtiössä tai
vähintään 75 % hypoteettisen linjasaneerauksen arvioiduista
kustannuksista. Täydennysrakentaminen vaikuttaa toimivan
remonttien rahoittajana vain tilanteissa, joissa on mahdollisuus
huomattavaan taloudelliseen tuottoon.
Tulosten perusteella nykyisellä kustannusrakenteella ja politiikan välineillä täydennysrakentamisen potentiaali on rajallinen.
Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, ja kuten Suomen
ylhäältä alaspäin ohjautuvan maankäytön suunnittelujärjestelmän perusteella voi olettaa, julkinen sektori ja sen harjoittama
politiikka ovat keskeisessä roolissa täydennysrakentamisen kannattavuuden määrittelemisessä taloyhtiölle. Väitöskirjan tulokset
tukevat aiempia havaintoja ja täydentävät niitä asukasosakkaiden
ja taloyhtiön johdon näkökulmasta. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat rakennusoikeuden määrän ja arvon lisäksi
muun muassa maankäyttömaksu, verotuksen ajoittaminen sekä
pysäköinnin mahdollisesta uudelleenjärjestämisestä koituvat
kustannukset. Väitöstutkimus esittää useita käytännön päätelmiä
julkisen sektorin rooliin liittyen päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi Suomessa. Jos täydennysrakentamista halutaan edistää,
julkisten päätöksentekijöiden on syytä arvioida maankäyttömaksun tarpeellisuutta tilanteessa, jossa paine olemassa olevien

Havainnekuva taloyhtiön tontilla
t apahtuvasta täydennysrakentamisesta.
Täydennysrakentamisesta
päättävään taloyhtiöön kuuluvat
asuinkerrostalot

Uusi asuinkerrostalo
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lähiöiden tiivistämiseen on suuri, lieventää pysäköintimääräyksiä
sekä muuttaa verotuskäytäntöjä täydennysrakentamisen ja peruskorjauksen ajoittamisen osalta.
Viranomaisilla on lisäksi keskeinen rooli prosessin tukemisessa
taloyhtiön sisällä. Taloyhtiön näkökulmasta on viranomaisten
tuki ja heidän antamansa selkeät reunaehdot täydennysrakentamiselle alusta alkaen olennaisia ja vähentävät prosessiin
liittyviä riskejä, epävarmuuksia ja ylimääräisiä kustannuksia.
Tutkimuksen tulosten perusteella joustamattomat tai vaihtelevat
reunaehdot hankaloittavat taloyhtiön päätöksentekoprosessia
huomattavasti.
TARVE ASIANTUNTIJA-AVULLE
Tulokset osoittivat lisäksi taloyhtiön ei-ammattimaisen luonteen vaikutukset täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin.
Täydennysrakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen eivät
kuulu asunto-osakeyhtiölaissa kuvattuihin taloyhtiön perustehtäviin omistaa ja hallita kiinteistöä, mutta maanomistajana
sen rooli täydennysrakentamishankkeissa on mitä keskeisin.
Asiantuntija-avun tarve täydennysrakentamishankkeissa liittyy
täydennysrakentamisen toteuttamistapaan, prosessin etenemiseen, täydennysrakentamisen ajoitukseen verotuksen kannalta ja
täydennysrakentamisen kannattavuuden arviointiin. Neuvontaa
ja tukea tarvitaan eri vaiheissa projektia.
YHTEISEN PÄÄTÖKSENTEON EDELLYTYKSISTÄ
Huomattavan tuottovaatimuksen lisäksi kyselyaineiston tulokset
osoittivat myös monien ei-rahallisten tekijöiden vaikuttavan
asukasosakkaiden päätöksentekoon. Vajaalle viidesosalle laajan
kyselyaineiston vastaajista mikään taloudellinen hyöty ei ole riittävä täydennysrakentamisen kannattamiseksi. Osakkaiden haastattelut täydennysrakentamista harkitsevissa tai jo toteuttaneissa
taloyhtiöissä täydensivät ja tarkensivat kyselyaineiston tuloksia
ja paljastivat keskeisiä päätöksenteon eroja asukasosakkaiden
välillä taloyhtiön sisällä.
Pääsääntöisesti ne asukasosakkaat, jotka painottivat päätöksenteossaan täydennysrakentamisesta koituvia haittoja,
asuivat lähellä uutta rakentamista ja kokivat siitä suoraa haittaa
esimerkiksi maisemanmenetyksenä tiettyjen ikkunoiden osalta.
Osa heistä oli huolissaan asuntonsa mahdollisesta arvonlaskusta,
mutta perusteluissa korostui erityisesti myös tonttiin liittyvät
tunne- ja luontoarvot. Sen sijaan monet haastateltavista, jotka
painottivat täydennysrakentamisen rahallista hyötyä päätöksenteossaan, asuivat kauempana täydennysrakentamisesta.
Monella heistä vaikutti myös olevan pienempi tuottovaatimus
täydennysrakentamiselle ainakin kohteissa, joissa päätöksentekoprosessi oli vielä kesken.
Näin ollen tulosten perusteella voidaan todeta, että niin
sanottu vaihtokauppa, jonka osakkaat tekevät täydennysrakentamisen suhteen, vaihtelee suuresti suhteessa koettuihin
haittoihin. Tämä on tärkeä jatkotutkimusaihe, joka liittyy paitsi
täydennysrakentamisen vaikutukseen asunnon arvoon niin
myös asukasosakkaiden asumiseensa liittämien ei-rahallisten
näkökulmien ymmärtämiseen. Tietääkseni asunnon mahdollisen arvonlaskun osalta ei ole ennakkotapauksia eikä ole
olemassa selkeitä standardeja tämän taloudellisen vaikutuksen
mittaamiselle. Tämän osalta tarvitaan lisää tutkimusta ja mahdollisia ratkaisukeinoja.
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Tunnearvoja on todennäköisesti mahdotonta kompensoida.
Vaikka asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate ei ota
nykyisellään huomioon muita kuin taloudellisia vaikutuksia,
tämä tutkimus osoittaa, että ei-rahallisten näkökantojen syvempi
ymmärtäminen todennäköisesti tukisi täydennysrakentamisprosessia. Kannustimet taloyhtiön yhteisen intressin löytämiselle
mahdollistaisivat useamman täydennysrakentamishankkeen
toteutumisen, täydennysrakentamisen koko potentiaalin paremman saavuttamisen tontilla sekä vähentäisivät prosessiin
liittyviä kiistoja. Onkin syytä kehittää mekanismeja koetun haitan
epätasaisen jakautumisen mittaamiseen ja tasapainottamiseen
osakkaiden välillä. Tämä on myös tärkeä jatkotutkimusaihe.
Toisaalta väitöskirjan tulokset osoittivat, että taloyhtiön sisäinen päätöksentekoprosessi täydennysrakentamiseen liittyen on
vakiintumaton ja sitä luonnehtivat monet seikat, jotka tapahtuvat yhtiökokousten ohella ja ovat epämuodollisia. Nämä seikat,
jotka liittyvät esimerkiksi prosessin läpinäkyvyyteen, viestintään,
osakkaiden varhaiseen mukaan ottamiseen sekä taloyhtiön
johdon toimintaan ja rooliin vaikuttavat prosessiin lisääntyneiden riskien ja epävarmuuksien sekä osakkaiden välisen tieto- ja
valtaepätasapainon kautta. Yhteisen päätöksentekoprosessin
käytäntöjä tulee kehittää. Prosessin läpinäkyvyyden lisäämiseksi
ja osakkaiden osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseksi
taloyhtiön on esimerkiksi syytä tehdä yhteinen periaatepäätös
täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittämisestä jo hyvin
varhaisessa vaiheessa prosessia. Käytäntöjen kehittäminen on
tärkeää myös osakkaiden erilaisten intressien ymmärtämisen
kannalta, sekä keskustelun ja vuorovaikutuksen tueksi.
Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa https://aaltodoc.
aalto.fi/handle/123456789/42428.
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PAKKOLUNASTUKSET JA
SALALIITTOTEORIA
JO ON VALITTU KUMMALLINEN AIHE
pakinaan, hieraisee joku lukija silmiään.
Puolustaudun kuitenkin sillä, että molemmat
otsikon sanat ovat olleet viime aikoina me
diassa vahvasti ja tunteella esillä.
Tätä kirjoitettaessa tuoreimmat pakkolunastuksiin liittyneet artikkelit ovat olleet
Ilta-Sanomissa 21.2.2020 ”Kunta uhkaa viedä
Jarin sukumaat”, 17.2.2020 ilmestyneessä
Maankäyttö-lehdessä Matti Holopaisen
kirjoitus ” Kenelle kuuluu julkisten investointien tuoma maan arvonnousu” ja heti näiden
jälkeen TV1:n iltauutiset 23.2.2020, jossa
MTK:n edustaja väitti, että kunnat painostavat
maanomistajia pakkolunastuksen uhalla tehden bisnestä pakkolunastuksella. Tähän Holopainen vastasi TV:ssä, että kunnan saamat
rahat menevät palveluverkon rakentamisen
kustannuksiin. Tätä ennen aiheesta oli useita
artikkeleita mm. Riihimäeltä ja Askolasta sekä
muutama vuonna 2018 Lempäälästä.
Miksi media on juuri nyt herännyt pakkolunastusasioihin?
TV:n esimerkkitapauksessa kyseessä
on maa-alue, josta oli sanottu, että satoja
vuosia saman suvun hallussa ollut sukutila
pakkolunastetaan maanviljelijältä pilkkahinnalla. Kunnan tarjous ei ole sama kuin
pakkolunastuskorvaus, joka on useimmiten
korkeampi. Tiedämme nyt kuitenkin, että
lunastustoimikunnan päätös korvauksesta
oli selvästi kunnan tarjousta korkeampi. Tunteeseen vetoava otsikko, mutta maanviljelijä
oli valmis myymään sukutilansa rakennusliikkeelle kunnan ostotarjousta korkeammalla
hinnalla. Maanomistaja ei itse viljele tuota
peltoaan, vaan on vuokrannut sen ulkopuoliselle viljelytarkoituksiin.
Holopaisen kirjoitus referoi Etlan raporttia
seuraavasti: ”Julkisten investointien tuoma
arvonnousu tulisi aina pyrkiä ohjaamaan julkiselle vallalle, johtuen siitä, että arvonnousu ei
ole seurausta maanomistajien omasta toiminnasta. Yksityisessä omistuksessa olevan kaavoittamattoman maan arvon nousu voidaan
pyrkiä siirtämään julkiselle sektorille kuntien
kaavoitusmonopolin avulla” (Varmuuden
vuoksi ilmoitan, etten ole Matti Holopainen,

mutta olen nähnyt hänet muutaman kerran
Maanmittauspäivillä.)
Mistä johtuvat nämä raflaavat otsikot ja
jutut. Kun vähän juttua raaputtaa, selvähän se
on, että rahasta on kysymys. Niillä tavoitellaan
mm. sitä, että kunta perääntyisi pakkolunastuksesta julkisen painostuksen alla, niin kuin
on tapahtunut muutaman kerran mm. Lempäälässä. Tällöin saattaisi olla mahdollisuus
saada myytyä maat rakennusliikkeelle tai
sitten tehdä alueesta maankäyttösopimus.
Tämä on hyvin inhimillinen motiivi ja kaikkihan me haluamme enemmän rahaa, jos
vain joku maksaa. Myös muita epäselvempiä
motiiveja saattaa olla ja on ollutkin, muttei
niistä tässä sen enempää.
Jos pakkolunastuksen kohteena on kiviainesta, niin kuin em. Ilta-Sanomien jutussa on
kyse, ja jolle olisi markkinoita, pakkolunastuskorvauksessa tulee ottaa tämä mahdollisuus
korvausta korottavana tekijänä huomioon, tai
ainakin pitäisi ottaa. Sillä varauksella kuitenkin, että se lainsäädännön mukaan muuten
olisi mahdollista.
Mielestäni on jäänyt suurelti varjoon sellainen näkökulma, että vaikka kunta saattaisi
hieman hyötyä raakamaan pakkolunastuksesta, parempi se olisi raakamaa-alueelle
kaavoitettavien ja kunnan hoidettavaksi kuuluvien katu-ja koulurakentamisten sekä myös
sote-asioiden rahoittamisen kannalta kuin
että yksittäinen maanomistaja saisi hyödyt
kokonaan itselleen.
Toki pakkolunastuksiin liittyvä mediakuohunta on pientä verrattuna koronaviruksen
mediahysteriaan, joka näyttää heikentävän
valtioiden ja yritysten talouksia ja jopa Suomen mahdollisuutta päästä vihdoin viimein
jalkapallon miesten EM-turnaukseen.
SALALIITTOTEORIA
Edellisessä pakinassani kirjoitin lunastuslain
uudistuksen kommenteista, joissa pääosin
paistoi läpi kunkin intressintahon etu lain
muutokseen, joko puoltavana tai vastustavana kantana. Onko kysymyksessä pakkolunastuksiin liittyvällä negatiivisella julkisuudella yrityksestä vaikuttaa poliitikkoihin, kun

lunastuslakimuutos on tulossa hallituksessa
käsittelyyn? Mitä sydäntä särkevimmät otsikot, sitä varmemmin some-kirjoittelussa
asetutaan pienen ihmisen puolelle.
Minun usein siteeraama Trump on väittänyt tviiteissään toistuvasti, että häneen
negatiivisesti liittyvät vastapuolen paljastukset ovat valeuutisia ja häntä vastaan
suuntautunut salaliitto. Alan itsekin päätyä
sille kannalle, että kaiken tämän pakkolunastuksiin liittyvän mediakohun takana on ovela
salaliitto. Yleinen mielipide pyritään saamaan
sellaiseksi ja samalla myös lunastuslain muutos, että lunastuskorvausta ei määrätäkään
käyvän hinnan mukaan, vaan sitä on korotettava jollain sopivalla tavalla. Salaliittoteoria
vahvistui mielestäni maaliskuun alussa, kun
iltapäivälehteen nostettiin arkistojen pölyistä vuosien takainen voimalinjaan liittynyt
pakkolunastuskärhämä. Siinähän isäntä uhkaili linjan rakentajia kovasanaisesti ja sillä
vakavuudella, että poliisi tuli ja takavarikoi
hänen asearsenaalinsa. Linja kyllä rakennettiin ja isäntä sai aseensa takaisin, mutta miksi
tämäkin juttu kaivettiin lehteen ja juuri nyt,
minä vaan kysyn?
Episodi, joka ei tiettävästi ole ollut kuin
pienen piirin tiedossa, tapahtui muutama
vuosi sitten erään pakkolunastuksen alueen
kartoittamisen yhteydessä. Siinä mittausryhmän kimppuun päästettiin (miksiköhän) suurikokoinen koira, joka raateli mittausryhmän
vetäjää niin, että hän joutui turvautumaan
lääkärin apuun. Asia jäi siihen eikä ilmoituksia
viranomaisille tehty, mutta koirahyökkäyksestä huolimatta pakkolunastuksen lunastuslupa
sai sinetin KHO:ssa ja toimitus on jo lopetettu.
LOPUKSI
Laihialainen isäntä tokaisi viime vuosituhannella maantietoimituksessa toimitusmiehille,
että kyllä minä sen ymmärrän, että liika on
liikaa, mutta kyllä kohtuus on liian vähän,
ja kyllä tämän kannanoton ymmärtää hyvin
myös.

VETURIMIES
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Oulun rataverkkoa (Lapp & Iikkanen
2018). Yksityisraiteet yritysalueilla
katkoviivalla. Oritkarin yhdistettyjen
kuljetusten terminaali korostettuna.

YRITYSALUEIDEN SUUNNITTELUSSA
Heikki Lahtinen

TULEE VARAUTUA MYÖS
RAIDELIIKENTEESEEN

Suomen kannattaisi varautua paremmin tulevaisuuden
intermodaaliseen kuljetusjärjestelmään.
SUOMESSA ON KOHTUULLISEN HYVÄ määrä tavarakuljetuksia rautateillä, jos vertailukohteena käytetään niiden %-osuutta
tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Tätä selittää luonnollisesti
suurteollisuuden massat. Markkinoilla on silti yrityksiä myös
kappaletavarapuolella, jotka haluaisivat käyttää enemmän junakuljetuksia, mutta tarjolla ei ole sopivaa palvelua. Alalle tulon
kynnys on korkea, mutta käynnissä olevat suunnitelmat esimerkiksi kalustoyhtiön osalta voivat muuttaa tilannetta nopeastikin.
RAUTATIEKULJETUKSET TOISIVAT LISÄÄ
KILPAILUKYKYÄ YRITYKSILLE
Lisääntyvät ja kattavat rautatiekuljetukset voisivat tuoda merkittävää etua yritystemme kilpailukyvylle. Erityisen merkittäväksi
tilanne muodostuu, jos katsotaan tulevaisuuteen hieman pidemmällä aikavälillä, joka on varmasti maankäytön suunnittelun
kannalta oikea perspektiivi. Jos otamme huomioon perinteisen
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yritysten nykyisin kuljetuksistaan maksamien kiinteiden ja muuttuvien kustannusten lisäksi myös nk. ulkoiskustannukset, jotka
tulevat jatkossa YK:n ja EU:n ”saastuttaja maksaa” ja ”käyttäjä
maksaa” -periaatteiden mukaan ennen pitkää lainsäädännön
kautta yritysten maksettaviksi, on selvää, että meidän kannattaa
katsoa tavarakuljetusjärjestelmää uudella tapaa kokonaisuutena.
Eri kuljetusmuotojen kustannusrakenteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Jos vertailua käydään kumipyörän ja rautatien
välillä, jo karkealla tasolla voitaneen todeta, että rautatien muuttuvan kustannuksen olevan vain murto-osa maantieliikenteen
vastaavasta luvusta. Tätä selittää suoraan tarvittavan energian
määrä: peukalosääntönä tässä käytetään 6-kertaista eroa. Vaikka
juuri nyt energian hinta laski alemmaksi, keskipitkällä aikavälillä
siihen ei kannata tuudittautua. Tämä energiatehokkuus vaikuttaa
edelleen päästöjen määrään: rautatie olisi myös ulkoiskustannuksiltaan merkittävästi parempi ratkaisu. Rautatiekuljetukset olisivat

siis kokonaisuutena edullisempia ja voisivat tukea yritystemme
kilpailukykyä.
KULJETUSMUOTOJEN YHDISTÄMINEN TULEE
MAHDOLLISTAA INTERMODAALISELLA
JÄRJESTELMÄLLÄ
Tässä ei ollut tarkoituksena argumentoida, että yhteiskunnalle – ja
siten pitkällä aikavälillä myös yrityksille – kalliimmat maantiekuljetukset olisivat tarpeettomia. Eri kuljetusmuodoilla on omat
hyvät puolensa, ja siksi onkin tärkeää, että osaisimme yhdistää
näitä optimaalisella tavalla. Tässä esitettyjä yritysalueille suunnattuja rautatievarauksia tukemaan meillä pitäisi olla kansallisella
tasolla selvä visio intermodaalisesta – siis eri kuljetusmuotoja
yhdistävästä – kuljetusjärjestelmästä ja sen solmupisteiden logistiikkakeskittymistä. Nyt suunniteltavilta yritysalueilta pitäisi olla
aluevaraus rautatieverkkoon ja edelleen suuriin solmupisteisiin.
Kansallisella tasolla tulisi olla selvä yhteinen käsitys, mitä solmupisteet ovat, kuinka ne ovat kytköksissä toisiinsa – ja edelleen
osaksi kansainvälisiä kuljetusketjuja? Siten erityisesti satamiin ja
itään suuntautuvat yhteydet pitää varmistaa – ja tutkia ja antaa
mahdollisuus myös Rail Baltican jatkolle Suomeen ja mahdollisille yhteyksille myös Ruotsin verkon kautta Länsi-Eurooppaan
tarvittaessa jopa nk. dual gauge -ratkaisulla, jossa samalla verkolla
voitaisiin operoida kahdella erilaisella vaunukalustolla.
PITKÄJÄNTEISTÄ NÄKEMYSTÄ JA TOIMIJOIDEN
YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN
Maankäytössä pyritään katsomaan pitkälle tulevaisuuteen.
Samalla tulisi kyetä hahmottamaan, miten liikkuminen ja kuljetustarpeet kehittyvät vastaavalla aikajänteellä. Logistiikka- ja
yritysaluekeskittymillä on paikallispolitikoitu, mutta tosiasia on
kuitenkin se, että todella merkittäviä ja suuria intermodaalisia keskittymiä Suomeen ei mahdu kovin montaa. Sen sijaan useiltakin
yritysalueilta voisi olla yhteys tällaiseen verkostoon.
Suomessa kannattaisi panostaa kansallisen logistiikkastrategian
luomiseen. Tämän toteuttamiseen voi avautua nyt kokonaan uusia
mahdollisuuksia, kun ollaan saatu sovittua uudesta yhteisestä
toimintamallista 12-vuotisella valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (VLJS). Intermodaaliselle kuljetusjärjestelmälle
tulee olla kirkas visio ja vahva tahtotila. Eri toimijoiden yhteistyötä
tarvitaan niin sen suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

HELSINKI–OULU-KULJETUSPUTKELLA LIIKKEELLE
Kehitystä voisi vauhdittaa, jos heti KehäIII:n pohjoispuolelle
saataisiin yhdistettyjen kuljetusten terminaali, josta olisi toimiva
päivittäinen kuljetusputki Ouluun. Pohjoisessa ollaan jo valmiina
terminaalin ja käyttäjien suhteen, mutta siellä tarvitaan myös
tavaraa niin nopeasti, että alkuillan tilausikkunoiden mennessä
kiinni Kehä III:lla kerättäviä kuormia ei voida enää lähteä palauttamaan Pasilaan tai Vuosaareen juniin lastattaviksi, vaan illalla on
jo kiire ajaa kumipyörällä pohjoista kohti, jotta tavara saadaan
jakoon Kemi-Tornioon, Rovaniemelle jne. Yksi kunnolla toimiva
kuljetusputki rohkaisisi kehitystä muuallakin – ja rautateiden
kattavampi – EU:n liikennepolitiikan valkoisen kirjan (2011)
mukainenkin osuus tunnistettaisiin ja tunnettaisiin sitten Suomessakin. Todennäköisesti pienempiäkin volyymejä – varsinkin
jos ja kun tunnetaan toimitusten aikatauluvaatimukset (jotka
kierrätys- ja paluulogistiikassa eivät välttämättä ole niin kriittisiä),
voitaisiin useillakin väleillä hoitaa ekologisilla ja vastuullisilla
rautatiekuljetuksille solmupisteiden välillä. Maanteille jäisi sitten
enemmän mahdollisuuksia keskittyä keruu- ja jakelukuljetuksiin,
joiden merkitys ei ole vähenemään päin.
Edelleen tekstin sanoma ei ole se, että näitä rautatieyhteyksiä
pitäisi nyt rakentaa lisää (tuota Kehä III:n pohjoispuolelle avattavaa terminaalia lukuunottamatta), vaan se, että ei tehdä sellaisia
ratkaisuja, jotka estävät ja rajoittavat rautateiden mahdollista
käyttöä yritysalueilla tulevaisuudessa, jos ja kun niille tulee tarve. Esimerkiksi Keravan Kercassa hätäiltiin (minun mielestäni)
turhaan 10 vuotta sitten finanssikriisin jälkimainingeissa, kun
kaavaa muutettiin nopeasti ja pistoraiteista luovuttiin; niille olisi
nyt käyttöä – ja naapurissa Sipoonkin puolella voi S-ryhmän
keskusvarastolla tulla tarvetta tällaiselle. Nyt käyttöönotetut
kansainvälisessä mittakaavassa erittäin suuret rekat eivät yksin
ratkaise tätä haastetta optimaalisesti. Nekin omalta osaltaan
vaikuttavat maankäyttöön tilavarausten osalta.

KTM HEIKKI LAHTINEN toimii asiantuntijana Ixtriim Oy:ssä.
Hänen luottamustehtäviinsä kuuluvat myös hallitusjäsenyydet
pientaloja valmistavassa DEN Group (mm. Designtalo, Ainoakoti &
Finnlamelli) Oy:ssä sekä Pientaloteollisuus ry:ssä.

ULKOISKUSTANNUKSET
KÄYTTÖKUSTANNUKSET

KOKONAISKUSTANNUKSET

KULJETUSKUSTANNUSTEN RAKENNE
Päästöt (ilma, vesi, maaperä)
Melu, pöly, tärinä
Biodiversiteetti
Estevaikutukset

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET

RAUTATIE
– Suuri kiinteä kustannus
– Pieni muuttuva kustannus

RUUHKAUTUMINEN
ONNETTOMUUDET
MAANKÄYTTÖ

– Pieni ulkoiskustannus

INFRASTRUKTUURI (KÄYTTÖKUSTANNUKSET)

MAANTIE
YKSITYISET
KUSTANNUKSET

KIINTEÄT
KUSTANNUKSET
MUUTTUVAT
KUSTANNUKSET

Energia/polttoaine
Ylläpito ja huolto
Vakuutukset ja verot
Poistot ja arvonalennukset
Henkilöstö
Johtaminen

– Pieni kiinteä kustannus
– Suuri muuttuva kustannus
– Suurempi ulkoiskustannus

Kuljetusten kustannusrakenne sekä maantie- ja
r autatiekuljetusten vertailu.
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Kaupunki, keskusta, kaavoitus ja
kauppa(keskus)
Kaisa Vuorio

Kauppakeskukset ovat olleet pitkään hyvinkin erilaisia mielipiteitä kirvoittava
keskustelunaihe. Myös mielikuva kauppakeskuksesta on hyvinkin erilainen eri
keskustelijoilla. Toisille se on hypermarket, toisille pieni liikerakennus ja jollekin
sadan erilaisen myymälän ja palvelun kokonaisuus.
KAUPPAKESKUSYHDISTYS on määritellyt kauppakeskuksen
tietyn kokoiseksi ja ominaisuuksia omaavaksi rakennukseksi. Taivun miettimään, onko määrittelylle mitään tarvetta. Käytän usein
venevertausta: losseilla, huviveneillä, nopeilla reittialuksilla ja
luksusristeilijöillä on kaikilla paikkansa. Samat asiakkaat käyttävät
niitä eri käyttötilanteissa ja vaihtelevalla useudella. Näin toimii
liikekiinteistöjenkin välinen työnjako.
KUOLEVATKO KAUPPAKESKUKSET?
Arjessa erilaisille palvelukiinteistöille helposti saavutettavissa
sijainneissa on tarvetta jatkossakin. Useimpien keskustoissa ja
asutuksen keskellä sijaitsevien kauppakeskusten palveluvalikoima on laajentunut myymälöistä ensin kauneudenhuollon
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palveluihin ja myöhemmin viihteeseen, kulttuuriin, liikuntaan,
terveyteen ja erilaisiin julkisiin palveluihin kirjastosta neuvoloihin
ja erilaisiin asiakaspalvelupisteisiin. Asuntoja ja toimistojakin
kauppakeskusten yhteydessä on jo nähty, päiväkodit tekevät tuloa. Hoivatasoinen palveluasuminenkin on hyvin todennäköistä.
Tilojen käytön monipuolistuminen palvelee erityisesti vaikutusalueen asukasta, jonka arki helpottuu arjessa tarvittavien
palveluiden keskittyessä lähelle toisiaan tai muuten sopivaan
sijaintiin ympäristössään. Netti ei korvaa kaikkia fyysisiä palveluita
nyt eikä tulevaisuudessa. Kampaajakäynnit netissä tuovat aika
laihan lopputuloksen ja valitettavasti taidan joutua vielä odottamaan laitetta, johon pään työntämällä saisi aamuisin hiukset
ojennukseen ja meikin kasvoille.

Millaisin eväin kaupan ja palveluiden tilojen sijoittuminen kaupunki- ja
aluekeskuksiin voisi kehittyä tulevaisuudessa niin, että alueen asukkaat
ja siellä työssä käyvät kokevat ympäristönsä toimivaksi ja onnistuneeksi? Mahdollisuuksia olemassa olevan ympäristön kehittymiseen tuovat
etenkin kaupungin ja kiinteistöjen omistajien välinen oikea aktiivinen
yhteistyö. Usein yhteistyö tarkoittaa jommankumman osapuolen aloitteesta tehtyä kehityskilpailua, lupaprosessia, kaavaavamuutosta tai rakentamista koskevaa lupaa. Tavoitteellinen yhteistyö arjessa jää helposti
ohueksi, vaikka sen merkitys on kaikille osapuolille ja etenkin toimitilojen
käyttäjille ja alueen asukkaille suuri. Kuntalaisten kannalta olennaista
on ulkoalueiden ja julkisivujen siistinä pitäminen ja pienet korjaukset,
niitä voisi verrata ympäristön sisustamiseen. Kunnan toimista esim.
katutöiden toteutustapa ja ajoitus sekä kunnostusaikojen minimointi
ja julkisten palveluiden sijoittumisperiaatteet vaikuttavat positiivisesti
alueen kehittymiseen.
SIJOITUKSISTA PALVELUYRITYKSIKSI
Kiinteistöjen omistaminen on palveluliiketoimintaa ja kiinteistöjen
kehittäminen näiden tilapalveluiden kehittämistä oli kyse sitten asunnoista tai toimitiloista. Omistaja ymmärtää, että vuokralaisvalinnoilla
rakennetaan alueen asukkaiden palvelutarjonta. Kaavoitus mahdollistaa
asioita, mutta kiinteistöjen omistajat ovat todelliset palvelurakenteen
päätöksentekijöitä.
Palveluliiketoiminnan onnistumisen kannalta sekä kiinteistöjen kehittäjällä ja omistajalla on merkitystä. Vielä reilu kymmenen vuotta sitten
kauppakeskukseksi tai retail parkiksi kutsutun talon rakentaminen riitti
varmistamaan kannattavan developpaushankkeen. Nyt sijainti, sisältö ja
toiminnalliset ratkaisut käyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta ratkaisevat
onnistumisen, myös kaupungin kannalta. Keskeisessä roolissa ovat
vuokralaisvalinnat ja käytetyt vuokrasopimusmallit, omistajan ja vuokralaisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö, kiinteistölle sopivan tasoinen
aktiivinen johtaminen ja valmius investointeihin. ”Pitkän paperin” sijaan
on alettu puhua vuokralaisesta asiakkaana, jonka kanssa keskustellaan
muulloinkin kuin sopimuksen irtisanomishetkellä. Toimitilat tukevat
liiketoimintaa ja etenkin vähittäiskaupassa ovat usein sen onnistumisen
keskeinen edellytys. Kiinteistösijoittajille tieto auttaa hallitsemaan kassavirtaan liittyvää riskiä, ennakoimaan vuokralaisvaihdoksia sekä antaa
toivottua lisätietoa myös rahoittajille.

Olen taustaltani maanmittari, joka
kiinteistötalouden ja arvioinnin
opintojen jälkeen teki diplomityönsä
Viron maareformiin ja arviointiin
liittyen ja sen jälkeinen työura
rakentui kiinteistöarviointi- ja asian
tuntijatehtävien kautta kiinteistömanageeraukseen ja kauppakeskusten johtamiseen. Viimeiset lähes 10
vuotta olen toiminut omistajana ja
toimitusjohtajana Propdea Oy:ssä, joka on liiketiloihin ja kauppakeskuksiin erikoistunut asiantuntijapalveluyritys. Yhdistämme perinteisen markkinoiden tilastollisen analysoinnin laadulliseen ja palvelumuotoilulliseen analysointiin. Tahtotilamme
on auttaa asiakkaitamme tekemään ja toteuttamaan kestäviä
kehityshankkeita ja toimenpiteitä sekä olemassa olevissa että
uusissa kohteissa. Olemme tehneet yhteistyötä myös julkisen
sektorin kanssa. Sähköposti: kaisa propdea.fi.
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RIEGL Mobiilit
RIEGL VMQ-1HA Basic

RIEGL VMX-2HA Basic

RIEGL VMX-2HA Pavement
RIEGL VMZ
RIEGL VMX-Rail
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M A A N K Ä Y T T Ö 1 2 0 V U O T TA S I T T E N

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN
AIKAKAUSKIRJAN vuoden 1900 numerossa
käsiteltyjä asioita.
Kalastuskomitean mietinnön kylämäärittelystä kommentoi S.Skyttä:
Siinä Kalastuskomitean tekemässä lakiehdotuksessa, joka koskee muutamien maakaaren
kohtien muuttamista, takerrumme 12 luvun- 1
§:ssä sanaan kylä, joka ei mielestämme nykyään enää täydelleen vastaa sitä käsitettä, mitä
sillä tässä lakiehdotuksessa tarkoitetaan. Sanalla kylä tarkoitetaan puheenalaisessa lakiehdotuksessa sellaista maatilojen ryhmää, joka
kiinteimistön, maan ja veden, omistusasioissa
esiintyy juriidisena yksilönä. Niinkuin nykyään
käytännössä jo tehdään, olisi mielestämme
lainsäädännössäkin tehtävä tarkka eroitus
kylän, jakokunnan ja lohkokunnan välillä. Kylä
tarkoittaisi kameraalista eli maakirjakylää, joka
laajuutensa suhteen on muuttuvainen, sillä sen
suuruuden eli siihen kuuluvien tilojen luvun
määrää kuvernööri kussakin maakirjatutkimuksessa. Jakokunnat ovat syntyneet siten että
laajemmat lohkokunnat isojaon toimeenpanoa
varten ovat jaetut pienempiin ja mukavampiin
piireihin. Lohkokunta taas käsittää koko sen
suuren kiinteimistöryhmän, joka isonjaon
alustuksessa ja veronpanossa on käsiteltynä
yksilönä ja josta sittemmin liikamaa on eroitettu sekä jakokunnat ja kylät muodostettu.
Se on lohkokunta, jonka piiriä maalla ja vesillä
määritellessä, seurataan M. K. 12 luvun säännöksiä ja jota 1734 vuoden laissa kylä sanalla
tarkoitetaan. Koska siihen aikaan kukin kylä
muodosti lohkokunnan eli oikeimmin kuhunkin
lohkokuntaan kuului ainoastaan yksi kylä, niin
ei voinut tästä mitään käsitteiden sekoitusta
syntyä. Muutamin paikoin maatamme voi se
taloryhmä, jota vielä tämän vuosisadan alulla
kutsuttiin yksinkertaisesti kyläksi, nykyään jo
muodostaa yhden jopa parikin kokonaista pitäjätä, joissa voi löytyä 8— 10 tuhatta asukasta.
Siellä huomataan täydelleen kuinka turhaa
muinaisuuden matkimista se on, että sellainen
lohkokunta kiinteistön omistus- ja jakoasioissa
nykyäänkin vielä kutsutaan kyläksi. Taikka kyllä
onkin pidettävä selvänä asiana, että jokainen
lakimies ja maamittari, joka virkatoimiensa
kautta tulee vaikuttamaan tällaisten asiain
ratkaisuihin, hyvin käsittää, ettei maakaaren
kylä sanaa 1734 vuoden laissa sovi sekoittaa
kameraaliseen kylään, niin pidämme kuitenkin

• Buurisodassa buurit hyökkäsivät Ladysmithiin, jolloin yli
1000 ihmistä sai surmansa.
• Yhdysvaltain presidentti
William McKinley asetti
Alaskan sotilasvalvontaan.
• Vilhelm II antoi asetuksen,
jonka mukaan Saksan
armeijan sotilaskieli on
saksa.

VU O N N A 1900

KYLÄ,
ENNAKKOMAKSU
JA
INVERSSILUKU
tämän käsitteiden sekoituksen lainsäädännössä tarpeettomana, koska puheenalaisessa
lakiehdotuksessa kylä sanan voi haitatta
vaihtaa sanaan lohkokunta, mitä sillä itse
asiassa kumminkin tarkoitetaan. Että kylä sana
ylempänä kerrotussa merkityksessä on lakiimme vanhastaan juurtunut sekä vanhempina
aikoina ollutkin paikallaan, ei mielestämme
ole kyllin pätevä syy sanan pysyttämiseen yhä
edelleen uudemmassakin lainlaadinnassa.
Kruunun pitäisi suorittaa etukäteen maanmittarin palkkio tiluslohkomisistakin:
Hra v. Schoultz luki seuraavan Vaasan läänin
maamittarien klubin hyväksymän lausunnon:
Frågan är af den beskaffenhet, att detföga torde
finnas mer än en åsigt om dess besvarande.
Såsom kändt förskotterar Kronan landtmätarearvodet för egostyckningar, i enlighet med
Nådiga Brefvet af den 15 Juli 1885, endast
vidkommande Kuopio län, då deremot klyfningskostnaderna förskotteras för hela landet.
Att ej egostyckningar tillagts samma förmån
beträffande kostnadernas utgörande som hemmansklyfningar torde måhända kunna sökas
derutinnan, att de förra förutsatts i allmänhet
komma att verkställas på grund af tidigare
gjord affättning och gradering eller klassificering af egorna, hvarigenom kostnaderna
ansetts icke komma att stiga öfverhöfvan. Då

nu likväl, såsom förhållandet är i de trakter af
landet, der kartaverket är gammalt och derför
icke tillförlitligt, ny affättning, gradering och
uträkning måste öfvergå hemmanets egor,
för att egostyckningen skall kunna utföras,
kommer kostnaderna för en dylik förrättning
att stiga i det närmaste till samma belopp som
för klyfning af hemmanet. Derjemte inträffar
i allmänhet den omständigheten, att den
obesuttna delen af befolkningen, hvilken mest
anlitar denna väg för att komma sig till en egen
jordlägenhet, ofta af säljaren tvingas att ensam
åtaga sig landtmätarearvodets erläggande.
Den obemedlade köparen, hvars små tillgångar
äfven i gynsamma fall tagas svårt i anspråk,
kommer såsom varande obekant med hithörande frågor, derigenom att ikläda sig utgifter,
hvilka kunna öfverstiga hans tillgångar.
På grund af ofvan anförda omständigheter
föreslås, att landtmäteriföreningen hos styrelsen gör anhållan om att landtmätarearvoden
för egostyckningar i hela landet komme att
förskotteras af Kronan.
Maanmittarikokous hyväksyi yksimielisesti
Vaasan läänin maamittarien klubin ehdotuksen, jota paitsi päätettiin yhdistyksen
toimikunnan kautta pyytää Maanmittauksen
Ylihallitusta ryhtymään ehdotuksen toteuttamista varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Lukija esittää vielä huomautuksen nimimerkille H.H – r:
Koska ei kukaan muu näy ryhtyneen kynään,
pyydän täten saada huomauttaa K. H. H. H—
r:lle että jos kahdella inversiluvulla toimitetaan
saman luvun toisella kertominen toisella jakaminen tulos on yksi ja sama. Muunnettu pintaala on siis sama käytettäköön suomalaista tai
ruotsalaista jyvitystapaa, kunhan vain jyvitys
säännönmukaisesti toimitetaan ja maitten
tuotantoarvo kummassakin tapauksessa samaksi otaksutaan. Vrt. M. Y. A. v. 6. v. 1898 s. 171.

Jürgen Grönfors
jurgronf gmail.com
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Π:N PÄIVÄ OSUI
TÄNÄKIN V UONNA MAALISKUUN
N ELJÄNTEENTOISTA,
AMERIKKALAISITTAIN 3/14.
MERKKIPÄIVÄN VIETTOON vihkiytyneille
tarkempi kellonaika on 1.59.25… mutta ihan
tarkka juhlahetki ei ole tiedossa, eikä tule koskaan olemaankaan, kun π:n tarkkaa arvoa ei tiedä
kukaan – eikä tule koskaan tietämäänkään. Asian
todisti Johan Lambert jo vuonna 1761. Hän
pystyi ensimmäisenä osoittamaan π:n irrationaalisuuden eli sen, että kyseessä on päättymätön
jaksoton desimaaliluku.
Π:n juhlinta näyttää saavan vuosi vuodelta
laajempaa kansainvälistä huomioita, joskin
Suomessa merkkipäivä on edelleen koko
lailla tuntematon. Joku saattaa tosin tuntea
maaliskuun neljännentoista Albert Einsteinin
syntymäpäivänä, mikä on tietysti piste i:n päälle
näissä karkeloissa (menemättä sen enempää
kompleksilukujen imaginaariyksiköihin)
YouTubesta löytyy vino pino π:n päivään
liittyvää videomateriaalia. Yksinkertaisin tapa
juhlistaa päivää on syödä jotain pyöreää.
Suosituimmasta päästä ovat piirakat (πe) ja
pitsat (πzza), mutta hätätapauksessa toki kaikki pyöreä käy. Merkkipäivän ”vakavammissa”
viettomuodoissa voidaan ryhtyä suorittamaan
esim. laskutoimituksia – mitäpä muutakaan
kuin π:n likiarvon laskentaa?
TOTUUS ON HAMA-HELMISSÄ
Laskentaharjoitus päätettiin tällä kertaa
perustaa todennäköisyyslaskentaan. Avuksi
otettiin tyhjä (ja käyttämätön) pitsalaatikko,
joka havaittiin neliön muotoiseksi. Neliön sivun
pituudeksi todettiin 2r. Neliön sisälle piirrettiin
mahdollisimman suuri ympyrä, jonka säteeksi
saatiin näin r.
Vaiheessa yksi (ks. kuva) otetaan kourallinen
Hama-helmiä ja yritetään saada ne jakautumaan tasolle mahdollisimman satunnaisesti.
Tämä jälkeen selvitetään, kuinka suuri osa
helmistä on ympyrän sisällä. Tässä tapauksessa
439 helmestä ympyrän sisälle päätyi 338. Em.
satunnaisuusehdon johdosta helmien jakauman suhteen pitäisi olla lähellä pinta-alojen
suhdetta.
Pinta-alojen suhde valituilla merkinnöillä
on πr2/4r2. Sievennetään tämä muotoon on
π/4. Tämän suhteen pitäisi nyt olla sama
kuin 338/439. Saadaan verranto, josta ratkaisemalla tuntematon (tässä tapauksessa
siis π) saadaan π:lle likiarvo, hämmentävän
tarkasti (ks. kuva).
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Π:n päivää vietettiin
hillityin menoin

Π:n päivän viettoa Vantaan Tervakkotiellä. Kuvassa vasemmalta laskentatehtävässä
kunnostautuneet Jenna, Lotta, Vilma ja Veera Laitala. Huomaa pyöreiden pitsojen lisäksi
menuun kuulunut tuotekehitysviritelmä ”neliöjuuripitsa” (äärimmäisenä oikealla).
Neliöjuuripitsa ansaitsee sinänsä paikkansa juhlapöydässä, sillä √2 on tiettävästi
ensimmäinen lukuarvo, joka todistettiin irrationaaliseksi jo noin 2 500 vuotta sitten.
Legendan mukaan pythagoralaisilla meni faktan kanssa pata pahasti jumiin ja sen
esittänyt Hippasos vannotettiin pitämään asia salassa. Salaisuuden vuodettua sai
Hippasos maksaa siitä hengellään.

Vaihe 1: Hama-helmien levittely.
ASIA JÄÄ VAIVAAMAAN
Mielessä lähtee liikkeelle useita pohdintoja. Miksi likiarvo osui näin lähelle,
vai osuiko se lähelle? Olisiko sen pitänyt
osua tällä Hama-helmimäärällä vielä
lähemmäksi? Oliko meillä Hama-helmien
levittelyn kanssa onnea vaiko epäonnea
– vai menikö kaikki sen mukaan mikä oli
todennäköistäkin. Entäpä jos koe olisi tois-

Vaihe 2: Laskenta.
tettu vaikka 50 kertaa. Millainen jakauma
likiarvolle olisi saatu?
Asiaan päästään palaamaan 3/14/2021.
Kärsimättömille tiedoksi, että jonkinlaisena
varapäivänä tai hyvänä korvikkeena voi
myös käyttää päivämäärää 22/7.

ARI LAITALA

MyData Global

UUTISIA

MyData-operaattorit ovat uuden white paper -julkaisun myötä askeleen lähempänä
tavoitteen toteutumista.
MYDATA GLOBALIN UNDERSTANDING
MYDATA OPERATORS -JULKAISU
ILMESTYNYT
MyData Globalin tavoitteena on luoda
maailmanlaajuinen verkosto toimijoista,
jotka siirtävät ihmisten henkilötietoja
verkkopalveluiden välillä laitteistoriippumattomasti ja tietosuojaa kunnioittaen.
Henkilötietoja välittävät toimijat ovat
operaattoreita, jotka mahdollistavat
henkilötiedon fiksumman jakamisen ja
hyödyntämisen, kun käyttäjä asioi tutun
operaattorinsa kanssa. Ilman operaattoreita, kukin palveluntarjoaja kysyy käyttäjältä
erikseen lupaa kerätä ja säilyttää tietoa,
omalla tyylillään ja käyttöliittymällään, ja
tietoa on hajallaan eri palveluntarjoajien
palvelimissa. Jo jaettujen henkilötietojen
sijaintipaikan selvittäminen ja poistaminen
on usein työlästä. Operaattoreiden avulla
omaa tietoa voidaan hallita paremmin ja
keskitetysti.
MyData Globalin Understanding MyData Operators -julkaisu on juuri ilmestynyt,
ja se on ladattavissa MyDatan verkkosivuilta (mydata.org/operators). Julkaisun
valmistelussa on ollut mukana suuri määrä
alan asiantuntijoita ympäri maailman. Julkaisun tarkoituksena on edistää kattavaa
henkilökohtaisen tiedonhallinnan avointa
operaattorikonseptia. MyDatan visioimana
operaattorit luovat maailmanlaajuisen
verkoston sekä yhtenäiset hallintomallit.
MyDatan operaattoriverkostot toimisivat
tällöin alustana arkaluotoisen henkilötiedon välittämiselle, aivan kuten pankit muodostavat verkoston maksuliikenteelle tai eri
puhelinoperaattorit toimivat puheluiden
yhdistäjinä – turvallisesti ja luotettavasti.
MyData on Suomessa perustettu
kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka sai
alkunsa vuonna 2014 liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä. Organisaatio on
kasvanut vuosittain ja on aihepiirissään ja
kokoluokassaan ainoa laatuaan.

VALTIONEUVOSTON TUTKIMUS:
TUULIVOIMAN INFRAÄÄNELLÄ EI
TODETTUJA TERVEYSVAIKUTUKSIA
Infraäänen vaikutusta on selvitetty Valtioneuvoston tutkimuksessa äänen pitkäaikaismittauksen, tuulivoima-alueille
suunnattujen kyselytutkimusten sekä
kuuntelukokeiden avulla. Kyselytutkimuksen perusteella lähimmillä alueilla (alle 2,5
km:n päässä tuulivoimaloista) 85 % vastaajista ei yhdistänyt oireita tuulivoimaloiden
infraääneen. Koko kyselytutkimusalueella
(n. 20 km:n säteellä tuulivoimaloista) vain
viisi prosenttia vastaajista yhdisti oireita
tuulivoimaloiden infraääneen.
Tuulivoiman infraäänen vaikutuksia tutkittiin myös laboratoriotestein soittamalla
tuulivoima-alueilla tallennettua infraääntä
testiryhmille. Kuuntelukokeiden tulosten
mukaan koehenkilöt eivät pystyneet havaitsemaan infraääntä ääninäytteissä, eikä
infraääni vaikuttanut koettuun äänen häiritsevyyteen. Fysiologisissa mittauksissa ei
myöskään havaittu eroa stressi-indikaattoreissa eri ryhmien tai ääninäytteiden välillä.
TUUSULAN ASUNTOMESSUJEN
SIIRTOA VALMISTELLAAN
ELOKUULLE
Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja
Tuusulan kunta valmistelevat vuoden 2020
Asuntomessujen siirtoa elokuulle ja noudattavat siten Valtioneuvoston 22.4.2020
antamaa ohjeistusta yleisötapahtumista.
Asuntomessujen siirto on valmisteltu
niin, että messut pidettäisiin 3.–30.8.2020.
Jos messuja ei pystytä vallitsevan tilanteen
vuoksi toteuttamaan elokuussakaan, vaihtoehdoksi mietitään parhaillaan pienimuotoisempaa, uudenlaista yleisötapahtumaa
myöhemmälle syksyyn.
Rykmentinpuiston messualue valmistuu aikataulussaan. Se on kokonaisuudessaan yksi pääkaupunkiseudun suurimmista
aluerakentamishankkeista: alueesta rakentuu jopa 15 000 asukkaan asuinalue.
WIKI LOVES MONUMENTS -VALO
KUVAUSKILPAILU NOSTAA JÄLLEEN
ESIIN KAUPUNKIYMPÄRISTÖJÄ JA
KUVA-ARKISTOJEN AARTEITA
Maailman suurin valokuvauskilpailu Wiki
Loves Monuments järjestetään jälleen 1.–
30.9.2020. Tänä vuonna kilpailun keskiössä
ovat kaupunkiympäristöjen ja -maisemien
muutos. Wiki Loves Monuments -kilpailuun
voi osallistua kaupunkiympäristöjen tai

-maisemien muutosta kuvaavilla valokuvilla, joissa näkyy Museoviraston rekisteröimä
tai kaavalla suojeltu kulttuuriperintökohde.
Tällaisia kohteita ovat rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennusperintö sekä uutena
kuntien kaavalla suojelemat rakennukset.
Lisäksi kilpailuun voi osallistua kuvaamalla
historialliselle kuvalle parin, joka kertoo
miltä kuvauspaikka näyttää nykyään.
Kilpailun järjestää Wikimedia Suomi ry
yhteistyössä Museoviraston, Arkkitehtuurimuseon ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa. Kilpailu järjestetään Suomessa
jo neljättä kertaa.
KIINTEISTÖMARKKINAT
ELPYNEVÄT NOPEASTI TOISELLA
PUOLIVUOTISKAUDELLA
COVID-19-pandemia on johtanut kiinteistösijoitusten määrän laskuun maailmanlaajuisesti. Kiinteistöalan asiantuntija
Colliers International uskoo kiinteistömarkkinoiden elpyvän maailmanlaajuisesti
nopeammin COVID-19-kriisin jälkeen kuin
2000-luvun finanssikriisin jäljiltä.
Kiinan teollisuuden viimeisimmän PMIindeksin tiedot osoittavat vakautumista
helmikuun ennätyksellisen alhaisten tasojen jälkeen. Oxford Economicsin tietojen
mukaan BKT laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä maailmanlaajuisesti 1,8 %
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna,
ja toiselle vuosineljännekselle ennustetaan
0,3 %:n lisälaskua. Kolmannelle vuosineljännekselle odotetaan kuitenkin noin 1,5:n
ja viimeiselle noin 1,8 %:n nousua.
Colliers toteaa, että kiinteistömarkkinoiden vuotuiset sijoitusmäärät ovat yleisesti olleet kasvusuuntaisia finanssikriisin
jälkeen. Tänä vuonna taantumista on
tiedossa, ja maaliskuun alustavien tietojen
perusteella maailmanlaajuinen sijoitustoiminta on laskenut 48 mrd. dollariin, mikä
tarkoittaa noin 70 %;n laskua maaliskuun
2019 144 mrd. dollariin verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen luku, 250 mrd.
dollaria, on alhaisin sitten vuoden 2012
toisen vuosineljänneksen.
Colliersin ekonometrinen mallin mukaan toisen vuosineljänneksen maailmanlaajuiset sijoitusmäärät pysyttelevät
samalla tasolla heikon ensimmäisen
vuosineljänneksen kanssa. Malli kuitenkin
ennustaa selvää nousua kolmannelle ja
neljännelle vuosineljännekselle, ja maailmanmarkkinoiden uskotaan nousevan
COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle.
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NORDIC GEO CENTER

KYMMENES MOBIILILASERSKANNERIN TOIMITUS
Nordic Geo Center Oy toimitti toukokuun alussa jo kymmenennen
RIEGL-mobiililaserskannerin. Tällä
kerralla vuorossa oli RIEGL VMZ
Mobiili -varustus.
Leppävirtalainen Tasamitta Oy
hankki ensimmäisen RIEGL VZ-400
-3D-laserskannerinsa tammikuussa
2017. Samoihin aikoihin RIEGL oli
julkistanut uuden VZ-400i -hybridiskannerin. VZ-400i mullisti markkinoita sisäisellä MEMS-Inertia-moduulilla ja skannauksen aikaisella
asemapisteiden rekisteröinnillä
toisiinsa. Skanneria ei tarvinnut
tasata eikä tähysmerkkejä enää
tarvittu vaan pistepilven vaakataso
ja rekisteröinti perustuivat INERTIAGNSS-teknologiaan sekä materiaalin- ja hahmontunnistukseen.
Tämä uusi teknologia kiehtoi
Tasamitta Oy:n toimitusjohtajaa/
yrittäjää Tahvo Savolaista ja niinpä
2017 vuoden syksyllä päädyttiin
VZ-400-skannerin vaihtokauppaan
ja Tahvo sai uuden RIEGL VZ-400i -laserskannerinsa vielä ennen joulua.
Mittaustyöt nopeutuivat merkittävästi uudella laitteella. Jälleen
vuoden kuluttua RIEGL päivitti
VZ-400i:n kamerajärjestelmää
kuvaamaan samanaikaisesti skan
nauksen kanssa ja jälleen maastotyöt nopeutuivat.
RIEGL VZ-400i:n MEMS InertiaGNSS -teknologia mahdollisti skannerin asentamisen mönkijään ja
rautateiden mittauksessa resinaan,
jolloin STOP&GO-mittauksella päivittäinen tehokkuus jälleen parani
ja työ helpottui kun ei tarvinnut
enää kantaa laitetta asemalta
toiselle vaan istua mönkijän tai
resiinan kyydissä.
”Nälkä kasvaa syödessä” on vanha sanonta ja tekevälle yrittäjälle
”aika on rahaa”. Päätös mobiiliin,
liikkuvaan skannaukseen kypsyi
kesän ja syksyn 2019 aikana ja
Tahvo päätyi hankkimaan RIEGLin
VMZ-mobiilimittausyksikön. RIEGL
VMZ -yksikkö on liitettävissä ja ka44
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libroitavissa RIEGLin VZ-400i- ja VZ2000i 3D Laser -skannereihin, joten
Tasamitta pystyi hyödyntämään
oman VZ-400i -skannerinsa, joka
kävi RIEGLin tehtaalla Itävallassa
VMZ-yksikköön liitettävänä ja kalibroitavana. RIEGLin mobiililaitteistojen toimitusajat ovat pitkiä hyvästä
maailmanlaajuisesta menekistä
johtuen, joten vuodenvaihteessa
tehty hankintapäätös mahdollisti
toimituksen vapun aikoihin.
Nordic Geo Center Oy:n mobiilimittauksen kouluttaja Veli-Pekka
Puheloinen on kouluttanut jo pari
kuukautta Tasamitta Oy:tä mobiilimittaukseen. Korona muutti koulutuksen etäopetukseksi, jonka Tahvo
totesi toimivan erinomaisesti, kun
välillä on hoidettava yrityksen
asioita ja mittaustöitä ja etäopetus
mahdollistaa osapäiväisen koulutuksen. Nyt RIEGL VMZ -laitteisto on
asennettuna Tahvon auton katolle
ja koulutusajot jatkuvat oikeiden
työkohteiden skannauksena. VMZjärjestelmä on kehittynyt niin, että
skannausta voidaan tehdä nyt
muun liikenteen nopeudella.
Tahvo Savolainen on hyvä
esimerkki tarmokkaasta yrittäjästä,
joka etenee tekniikassa askel askeleelta. RIEGLin luoma järjestelmä
mahdollistaa tällaisen kasvutarinan
ilman ylimääräisiä kustannuksia.
RIEGL VMZ -järjestelmästä päästään
etenemään edelleen RIEGLin VMQ1HA -mobiilimittausjärjestelmään
nyt hankittuja ohjelmistoja ja
järjestelmän ohjausyksiköitä hyödyntäen. VMQ-1HA mahdollistaa
edelleen järjestelmän käytön myös
helikopteri- tai UAV-skannerina.
Nordic Geo Center Oy onnittelee
esimerkillistä ja tarmokasta yrittäjää. Tuemme mielellämme uuden
järjestelmän käyttöönottoa ja
datan prosessointia.
Lisätiedot:
hannu.heinonen geocenter.fi
tahvo.savolainen tasamitta.fi

KATTAVA KUVAUS DIGITALISAATION
KEHITYKSESTÄ MAANMITTAUSLAITOKSESSA JA
MERENKULKULAITOKSESSA 40 VUODEN AIKANA

Kartasta Paikkatietoon -teos
on kertomus paikkatiedon
digitalisaation kehityksestä
Maanmittauslaitoksessa ja
Merenkulkulaitoksessa vuosina
1960–2000. Kirja jakautuu
kolmeen osaan: Maanmittauslaitoksen osaan, Merenmittauslaitoksen osaan sekä teoksen
aiheisiin liittyvien erillisten
artikkelien osaan.
MAANMITTAUSLAITOKSEN OSA: VAIKUTTAVA NÄKYMÄ
K ARTANTUOTANNOSTA PAIKKATIEDON TUOTANNOKSI
– Antti Jakobsson
Paikkatiedon digitalisaation konkarit ovat kirjoittaneet kirjan digitalisaation kehityksestä Maanmittauslaitoksessa ja merenkulkulaitoksessa 40 vuoden aikana.
Kirja tarjoaa huiman näyn siihen,
miten kartantuotanto muuttui
paikkatiedon tuotannoksi ja osaksi
perusrekisterijärjestelmää. Mietin
kirjaa lukiessani, mitä opetuksia
se voisi tarjota nykyiselle digi-digimaailmalle ja kannattaako kirjaa
lukea muiden kuin prosessiin osallistuneiden?
Maanmittauslaitoksen paikkatietojen käsittelyosuudessa katsastetaan ensimmäisten tietokoneiden saapumista ja niiden käyttöä
geodesian ja fotogrammetrian
laskentaan. Mauri Kettunen nimetään ensimmäiseksi henkilöksi,
joka käytti maanmittausalan tehtävään tietokonetta vuonna 1957.
Maanmittauslaitos aloitti yhdessä
Suomen postin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa tietokoneiden
käytön ensimmäisenä Suomessa
vuonna 1958. SYMAP-ohjelmisto
mainitaan ensimmäiseksi kartografian sovellukseksi maailmassa
1960-luvulla. Ruotsista otettiin

ensiksi oppia ja kerrotaan kuusitoistavuotisen automaatioprojektin tarina. Alkuaikoina mietittiin, lähteäkö tekemään ratkaisuja rasteri- vai
vektoripohjalle ja vektoriratkaisu
voitti. Yksi mielenkiintoinen tarina
on oman paikkatieto-ohjelmiston
kehittäminen. Fingis-ohjelmiston
kulta-aikaa oli noin 10-vuotinen
periodi vuodesta 1985 alkaen,
kunnes muut kaupalliset ohjelmistot alkoivat syrjäyttää sen. Oma
tarinansa on Hollannin karttalaitoksen FINGIS-käyttö, joka jatkui aina
viime vuoteen saakka. Kirjassa on
myös FINGIS-ohjelmiston koodareiden kunniataulu (yhteensä 63
henkilöä).
Maanmittauslaitoksen karttatuotanto saatiin muutettua
digitaaliseksi vuonna 1992. Tästä
alkoi paikkatietojen tuottaminen
ja myös laadunhallinta oli otettu
keskeiseksi tavoitteeksi (ehkä ensimmäisenä maailmassa). Tuotantotavoitteet oli kuitenkin asetettu
vanhojen painettujen karttalehtien mukaan ja niitä ei heti saatu
toteutettua. Digitalisaation myötä
asioita ei enää kannata tehdä samalla tavalla. Kiinteistötehtävissä

KIRJALLISUUTTA
tarvittiin myös uudistuksia ja siellä
päädyttiin ottamaan kaupallinen
järjestelmä käyttöön. Vuonna
1993 aloitettu JAKO-hanke saatiin
käyttöön 1998. Tässäkin oli alkuvaikeuksia ja moni muistaa Helsingin
Sanomien uutisoinnin tuon vuoden
lopulta, vaikka sitä kirjassa ei mainitakaan. Vielä kirjassa käsitellään
Internet-aikakauden saapumista.
Karttapaikka-palvelu vuonna 1996
oli ensimmäinen kansallinen karttapalvelu netissä.
Paikkatietojen yhteiskäytön tarina on kiinnostava, sillä paikkatiedot
ovat Suomessa ensimmäisenä olleet
yhteentoimivuuden kehittämisen
kohteena. Maanmittauslaitos on
panostanut tähän voimallisesti
jo 80-luvun lopulta ja kenties sen
kulta-aikaa oli 1990-luku. 1990-luvun puolivälissä alkoi paikkatietojen

kansainvälinen standardointi, jossa
Maanmittauslaitos oli myös keskeisessä roolissa. INSPIRE-direktiivin
myötä yhteentoimivuus tuli ”pakolliseksi”, mutta silti yhteentoimivuutta
ei vielä tänäänkään ole saavutettu.
Se miksi näin on, onkin jo seuraavan
kirjan aihe.
Paikkatietojen käyttöä käsitellään kirjassa lähinnä Karttakeskuksen tilaustöiden kautta.
Siinä teemakarttojen tekeminen
ja erilaisten tulosteiden tekeminen
korostuu.
Loppuosa kirjasta käsittelee
merenmittauksen ja merikarttojen
digitalisaatiota Merenkulkulaitoksessa. Siinä korostuu yhteistyö
Maanmittauslaitoksen kanssa ja
kansainvälisyys.
Kannattaako muiden kuin
prosessiin osallistuneiden lukea

MERENKULKULAITOKSEN OSA: KATTAVA PAKETTI SUOMEN
MERKARTOITUKSEN DIGITALISOITUMISEN HISTORIAA
– Jarmo Mäkinen

Kartasta paikkatietoon -kirja antaa
hienon välähdyksen 1970–1990-lukujen kehitystoimintaan merikartoituksessa. Kirjassa kuvataan
kattavasti ja melko yksityiskohtaisestikin vaiheita, jolloin suomalainen merikartoitus siirtyi analogisesta digitaaliseen tai graafisesta
numeeriseen – miten muutos
halutaankin kuvata. Kirjan merikarttaosuuden kirjoittaja Juha
Korhonen on ollut näköalapaikalla
ja myös vahvasti itse mukana tässä
kehitysvaiheessa.
Alkuaikojen kehitystyö oli
muutaman henkilön innovatiivista
ja innostunutta, pitkälti kokeilemalla tapahtunutta toimintaa.
Yhteistyö Maanmittauslaitoksen
kehittämishenkilöstön kanssa
oli tärkeää. Nykylukijalle voi olla
vaikea käsittää, miten pieniä
tietokoneiden kapasiteetit olivat alkuaikoina. Mitään valmiita
ohjelmia ei juuri ollut saatavilla.
Esimerkiksi syvyystietojen hallintaohjelmisto kehittyi 1970-luvun
vain muutaman kymmenen tuhannen syvyyspisteen kapasiteetista 1980-luvulla 100 miljoonan
pisteen suorituskykyyn. Nämä
syvyyslukujen valintaohjelmistot
edustivat alansa huippua ja ovat
olleet osin käytössä näihin päiviin
asti. Merenmittaustulostuksen
automaation vieminen konttorilta
retkikuntiin on mielenkiintoista
luettavaa. Teknisten ratkaisujen

lisäksi myös asenteisiin vaikuttaminen oli oleellisessa roolissa.
Merenkulku siirtyi 1990-luvulla
satelliittipaikannuksen ja numeeristen merikarttajärjestelmien
käyttöön. Tämä edellytti kaikkien
navigointitietojen sijainnin ja
laadun tarkentamista sekä tiedon
numeeristamista. Tavoitetta tuki
vuonna 1993 hyväksytty Navistrategia, jonka tavoitteena oli seuraavan 10 vuoden aikana saattaa
navigointitiedot vastaamaan näitä
uusia merenkulun turvallisuuden
vaatimuksia.
Mielenkiintoisia yksityiskohtia
merikartoituksen digitalisaatiomatkan varrelta on ensimmäinen
numeerinen koekartta Lohjanjärveltä, joka huomioitiin aina
Hongkongissa asti. Kuten myös
Saaristomerellä sijaitsevan merikartta 32:n (Kumlinge–Lypertö)
täydellinen uudelleen mittaaminen
ja uudistaminen digitaaliseksi
kartaksi. Karttaa pidettiin silloin
maailman tarkimpana numeerisena merikarttana.
Merenkulun ja merikartoituksen kansainvälisyys tulee kirjassa
selkeästi esille. Kansainväliset standardit ja suositukset muodostuivat
kehittämistä ohjaavaksi tekijäksi
etenkin tarkastelujakson loppupuolella, jolloin valmistauduttiin
kansainvälisten standardien mukaisen karttasymboliikan ja WGS-84koordinaatiston käyttöönottoon.

kirja? Mielestäni ehdottomasti
kannattaa. Historia toistaa itseään
ja samat haasteet digitalisaation
eteenpäin viennissä ovat edelleenkin olemassa. Käyttöönotoissa
tuppaa olemaan haasteita. Kannattaako tehdä itse vai ostaa valmiina
on edelleenkin akuutti kysymys.
Nyt fokus on vain siirtynyt avoi
mien ohjelmistojen kehittämiseen.
Yhteiskehittäminen on päivän
kuuma haaste ja siinä kirja tuo
esiin esim. kokemukset FINGIS:stä.
Kansainvälinen yhteistyö on aina
ollut tärkeää tällä alalla ja ilman sitä
ei kirjassa kerrottua kehityskulkua
olisi voitu saavuttaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta, joka toistui
monessa kohdin, oli yksittäisten
asiantuntijoiden suuri rooli ja
saadut vaikutteet ulkomailta. Mitä
jäin kirjassa kaipaamaan oli sy-

vempää analyysiä ja kansainvälistä
vertailua. Kuten kirjan kirjoittavat
kertovat, haasteena oli aineistojen
puuttuminen, joten kaikkea ei
saatu mukaan. Suomella on ollut
merkittävä rooli paikkatietojen
digitalisaation historiassa myös
kansainvälisesti, joten ehdottaisin,
että seuraavaksi tehtäisiin myös
kansainvälisille lukijoille suunnattu
versio ja siinä voisi ottaa myös mukaan muut toimijat ja saavutetut
hyödyt.

Kehitystyö mahdollisti siirtymisen
”vihreistä” merikartoista ”sinisiin”
2000-luvun alussa. Digitalisaatio
mahdollisti myös uudenlaisten
merikartoitustuotteiden laatimisen
ja esimerkiksi CD Merikartta oli
aikansa hittituote veneilijöille. Ensimmäinen suomalainen, kauppamerenkululle nykyään pakollinen
elektroninen merikartta (ENC) tuli
myyntiin vuoden 1999 lopussa.
Suomen merikartoitus on arvostettu toimija kansainvälisissä
merikartoituspiireissä, erityisesti
Itämeren merikartoitusyhteistyössä. Tästä kirjan merikartoitusosion
lopussa onkin muutama hyvä
esimerkki, muun muassa Juha
Korhosen saama kansainvälinen
tunnustus (Prince Albert 1st Medal
for Hydrography).
Merikartoituksen digitalisaatiomatkan lisäksi teos ja erityisesti sen
johdanto-osuudet toimivat myös
yleistietopakettina niille, jotka eivät
merikartoitusta tunne. Mukaan on
saatu myös paljon kuvamateriaalia
menneiltä vuosilta. Valokuvia itse
tekijöistä olisi voinut olla enemmänkin. Laitteistokaaviot voivat
olla välillä hieman raskasta luettavaa asiaan perehtymättömille.
Kirjassa on avoimesti kuvattu,
missä kehittämishankkeissa ei täysin onnistuttu. Näitä kokemuksia
on rohkaisevaa lukea, koska samojen ongelmien parissa painiskelevat myös nykyiset järjestelmäkehittäjät. Ylipäätään on tärkeää, että
tätäkin historiaa kirjataan muistiin,
kun on vielä materiaalia tallessa.
Ajan kuluessa vanhat dokumentit
tahtovat hävitä mitä moninaisim-

mista syistä. Tämän kirjan kirjoittajien kokemusten pohjalta olisi
tärkeää säilyttää tallessa keskeisiä
dokumentteja, karttoja ja kuvia
sellaisessa muodossa, että ne ovat
käytettävissä vielä vuosien tai vuosikymmenten kuluttua.
Juha Korhonen on koonnut
ansiokkaasti yhteen digitaalisen
vallankumouksen vaikutuksia merikartoitukseen 1960-luvun lopulta
vuosituhannen loppuun. Kehitysvaiheen merkittävyyttä voisi
verrata 1900-luvun alun teolliseen
vallankumoukseen. Nykytermeillä
tällaisia kehitysaskelia kutsuttaisiin
älykkääksi merikartoitukseksi.

Kirjoittaja työskentelee yli-insinöörinä Maanmittauslaitoksessa ja hän
on toiminut hankepäällikkönä mm.
maa- ja metsätalousministeriön
julkisen hallinnon Paikkatietoalustahankkeessa.

Kirjoittaja on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartoituksen
asiantuntija, jonka kädenjälki näkyy
suomalaisessa merikartoituksessa
niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Leo Blomberg, Erkki-Sakari Harju,
Tapio Keisteri, Juha Korhonen, Antti
Rainio, Timo Tuhkanen ja Matti Vahala: Kartasta paikkatietoon – Digitalisaation kehitys Maanmittauslaitoksessa ja merenkulkulaitoksessa
1960–2000. Kustannusosakeyhtiö
AtlasArt. Koko A4, 299 sivua, 4-värinen, sid. ISBN 978-952-7345-03-0.
Suositushinta 50 €.
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IN MEMORIAM
Maanmittausneuvos Maiju Katriina Pettinen kuoli Helsingissä 19.
maaliskuuta 99-vuotiaana. Hän oli
syntynyt Koivistolla 18.5.1920.
Maiju Pettinen, o.s. Hovi, syntyi
maanviljelijäperheeseen Koivistonsalmen rannalla sijainneessa
Härkälän kylässä. Ensimmäisen
kosketuksensa maanmittausalaan
Maiju sai jo noin nelivuotiaana,
kun myöhemmin maailmankuulu
geofyysikko ja geodeetti V. A.
Heiskanen teki mittauksiaan Hovin
tilalla sijainneessa kolmiomittaustornissa. Toisen kerran Maiju joutui
maanmittauksen kanssa tekemisiin
kymmenvuotiaana, kun hänen kotitilansa halottiin kahtia veljesten,
isän ja sedän, kesken.
Kansa- ja keskikoulun Maiju
kävi Koivistolla, mutta lukion hän
suoritti Helsingissä Oulunkylän
yhteiskoulussa. Lukioajan hän asui
kuvanveistäjäsetänsä Mikko Hovin
luona Oulunkylässä. Taiteilijasedän
perheessä elettiin vilkasta seuraelämää, joten Helsingin kirjailija- ja
taiteilijapiirit tulivat myös Maijulle
tutuiksi. Ylioppilaaksi hän pääsi
keväällä 1939.
Maalaistalon tyttärenä Maijua
kiinnosti ammatti, jossa voisi liikkua
mahdollisimman paljon ulkona.
Maanmittarin ammatti tuntui
houkuttelevalta. Mikko-sedän
maanmittarituttavan kautta hän
pääsi kesällä 1940 maanmittarin
apulaiseksi pika-asutuslain mukaisiin tehtäviin Elimäelle. Samana
vuonna Maiju pyrki opiskelemaan
Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolle, jonne hänet myös
hyväksyttiin. Opiskelun maanmittausosastolla hän aloitti ainoana
naisena syksyllä 1940.
Kesällä 1941 alkaneen jatkosodan vuoksi Teknillinen korkeakoulu jouduttiin välillä sulkemaan.
Alkuvuodesta 1942 hän toimi
viestintälottana ensin kotikunnassaan Koivistolla ja myöhemmin Vammelsuussa sekä Terijoen
Tyrisevällä. Viestintälotan työ oli
vuorotyötä, joten vapaa-ajalla ehti
hiukan opiskellakin. Tyrisevällä
Maiju tapasi tulevan aviomiehensä
Kaarlo Pettisen, joka myös opiskeli
TKK:n maanmittausosastolla. Kun
korkeakoulu syksyllä 1942 avasi jälleen ovensa, pääsi Maiju jatkamaan
keskeytyneitä opintojaan
Kannaksen väestön palattua jatkosodan hyökkäysvaiheen
jälkeen 1942-43 takaisin asuinsijoilleen pantiin monessa kylässä
toimeen tilusjärjestely. Maiju joutui
maanmittausharjoittelijana näihin
tehtäviin Muolaan pitäjään. Tilus46
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MAANMITTAUSNEUVOS
MAIJU PETTINEN
1920–2020

järjestelyissä ei kuitenkaan päästy
maastotyövaihetta pidemmälle,
koska vuonna 1944 tuli taas lähtö
evakkoon.
Syksyllä 1943 Maiju jatkoi
opintojaan. Samana syksynä hänet
vihittiin avioliittoon maanmittausinsinööri Kaarlo Pettisen kanssa.
Kesällä 1945 Maiju Pettinen valmistui diplomi-insinööriksi TKK:n
maanmittausosastolta kautta aikain viidentenä naismaanmittarina.
Kaarlo Pettisestä tuli myöhemmin
merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Muutaman vuoden kuluessa
perheeseen syntyi kolme lasta,
mikä aiheutti maanmittarina toimivalle äidille suuria haasteita.
Äitiysloma oli siihen aikaan vain
yhden kuukauden pituinen. Tästä
huolimatta hän jatkoi maanmittarin töitään.
Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka löytyi Turusta
maanlunastuslautakunnasta teknillisenä apulaisena. Koska työ käsitti
vain kenttätyötä, se oli odottavalle
äidille ennen pitkää liian raskasta. Pettinen siirtyikin maanmittausauskultantiksi Uudellemaalle.
Samalla Pettisen perhe muutti
Pakilaan Kaarlo Pettisen entiseen

kotitaloon ja samalla tontilla he
asuivat elämänsä loppuun saakka.
Auskultoinnin jälkeen Maiju Pettinen toimi taksamaanmittarina
toimialueenaan Helsingin ympäristökunnat. Vuonna 1955 hän siirtyi
toimitusinsinööriksi vastaperustettuun Helsingin maanmittauspiiriin.
Vuonna 1956 hänet kutsuttiin
maanmittaushallitukseen hoitamaan nuoremman insinöörin
virkaa. Maanmittaushallituksessa
hän työskenteli 20 vuotta päätyen lopulta kiinteistöosaston
kiinteistötoimiston päälliköksi,
yli-insinööriksi.
Uudenmaan läänin maanmittauskonttorin lääninmaanmittausinsinööriksi Maiju Pettinen
nimitettiin 1976. Vuonna 1978
maanmittauslaitoksessa aloitettiin
kiinteistörekisterin kehittämisen
käytännön työvaihe. Uudenmaan
läänin maanmittauskonttori valittiin erääksi pilottiyksiköksi, jossa
aloitettiin maarekisterin tallennus
atk:lle. Pettisellä oli tässä kehittämistyössä merkittävä osa. Hänen
virkakaudelleen sattui myös maanmittauskonttorin muutto EteläEsplanadilta Itä-Pasilaan valtion
virastotaloon. Jo pelkästään suuren
maanmittausarkiston siirto oli suuri

voimainponnistus. Maiju Pettisen
johdolla koko yksikön siirto onnistui kuitenkin hyvin.
Vuonna 1981 tasavallan presidentti myönsi Maiju Pettiselle
maanmittausneuvoksen arvon.
Eläkkeelle Maiju Pettinen siirtyi
1983.
Maiju oli rehti ja oikeudenmukainen esimies – tarvittaessa
kuitenkin myös vaativa. Toiminnallaan hän ansaitsi asiakkaiden
ja työtovereittensa arvostuksen.
Empaattisena johtajana hän myös
saavutti henkilökunnan luottamuksen.
Maijun ammattitaitoa ja kokemusta hyödynnettiin myös
Helsingin kaupungin kunnallisissa
luottamustehtävissä. Hän toimi
kahdeksan vuotta sekä tielautakunnan että vesilautakunnan
puheenjohtajana. Myös järjestötoimintaan hän osallistui aktiivisesti.
Hän oli vuonna 1983 perustamassa
Naismaanmittarit ry:tä toimien sen
ensimmäisenä puheenjohtajana.
Maiju oli myös Naismaanmittareiden kunniajäsen.
Erityisen lähellä hänen sydäntään oli toiminta paikallisessa Zonta-kerhossa. Zonta-aatteen yhtenä
tarkoituksena on toimia rauhan
ja kansojen välisen yhteisymmärryksen hyväksi. Kansainvälisiin
Zonta-sisariin syntyi vuosikausia
kestäneitä ystävyyssuhteita.
Eläkepäivillään Maiju oli voinut keskittyä puutarhanhoitoon,
yhteen lempiharrastuksistaan.
Hän kirjoitti kaksi kirjaa ja kuvataidekoulun käytyään hän Mikkosedän perinteitä noudattaen teki
veistoksia mm. lastenlapsistaan.
Lähellä asuvat lastenlapset ja lastenlastenlapset toivat myös eloa
ja iloa isovanhempien elämään.
Maanmittausneuvos Maiju
Pettinen oli ammattikuntamme
grand old lady.

Kaarlo Koivisto
Pekka Lehtonen
Liisa Larjamo
Kirjoittajat ovat
Maiju Pettisen
entisiä työtovereita

IN MEMORIAM

PENTTI KUPARI
1957–2020

Johtava asiantuntija Pentti Kupari
menehtyi sairauden uuvuttamana 7. päivänä helmikuuta 2020
Helsingissä. Hän oli kuollessaan
62-vuotias.
Pentti ehti tehdä merkittävän
uran maanmittausalalla. Hän aloitti
alan kesätöissä Saarijärven maanmittaustoimistossa jo 1980-luvun
alussa opiskellessaan maanmit
tausteknikoksi.
1980-luvun loppupuolella
Pentti palveli YK:n koulutuskeskuksessa ja tämän jälkeen vuoden YK:n
valvontajoukoissa Libanonissa.
Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimiston palvelukseen Pentti

tuli vuonna 1990 Topografikunnan
teknillisestä toimistosta. Tästä alkoi
Pentin 30 vuotta kestänyt ura
Maanmittauslaitoksessa ja ilmakuvauksiin liittyvien työtehtävien
parissa.
Pentti ehtikin olemaan mukana monessa ilmakuvaamiseen ja
kuvatuotantoon liittyvässä murrosvaiheessa – esimerkiksi siirtymisessä filmimaailmasta digitaaliseen
kuvatuotantoon.
Ilmakuvaaminen ja ilmakuvatuotanto olivat Pentin uran merkittävimmät työtehtävät. Töiden
ohessa hän myös opiskeli ja valmistui vuonna 1998 maanmittaustek-

niikan insinööriksi (AMK). Seuraavasta vuodesta lähtien Pentti toimi
ilmakuvauksen prosessivastaavana
eli ilmakuvaajien esimiehenä. Pentti jatkoi myös itse ilmakuvausten
tekemistä aina sairastumiseensa,
viime vuosiin saakka.
Ilmakuvaus-vastuualueen töiden lisäksi Pentti oli mukana monissa muissa Maanmittauslaitoksen
työtehtävissä. Monet oppivat tuntemaan hänet esimerkiksi sisäisten
auditointien kautta.
Pentti oli ilmakuvaamisen
tinkimätön ammattilainen. Hänen
poismenonsa on suuri menetys
alallemme. Pentin ammattitai-

don lisäksi me kollegat jäämme
kaipaamaan hänen nauruaan ja
ystävällisyyttään.
Pentin huoneen ovi oli auki
kaikille ja häneltä sai aina apua.
Kiireisimpinäkin aikoina hän muisti
aina kysyä ensin toisen vointia ja
kuulumisia. Vasta sitten siirryttiin
työasioihin. Toisen ihmisen huo
mioiminen oli Pentin yksi hienoimpia ominaisuuksia.

Heli Laaksonen
Kartastopäällikkö
Maanmittauslaitoksessa,
Pentti Kuparin työtoveri

MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin
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Tilaukset: Juha Hulkkonen, puh. 040 517 9481, juha.hulkkonen aalto.fi.
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Translations by Karin Kolis

RÉSUMÉ
Pekka Lehtonen:
Järvenpää Attracts both Residents
and Companies
Järvenpää is a growth centre in
the Helsinki region, with 44,000
inhabitants. Its excellent location
and transport connections, and the
unique drive, dubbed the Järvenpää
phenomenon by the media, attract
both residents and companies to
settle in the area. Juhana Hiironen,
the city’s land use director, mentions
three factors at the core of urban
development: density, mix and access (DMA). Just as DNA determines
the function of a biological organism,
urban DMA affects the conditions for
the development of a city. These factors are consciously strengthened in
Järvenpää and conditions are created
for even greater leaps.

Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, et al:
Experiences of Museum Virtualisation
During the Pandemic
After Finland entered a state of
emergency in mid-March, cultural
institutions from theatres to concert
halls and museums closed their
doors. Fortunately, this does not
have to mean giving up culture. 3D
virtualisations make it possible to
explore exhibits outside the museum
premises. It is now possible to admire
Finnish national treasures from the
archives of museums, even from your
own home sofa.

Aune Rummukainen:
Master of Engineering in Land
S urveying at Metropolia
At Metropolia University of Applied Sciences a Master’s degree
programme in Land Surveying is
arranged every two years. The curriculum changes every time it is arranged,
because it is aimed at different target
groups. The course takes 30 students
at a time. In 2015, a spatial dataoriented course was organized, and
the theme of the course that began in
2017 was data modelling. The content
of the current course, which started
in autumn 2019, is diverse and has
something for everyone.

Petteri Palviainen, Jari Kainuvaara
and Miika Kostamo:
Review of Infrastructure Developments from a Surveying Perspective
The field of land surveying has
changed since the 1990s and we are
currently living in a time of change
brought about by infrastructure
modelling. The image and role of the
surveyor has changed in a digitalised
environment. Traditional measurement jobs are omitted when manual
work is partially automated. Novatron
has piloted the training of production
data model coordinators. Internation-
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ally, Finland has been a global pioneer
in the development of information
modelling in the infrastructure sector. Both at home and abroad, the
development of InfraBIM takes place
in the buildingSMART organization.

Kaisa Tolonen:
Safely Past the Excavations with
Traffic Control
Again, it’s the time of year when roads
are opened, concretely. The routes of
pedestrians change, become more
winding or even break completely.
What feels like a never-ending construction site, has, however, been
carefully designed and the operation
is constructed to minimize its impact
and to make sure the work will soon
be finished. Traffic control plays a
crucial role in the progress of the
construction site. Its clarity and the
right places for the signs determine a
lot regarding the smoothness, duration and price of the site.

Jaakko Leinonen:
Small Business Premises as an
Investment
Small business premises are flexible
spaces that are used by companies
and individuals, as storage and business premises, garages and hobby
spaces. In general, the rate of return
on capital for small premises is between 5.5 and 9%, depending on the
object. The rate of return on equity
typically ranges from 7 to 16%. Traditionally, business premises are large
and illiquid entities. The small business premises as an industry is small,
liquid and has a good aftermarket.

Tuulia Puustinen:
Infill Development on Plots of
Housing Companies – A Doctoral
D issertation on the Conditions of
Joint Decision-making
The repair debt of the mass-produced
building stock, which was mainly
produced in the suburbs in the 1960s
and 1970s, is one of the biggest challenges of the housing sector in Finland. Infill development on the plots
of housing companies can provide an
opportunity to finance renovations
in areas where there is a demand for
new housing. The need to finance renovations is, therefore, a key motive for
this type of infill development. From
the point of view of the public sector,
it is hoped that infill development will
contribute not only to the reduction
of repair debt, but also to the need to
densify growing urban areas and to
keep the suburbs alive. However, the
ownership structure of the housing
companies and the requirement for
joint decision-making create a challenge to infill development.

Heikki Lahtinen:
The Planning of Business Areas
Should Make Provisions for Rail
Traffic

porate responsibility. Consequently,
Finland should aim at a national
logistics strategy, identify key freight
hubs and enable connections from
other business areas to the hubs
to implement a railway-based and
competitive freight transport system.

Kaisa Vuorio:
City, Centre, Zoning and Shopping
(Centre)
In everyday life, there will continue to
be a need for diverse service properties at easily accessible locations. The
range of services of most shopping
centres located in city centres and in
the middle of the residential areas has
expanded, first from stores to beauty
services and later to entertainment,
culture, sports, health and various
public services, ranging from libraries
to maternity and child health clinics
and different customer service points.
Apartments and offices in connection
with shopping centres have already
been seen, nursery schools are
coming. Care-level service housing
is also very likely. The Internet is not
a substitute for all physical services,
now or in the future.

Different modes of transport have
their own pros and cons. When planning business areas, provision should
be made for the possibility of using
railways in the future. When we consider the real total costs, we can see
that increasing freight transport by
rail could improve the competitiveness of companies and increase cor-

Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, et al:
Visualisations in the Middle Ground
of Science, Art and Economy – the
3D Artist
The article delves into what 3D artists
are and what they do. Could 3D artists
also solve the production problem
between suppliers and users of surveying technology?

Ari Laitala:
To Another Reality
Virtual reality content can be classified
in many ways; for example, by what
degree it is possible to interact with
the artificial environment. Another
possibility to describe different types
of virtual content is according to their
intended use, although such a division
is often quite volatile. The article introduces different types of VR content
and their uses. For VR videos, the potential for interaction is limited, but the
added value they bring to learning, for
example, can still be significant. Various entertainment and social media
applications, such as AltspaceVR, are
also proving interesting.
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jäsenjärjestöösi:
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N A V D A T A
• Trimnet VRS-palvelu
• Takymetrit, GNSS-, GIS /DGPS/DGNSSlaitteet 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

• 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

• 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

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

NORDIC
GEOCENTER
• 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

GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit,
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet,
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneenohjausjärjestelmät ym.
Myynti ja huolto
Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. 09 534 033, faksi 09 537 006
topgeo topgeo.fi, www.topgeo.fi

ILMAKUVAPALVELUT

• 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

Nyt samaan hintaan myös
468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa
www.maankaytto.fi.
KIINTEISTÖPALVELUT

•
•
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Ilmakuvaukset ja viistokuvat
Laserkeilaukset
Digitaaliset kartat ja maastomallit
Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi

Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
etunimi.sukunimi terratec.fi
www.terratec.fi

•
•
•
•

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

VUOKRAMÖKKI
Lemmenjoella
MAKLI ry:n, MIL ry:n ja SKY ry:n jäsenille 20%:n alennus
listahinnasta.
Esittely ja varausmenettely:
muuraispuro.fi
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• 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

Palveluhakemiston i lmoittaja!
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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• Avoin ArcGIS-paikkatietoalusta sekä dmCitykokonaisratkaisu maankäyttötoimialan ja
yhdyskuntatekniikan työvälineiden, prosessien ja toiminnan digitalisointiin
• Ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut,
paikkatietoanalyysit, koulutus, konsultointi,
jatkuvat palvelut, TomTom ja muut aineistot
Bertel Jungin aukio 3, 02600 Espoo
Puh. 0207 435 435, info esri.fi, www.esri.fi

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja
työasemaympäristöihin
• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

•
•
•
•
•
•

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

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

• 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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

•
•
•
•

Louhi-tuoteratkaisut kunnille
SitoGis-kuntarekisterijärjestelmä
Oskari-ratkaisut ja osallistava Harava-palvelu
Paikkatietoaineistot: kantakartat, kaavat,
HERE- ja viranomaisaineistot
• Visualisointi, digikaksoset ja kaupunkimallit
Sitowise, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Puh. 020 747 6000
etu.suku 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

• 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

Palveluhakemiston ilmoittaja!
Nyt samaan hintaan myös 468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.
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Suomalaiset 3D-Win-ohjelmistot
maanmittauksen ammattilaiselle.
• Aineistojen käsittely, geodeettiset
laskennat, formaatinmuunnokset
• Maastomalli
• Tiensuunnittelu ja -rakennus
• Kairaukset

Palveluhakemiston i lmoittaja!
Nyt samaan hintaan myös
468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa
www.maankaytto.fi.

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

• 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

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

•
•
•
•

Opas- ja osoitekartat
Internetkarttapalvelut
Kaavayhdistelmät
Koordinaatistomuunnokset ja muut
aineistokäsittelyt

Toimita bannerisi osoitteeseen
webmaster maankaytto.fi.

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

•
•
•
•
•
•

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot ja rajapintapalvelut
Tutkimus

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• 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

• 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

• 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

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• 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

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

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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Trimble® R12

Trimble ProPoint™
GNSS-tekniikka
Yli 30% parempi suorituskyky
haastavissa GNSS-olosuhteissa.
Uraauurtava signaalien hallinta.
• Virheettömät, jäljitettävät mittaukset
• Reaaliaikaiset virhe-estimaatit
• Nopeiden alustusten ansiosta
aikaa säästyy työmaalla
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Trimble® SiteVision™

Ulkokäyttöön soveltuva
AR-tekniikka
Näe piilossa olevia asioita. SiteVision on
erittäin tarkka lisätyn todellisuuden
järjestelmä, joka soveltuu ulkona
käytettäväksi. Tarkastele geospatiaalista
dataasi yhdistettynä todelliseen maailmaan.
Visualisoi ja mittaa sijainteja käyttäen
GNSS:ää, EDM-menetelmää sekä lisättyä
todellisuutta. SiteVision lisää työkohteen
havainnollisuutta ja parantaa tuottavuutta.

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

