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Mistä mittari 
 muistetaan?

Maankäyttö julkaisee professori Kauko 
Viitasen pitämän juhlapuheen Maan-
mittauslaitoksen 200-vuotisjuhlasta 
Kouvolassa 19.11.2012. Puhe on 
 ansiokas näkökulma suomalaisen 
maanmittarin historiaan. tekstiä on 
hieman lyhennetty ja muokattu parem-
min julkaisumuotoon sopivaksi. sitaatit 
ja puheen jaottelu toimituksen.

hyvät naiSet ja herrat,
Minulla on ilo kunnia toivottaa onnittelut 
200-vuotiaalle Maanmittauslaitokselle. Mis-
tä mittari muistetaan, on mielenkiintoinen, 
järjestäjien antama otsikko. Muistetaanko 
mittaria ylipäänsä vai onko ala omassa teh-
tävässään muille kuin työntekijöille ja tietyn 
palvelun tarvitsijalle lähes näkymätön mys-
teeri? Käsittelen kysymystä mittarin osalta 
lähinnä ammatillisten tehtävien ja osaamisen 
näkökulmasta historiasta nykypäivään ja 
hieman tulevaisuuteenkin.

Maanmittaus huolehtii modernin yhteis-
kunnan tärkeistä perusrakenteista, kartasta 
ja kiinteistöjärjestelmästä. Tehtävä ei ole 
vanhentunut ajansaatossa eikä se tule menet-
tämään merkitystään tulevaisuudessakaan. 
Maanmittaus ei kuitenkaan rajoitu karttaan 
ja kiinteistöjärjestelmään, vaan ammattikun-
nalla on paljon perustehtäväänsä liittyvää 
osaamista, jota yhteiskunta on eri vaiheissa ja 
eri tavoin käyttänyt hyväkseen mm. suurten 
yhteiskunnallisten uudistusten käytännön 
toteuttamisessa.

Maanmittarin tehtävä ja asema pohjautu-
vat paikan ja sijainnin määrittämiseen. Hän 
erikoistui ja kouliintui jollain tavalla tuohon 
tehtävään jo ihmiskunnan alkuaikoina. Faa-
raoiden aikaisissa kuvissa mittareita näkyy 
työssään tuhansia vuosia sitten. He ovat 
varmasti olleet mukana pyramidien raken-
tamisessakin, mutta eipä heitä pyramideista 
kuitenkaan muistettane. Suomeen ensim-
mäiset koulutetut maanmittarit tulivat ennen 
1600-luvun puoltaväliä. Heillä oli tehtäviä 
mantujen kartoittamisessa armeijaa varten, 

tietojen hankinnassa valtiontalouden suun-
nittelua varten ja verojen määrittämisessä, 
mutta myös kaupunkien suunnittelijoina, 
sillä olivathan he koulutettuja, lukemaan, 
kirjoittamaan ja laskemaan pystyviä ammat-
timiehiä, jotka osasivat myös tähtitiedettä ja 
geometriaa ja siten siirtää kulman paperilta 
maastoon ja päinvastoin. 1700-luvulla mittarit 
osallistuivat myös tilusriitojen ratkaisuihin ja 
saivat vastuun tilusten uudelleensijoittelun 
ja yhteisomistusten purkamisen järjestämi-
sestä eli isojaoista. Tuohon aikaan mittari 
oli virkamies, herra, jota varmaan pelättiin, 
ehkä kunnioitettiin ja arvostettiinkin. Pel-
käämisestä esimerkkinä voidaan todeta Iitin 
Kuuksion isojaon aloittaminen, jolloin koko 
kyläraitti oli Saarenheimon (1983 s. 25) mu-
kaan tyhjä maanmittarin tullessa toimitusta 
suorittamaan. 

Vanhemmassa tutkimuksessa on ta-
lonpoikien kuvattu yleisesti vastustaneen 
isojakoja. Uudempi tutkimus tuo kuitenkin 
esiin, että isojaot eivät ehkä olleetkaan niin 
epäsuosittuja. olli ahllundin (2004) ja heikki 
k. lähteen (2007) väitöskirjojen mukaan suh-
tautuminen oli myös positiivista. Esimerkiksi 
yhteisten metsien käytössä oli ongelmia, kun 
osa hakkasi niitä osuuttaan enemmän 
– selkeä yhteiskäyttöalueiden tragedia. 
Toisaalta sisarusperheiden purkaminen 
helpottui isojaon jälkeen, kun talojen 
maille voitiin perustaa ns. perintötorppia.

1800-luvulla Suomi siirtyi Venäjän 
yhteyteen ja maanmittauskin uudistui. 
Suomi otti vastuun omasta mittaustoi-
minnastaan. Maanmittauslaitos syntyi 

silloiselta nimeltään päämaanmittauskont-
torina ja muutti pian Turusta Helsinkiin. 
jutta julkusen (2008) mukaan isojako- ja 
verollepanotyöt sekä tilanjaot olivat etusi-
jalla maanmittareiden tehtävissä. Vuonna 
1816 päämaanmittauskonttorin ylijohtaja 
Nordenstedt kuvaili maanmittaustoiminnan 
yhteiskunnallisia vaikutuksia: ”omistusoikeus 
oli riidaton, omaisuutta hoidettiin suurem-
malla huolella, uusia viljelyksiä syntyi, torppia 
perustettiin, metsät rauhoitettiin, väestö 
lisääntyi, maantieteellinen tieto laajeni, mikä 
hyödytti sekä sotilaallista että kaupallista toi-
mintaa, ja kruunun tulot lisääntyivät”.

”Vuonna 1848 annettiin tarkka määräys 
maanmittareiden tehtävistä, joita olivat 
geometriset kartoitukset tilusjakoja, ve-
rollepanoja ja muita taloudellisia tarpeita 
varten, maantieteellisten ja trigonometristen 
mittausten toimittaminen, maantieteel-
listen karttojen valmistaminen, tiluksien 
vaihtaminen ja jakaminen, rajankäynti ja 
-merkitseminen, verollepanon valmistelu ja 
verovähennystutkimukset, teiden ja vesireit-
tien suunnittelu, siltojen, teiden ja aitauksien 
jakaminen rakentamista varten, kalavesien 
jakaminen, vedenlasku- tai -nostoehdotusten 

  ”tuohon aikaan 
 mittari oli virkamies, 
herra…”
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ja patoamisehdotusten laatiminen, viljelys-
suunnitelmien tekeminen, yleisön neuvo-
minen metsänhoidossa, metsäntaksoitus, 
stereometriset mittaukset sekä mittojen ja 
painojen tarkastaminen. ” (Julkunen 2008.) 

”Vuonna 1812 annettu maanmittaus-
asetus, jolla päämaanmittauskonttori pe-
rustettiin, koski myös opetusta. Sen mukaan 
maanmittauspäällikkö saattoi ottaa oppi-
laaksi opiskelijan, joka pystyi todistuksilla 
osoittamaan omaavansa riittävät tiedot ma-
temaattisissa aineissa. Oppilaaksi hyväksytty 
määrättiin 2–3 vuodeksi jonkun maanmittarin 
harjoitettavaksi. Käytännöllisen harjoittelun 
lisäksi maanmittariksi pyrkivältä vaadittiin 
ylioppilastutkinto ja yliopiston antama to-
distus riittävistä tiedoista matematiikassa, 
kasviopissa, mineralogiassa, talousopissa ja 
lainopissa sekä siveysopissa. Keskusvirastos-
sa suoritettiin julkinen tutkinto, joka koski 
lähinnä alan käytännöllistä puolta. Tutkinnon 
suorittaneesta tuli maanmittausauskultantti 
ja hän toimi aluksi jonkun vanhemman maan-
mittarin virka-apulaisena. Vasta myöhemmin 
hän sai oikeuden toimia itsenäisesti joko 
komissio- tai vakinaisena maanmittarina.” 
(Julkunen 2008.)

”Maanmittarikunnan huonosta palkka-
tasosta johtuen alalle pyrkijöiden määrä 
alkoi 1840-luvulla huolestuttavasti vähentyä. 
Tämä johti teoreettisten tutkintovaatimus-
ten alentamiseen: 1855 ja 1856 annetuilla 
julistuksilla määrättiin, ettei maanmittariksi 
pyrkivän enää tarvinnut olla ylioppilas eivätkä 
yliopistolliset opinnot olleet tutkinnon edelly-
tyksenä. Riitti, kun oli suorittanut kimnaasi- eli 
lukiotason tutkinnon ja saanut yliopiston 
lainopin professorilta todistuksen tarpeel-
listen lainopillisten tietojen hallitsemisesta.” 
(Julkunen 2008.)

Maanmittarikunnan määrä oli alhainen ja 
jotta ammattilaisia saataisiin lisää, aloitettiin 

maanmittarikoulutus kes-
kieurooppalaisten mallien 
mukaan 1800-luvun puo-
livälissä teknillisissä reaa-
likouluissa ja sittemmin 
Polyteknillisessä koulussa 
1872 ja edelleen Poly-
teknillisessä opistossa 
1879. Kielikysymys oli 
tärkeä, sillä maanmittarit 
työskentelivät pitkälti 
suomenkielisen väestön 
parissa. Polyteknisen 

opiston maanmittausosasto oli opiston suo-
menkielisin. Ensimmäiset luennot suomeksi 
pidettiin 1887, ja jo 1800-luvun puolella suo-
menkielisten opiskelijoiden osuus ylitti 50 %. 
Teknillisen korkeakoulun aloittaessa osuus 
oli 85 %. (Julkunen 2008.) Ehkä maanmittari 
muistettiinkin sata vuotta sitten suomenkie-
lentaitoisena virkamiehenä. 

Vuodesta 1908 alkaen Suomen korkein 
maanmittarikoulutus on ollut Teknillisessä 
korkeakoulussa, nykyään Aalto-yliopistossa. 
Vuoteen 1933 asti tutkinnon nimi oli maan-
mittari. Sen jälkeen ei enää valmistunut 
maanmittareita vaan insinöörejä ja sittemmin 
diplomi-insinöörejä. Maanmittaustekni-
koiden koulutus aloitettiin 1957. Koulutus 
muuttui 1990-luvun puolivälissä insinööri-
koulutukseksi ja antaa nykyään ammattikor-
keakoulututkinnon kolmessa ammattikor-
keakoulussa. Kartoittajan virkoja perustettiin 
maanmittauslaitokseen 1900-luvun alussa 
ja koulutusta annettiin myöhemmin am-
matillisissa oppilaitoksissa. Niissä annettiin 
myös kartanpiirtäjän tutkintoja. Nykyään 
ammatillinen perustutkinto on kartoittajan 
tutkinto. Maanmittausalan koulutus on 
perusteiltaan vanha ja laajuudeltaan kaikki 
koulutustasot kattava. Koulutus on teknillisen 
alan alkuperäisiä tutkintoja Suomessa. Mittari 
siis muistetaan koulutettuna asiantuntijana. 

Mittarien työtehtävät liittyivät pitkään 
erittäin keskeisesti Maanmittauslaitokseen. 
Työ oli julkishallinnollista valtion virkamies-
työtä ja tuotokset ainakin karttojen osalta 
aluksi osin salaisia, vain kruunun käyttöön 
tarkoitettuja. 1900-luvun alkupuolelle saak-
ka lähes kaikki mittarit aloittivat työuransa 
valtion maanmittaushallinnossa ja valtaosin 
vielä 1970-luvulle asti. Siten myös maan-
mittarikoulutus keskittyi vahvasti maanmit-
taushallinnon tarpeisiin. Vasta 1990-luvun 
laman myötä Maanmittauslaitoksen osuus 

aloittavissa työpaikois-
sa pieneni oleellisesti. 
Mittari siis muistetaan 
perinteisesti ennen kaik-
kea valtion virkamiehenä 
maanmittaushallinnossa. 

Suomen suuret yhteis-
kunnalliset ja taloudelliset 
muutokset ja murroskau-
det ovat olleet merkittäviä 
haasteita myös maanmit-

tauksen ylimmälle opetukselle ja tutkimuk-
selle. Satavuotiskaudelle voidaan nimetä viisi 
suurta yhteiskunnallista haastetta maanmit-
tareille ja myös maanmittauksen opetukselle 
ja tutkimukselle. Niitä ovat maareformit, kau-
pungistuminen ja maaltamuutto, valtakun-
nan peruskartoitus, kiinteistömarkkinoiden 
ammattimaistuminen ja digitalisoituminen. 
(Julkunen 2008.)

Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan 
jälkeen toteutettiin suuret maareformit 
1920- ja 1930-luvuilla. Torppien ja muiden 
vuokramaiden itsenäistämiset asettivat 
valtavan haasteen maanmittarikunnalle, 

 ”Maanmittarikunnan  huonosta 
palkka tasosta johtuen alalle 
 pyrkijöiden määrä alkoi  
1840-luvulla huolestuttavasti 
 vähentyä.”

 ”Vasta 1990-luvun laman 
 myötä Maanmittauslaitoksen 
osuus aloittavissa työpaikoissa 
 pieneni oleellisesti.”

 ”tapa ratkaista 
 pakolaisongelma 
jakamalla  maata 
oli euroopassa 
 poikkeuksellinen.”

jolle uudistusten toteuttaminen suurelta 
osin lankesi. Maanmittauksen opetusta 
laajennettiin merkittävästi. Sotien jälkeinen 
lähes puolen miljoonan hengen siirtoväen 
sekä myös rintamamiesten asuttaminen ja 
maanhankinnan toteuttaminen olivat jälleen 
maanmittareiden harteilla. Tapa ratkaista pa-
kolaisongelma jakamalla maata oli Euroopas-
sa poikkeuksellinen. Hankkeen kiireellisyyden 
takia korkeakouluopetuksen laajentamisesta 
ei olisi ollut apua resurssipulaan ja niin muut 
maanmittaustehtävät ruuhkautuivat pahoin 
pitkäksi aikaa. (Julkunen 2008.)

Elinkeinorakenteen muutokset, maalta-
muutto ja taloudellinen nousu 1950-luvulta 
alkaen johtivat kuntien kartoitus- ja kaavoi-
tustehtävien sekä kiinteistönmuodostuk-
sen jyrkkään kasvuun. Kunnat rekrytoivat 
runsaasti maanmittausalalle valmistuneita, 
ja yksityisiä konsulttitoimistoja perustettiin 
nimenomaan kuntien tilaustehtävien siivit-
täminä. Myös seutukaavoitus uutena suun-
nittelumuotona hyödynsi maanmittareiden 
osaamista ja aluksi seutukaavajohtajinakin oli 
paljon maanmittareita. Maanmittausosaston 
omat opetusohjelmat eivät kyenneet reagoi-
maan riittävän nopeasti uudentyyppiseen 
kysyntään, vaan opiskelijat ja valmistuneet 
hankkivat lisäosaamista muilla keinoin, mm. 
uuden yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulu-
tuskeskuksen, nykyisen YTK:n kautta. Yhteis-
kunnan taholta tullut kysyntä johti -60-luvun 
lopulla maanmittausosastonkin sisäänoton 
selvään nostoon. (Julkunen 2008.)

Suomen itsenäistyessä valtakunnan 
peruskarttana oli pitäjänkartta, jonka runko 
perustui geodeettisiin tähti- ja kolmiomit-
tauksiin. Pitäjänkartan käyttöä rajoitti kor-
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keussuhteiden kuvauksen puuttuminen. Sekä 
maanmittaushallitus että armeija ryhtyivät 
kehittämään ilmakuvausta maantieteelliseksi 
kartoitusmenetelmäksi. 1940-luvun lopulla 
alettiin valmistaa topografista peruskarttaa, 
joka korvasi pitäjänkartat. Kartta valmistui 
koko maasta 1977. Sittemmin peruskartoitus 
on muuttunut kokonaan digitaaliseksi. Ny-
kyinen maastotietokanta valmistui syksyllä 
2007, ja se muodostaa valtakunnan paikka-
tietoaineiston perusrungon. (Julkunen 2008.) 
Ainakin kartoista mittari muistetaan.

Vuoden 1971 tutkinnonuudistuksessa 
Teknillisessä korkeakoulussa luovuttiin kou-
lumaisesta, vuosikursseihin perustuvasta 
opetuksesta ja siirryttiin järjestelmään, jossa 
opiskelija pystyi melko vapaasti suunnittele-
maan aineyhdistelmänsä ns. kurssipaletista 
ja erikoistumaan varsin pitkälle. 1980-luvulla 
tuokin rakenne alkoi osoittautua puutteel-
liseksi. Rahamarkkinoiden vapautumisen 
myötä kiinteistömarkkinat kasvoivat ja vetivät 
puoleensa vahvistuneen kiinteistöalan koulu-
tuksen saaneita maanmittareita. 1990-luvun 
alkupuolen taantuma ja julkishallinnon hen-
kilöstön supistamisvaateet hiljensivät alan 
henkilöstökysynnän moneksi vuodeksi sekä 
maanmittaushallinnossa että kuntien kiin-
teistöhallinnassa ja kaavoituksessa. Samaan 

uuden luojasta yhä pelkistetymmäksi toisten 
kehittämien sovellusten käyttäjäksi.

Vuonna 1993 maanmittauksen koulutus 
TKK:n maanmittausosastolla jaettiin kahteen 
suuntautumisvaihtoehtoon, mittaus- ja kar-
toitustekniikkaan sekä kiinteistöhallintoon ja 
-oikeuteen. Suuntautumisvaihtoehdoille oli 
omat sisäänottonsa. Vuosikymmenen lopussa 
uudistusta jatkettiin yksityissektorin aloittees-
ta syventämällä suuntautumisvaihtoehdot 
erillisiksi geomatiikan ja kiinteistötalouden 
koulutusohjelmiksi. Uudistukset olivat erittäin 
onnistuneita. Uudet koulutusvaihtoehdot tar-
josivat yksityissektorin tarpeisiin erittäin hyvin 
soveltuvia tutkintoja erilaisissa kiinteistöhallin-
non, -markkinoiden ja paikkatietojärjestelmien 
työtehtävissä. Vaikka koulutusohjelmien 
nimissä ei enää mainittu maanmittausta, opis-
kelijat kuitenkin valmistuivat maanmittaus-
osastolta ja sittemmin maanmittaustieteiden 

laitokselta. Maanmittari-
leima oli siis vahva. 

Vuoden 2012 alusta 
maanmittaustieteiden 
laitoksen nimi muuttui 
maankäyttötieteiden lai-
tokseksi, kun se yhdistyi 
Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutus-
keskuksen YTK:n kanssa. 
Täten nyt maanmittaus 
näkyy Aalto-yliopistossa 
enää opiskelijajärjestön 
nimessä, Maanmittarikil-

lassa. Vuonna 2013 geomatiikan ja kiinteis-
tötalouden koulutusohjelmat alkavat hävitä 
kandidaattiopetuksesta alkaen. Keväällä 
2013 opiskelijoiden on haettava Insinööri-
tieteiden kandidaattiohjelman rakennetun 
ympäristön pääaineeseen mieliäkseen 
diplomi-insinööritasolla kiinteistötalouden 
tai liikennetekniikan ja maankäytönsuunnit-
telun pääaineeseen, tai hakeuduttava ener-
gia- ja yhdyskuntatekniikan pääaineeseen 
mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoin-
formatiikan pääaineeseen. Koulutuksen nimi 
maanmittarin tunnusmerkkinä on siis 
hiipumassa yliopistotasolla, mutta ei 
kuitenkaan katoa vielä muutamaan 
vuosikymmeneen muistista.

Maanmittauksen opetus ja tutki-
mus ovat 2000-luvun alussa hyvässä 
vedossa. Väitöskirjoja ja perustutkin-
toja syntyy ennätysmäärin. Tohtoreita 
on viime vuosikymmenen aikana 
valmistunut suunnilleen yhtä paljon 
kuin aiemmassa historiassa yhteensä. 

 ”Uhkana on   
ennemmin pula alan 
osaajista kuin niiden 
liikatarjonta…”

Tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa 
kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistaan 
nyt puolisensataa vuodessa, kun vielä kym-
menen vuotta sitten vuodessa ilmestyi vain 
yksittäisiä artikkeleita. Samoin ulkopuolinen 
tutkimusrahoitus on ennätystasolla. Laitok-
sen henkilökunnan määrä on noin 140, joista 
reilu puolet on tutkijoita, ja heistä valtaosa 
tohtorikoulutettavia. Valmistuvat diplomi-
insinöörit työllistyvät erittäin hyvin ja his-
toriallisen suurista sisäänotoista huolimatta 
uhkana on ennemmin pula alan osaajista 
kuin niiden liikatarjonta, mikä koskee oman 
tutkimustoiminnan henkilökuntaakin. Hyvä 
työllistyminen näkyy myös alan palkkatasossa 
ja pyrkijämäärissä – erityisesti kiinteistötalou-
den tutkinto-ohjelma on suosittu.

Maanmittauksen tutkimuksessa tarpeita 
luo etenkin digitalisoitumisen yhä jatkuva laa-
jeneminen kaikkeen yhteiskuntaan. Paikkaan 
sidottu tieto ja paikkatietojärjestelmät luovat 
vahvan pohjan erilaisille sovelluksille navigaat-
toreista turvapalveluihin ja tarkkaan virtuaali-
seen ympäristön mallintamiseen. Kiinteistöta-
loudessa markkinoiden kansainvälistyminen ja 
yhdentyminen näkyvät tarpeina ymmärtää eri 
maiden järjestelmien ominaispiirteet ja niiden 
yhteensovittaminen vaarantamatta kiinteis-
tö- ja talousjärjestelmien perusteita. Toiminta 
on kansainvälistä ja sijoitusraha voi hetkessä 
siirtyä pois epätyydyttäviltä markkinoilta. 
Toisaalta rakennetussa ympäristössä kestävä 
kehitys, ilmaston muutos, energian käytön 
ja päästöjen minimointi sekä kiinteistö- että 
yhdyskuntatasolla luovat monia haasteita 
kiinteistöjohtamiselle ja ympäristönhallinnalle. 
Maanmittarikuntaa odottavat yhä edelleen 
valtavat yhteiskunnalliset haasteet, joiden 
ratkaisemisessa ja hallinnassa tarvitaan välttä-
mättä verkottunutta toimintaa eri organisaati-
oiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti. 

Alan tutkimuksessa on useita tutkimus-
alueita, joista mittari tunnetaan. Tarkastelen 
tässä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetus-
ta lähinnä Aalto-yliopiston maankäyttötietei-
den laitoksen professuurien alojen pohjalta. 
Laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: 
geo informatiikka, kiinteistötalous ja maan-
käytönsuunnittelu ja kaupunkitutkimus 
(YTK). Tutkimusryhmien yhteisiä painopis-
tealueita ovat muun muassa digitaalinen 
rakennettu ympäristö sekä ilmastonmuu-
tosvaikutusten mittaaminen, mallintaminen 
ja hallinta. 

 ”sekä  maanmittaushallitus 
että armeija ryhtyivät 
 kehittämään ilma kuvausta 
maan tieteelliseksi kartoitus-
menetelmäksi.”

 ”ilman  uudistusta 
ala olisi alkanut 
 vajota…”

aikaan opiskelijoiden määrä maanmittaus-
osastolla oli korkea ja opiskelijoiden paine 
hakeutua uusille aloille kasvoi. Kiinteistöjen 
arviointi- ja hallinnointitehtävät sekä kan-
sainvälistyvät kiinteistömarkkinat tarjosivat 
yksityisellä sektorilla työtä ja tutkimustehtä-
viä. Maanmittausosasto oli tilanteen tasalla ja 
opintosuunnitelmia tarkistettiin ripeästi ajan 
vaatimuksia vastaaviksi. 

1990-luvulla yhteiskunnan muutokset 
perinteisillä työmarkkinoilla ja tutkimuksessa 
edellyttivät uutta osaamista. Mittaustek-
niikassa matemaattiset ja tietojenkäsitte-
lyvaatimukset olivat lisääntyneet selvästi. 
Kiinteistöpuolella taas taloustieteelliset ja 
oikeudelliset tarpeet olivat syventyneet. 
Opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittiin sy-
vempiä tietoja kuin yhteisessä ohjelmassa oli 
mahdollista hallita. Jakautumistarve oli tullut 
ilmeiseksi eikä sitä osastolla eikä myöskään 
alan työmarkkinoilla kyseenalaistettu, vaan 
uudistusta kannatettiin. Ilman uudistusta ala 
olisi alkanut vajota aktiivisesta kehittäjästä ja 
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Fotogrammetrinen kartoitus on tihentänyt harvan geodeettisen kol-
mioverkon yhä tiheneväksi korkeusmalliksi. Pienpiirteiset korkeusmallit ja 
niitä täydentävät kaupunkimallit kiinnittävät geodeettisen koordinaatiston 
kaikkialle lähiympäristöömme. Maanmittauslaitoksen tuottaman ja laser-
keilaukseen perustuvan valtakunnallisen korkeusmallin pistetiheys on 0,7 
pistettä neliömetrillä. Sen ruutukoko on 2 × 2 m ja korkeustiedon tarkkuus 
ruudun keskellä 0,3 m. Googlen Street View -sovelluksessa korkeusmalli 
tihentyy edelleen, nyt kolmiulotteiseksi kaupunkimalliksi, jonka pinnalle 
valokuvat projisioidaan pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

Samassa ajassa ilmakuvakarttojen sisältö on moninkertaistunut ja tieto-
jen yksityiskohtaisuus lisääntynyt. Kun valokuvauksen alkaessa kuvat olivat 
pankromaattisia ja mustavalkoisia, uusi suomalaisen Specim-yrityksen 
valmistama AisaDUAL-hyperspektrikamera jakaa kuvan 498 kanavaan. 

Kun kartoitusnopeus ja pistetiheys yhä lisääntyvät, muuttuvat kartat 
reaaliaikaisiksi kuviksi ympäristöstämme, dynaamisiksi kartoiksi, joissa 
yhä suurempi osa tiedoista on tunnettua sisältöä ja yhä vähäisempi osa 
uutta eli muuttunutta ja kartoitettavaa sisältöä. Dynaamisen kartoituksen 
tehtävänä on tulkita tätä muuttuvaa osaa. Fotogrammetria ja kaukokar-
toitus ovat muuttumassa tekniikoiksi, joiden avulla ei tulkita ja esitetä 
yhtä staattista ympäristökuvaa vaan pikemminkin dynaamisia malleja. 
Kartat esitetään aikasarjoina, jotka havainnollistavat sekä rakennettua 
että luonnonympäristöä prosesseina. 

Nykyiselle asteelleen kehittynyt kolmiulotteinen mittaus mahdollistaa 
jo aika paljon, eikä kaikkia sovelluksia varmaankaan tunneta vielä. Jo nyt 
kuitenkin voidaan laserkeilauksella tuotettuun dataan yhdistää esim. ra-
kennussuunnitelmien CAD-malleja ja liikkua sitten varsin realistisesti mallin 
sisällä ja ympärillä. Esimerkiksi Espoon Keilaniemen alueella Rakennetun 
ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituuttimme (RYMMI) tuotti 
yhdessä Geodeettisen laitoksen ja SRV:n kanssa nopeasti n. 2,5 km2:n 
laajuisen mallin. Mallissa on rakennetun ympäristön lisäksi noin 50 000 
puuta eli kohta olemme ajassa, jossa jokainen yksittäinen puukin voidaan 
kuvata malliin ja seurata sen kasvua ajassa.

Tässä yhteydessä on todella hienoa voida kertoa, että laserkeilauksen 
konsortiomme pääsi juuri toiselle kierrokselle Suomen Akatemian huip-
puyksikköhaussa, jossa on todella kova kilpailu. Taustalla on pitkäaikainen 
yhteistyö Geodeettisen laitoksen ja yhteisen Rakennetun ympäristön 
mittauksen ja mallinnuksen instituuttimme kanssa. Kuriositeettina voidaan 
todeta, että oheisista herroista vain tuplatohtori markus holopainen 
on maanmittari. Hän teki tekniikan väitöskirjansa metsänarvioinnista 
kiinteistötalouteen.

1990-luvulla Maanmittauslaitos uudisti kartantuotantoaan ja syntyi 
tietokantapohjainen kartantuotanto ja maastotietojärjestelmän kehitys 
alkoi. Myös paikkatietoalan kaupallisten ohjelmistojen voimakkain muu-
toskausi asettuu 1990-luvulle, jolloin standardointi ja yhteentoimivuus 
alkoivat nostaa päätään. Vielä oli kuitenkin matkaa 2000-luvun euroop-
palaiseen alan standardointiin ja INSPIRE-direktiiveihin. Paikkatietoalan 
koulutuksessa ja tutkimuksessa kehitys oli voimakasta. Kerätyn datan 
analyysi ja visualisointi nousi keskeiseksi teemaksi ja menetelmien käyttö 
tutkimuksessa alkoi kehittyä. Paikkatiedot alkoivat kehittyä laajempien 
ammattiryhmien sekä kansalaisten käyttöön. 

2000-luvulle tultaessa tapahtui paikkatietoalan ja tietotekniikan sekä 
laskennallisen tieteen metodikehityksen kohtaaminen ja tällä hetkellä 
eräs keskeinen avainsana on visuaalinen analytiikka, jossa yhdistyvät 

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kehitystä vii-
meisen 150 vuoden aikana voi professori haggrénin 
mukaan tarkastella Mooren lakia lukien. Sen mukaan 
transistorien lukumäärä kaksinkertaistuu mikropiireissä 
joka toinen vuosi. Kuvaustekniikan ja kartoituksen 
prosessitekniikan kehitys – valokuvaus, satelliittikuvaus 
ja digitaalinen kuvaus yhdistettynä tietojenkäsittely-
tekniikan kehitykseen – noudattaa samaa eksponen-
tiaalista mallia. Sitä voi tarkastella erikseen kartoitus-
nopeuden, kartoituksen ajantasaisuuden, kartoituksen 
pistetiheyden, ja yht’aikaa havaittujen spektrikaistojen 
lukumäärän kehittymisen valossa. Aikajana oheisissa 
kuvissa ulottuu 1800-luvun puolivälistä vuoteen 2050.

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen historia 
alkaa valokuvauksen keksimisestä 1800-luvulla. Tänä 
aikana kuvaus- ja laskentatekniikat ovat muuttuneet 
analogisista digitaalisiksi, mikä on lyhentänyt tiedon 
keruuseen kuluvan ajan vuorokausista sekunnin 
murto-osiin ja kuvien käsittelyyn kuluvan ajan vuo-
sista sekunneiksi. Alkuun valokuvia mitattiin käsin ja 
koordinaatit laskettiin logaritmitaulukoita käyttäen, 
kartoitusnopeus oli luokkaa 1 piste kahdessa tunnissa. 
Nykyaikaisilla laserkeilaimilla mitataan satoja tuhansia 
3D-pisteitä sekunnissa.

Kun sebastian Finsterwalder kuvasi vuonna 1899 
Gars am Innissä ilmapallolla kuvaparin, hän mittasi 
kuvilta näkymää piste pisteeltä ja sai kartan valmiiksi 
kolmen vuoden kuluttua. Amerikkalaisen Digital Globe 
-yrityksen WorldView-satelliitit kuvaavat maanpintaa 
tällä hetkellä puolen metrin pikselikoolla ja toistavat 
kuvan 30 sekunnissa. Kun Maanmittauslaitos aloitti 
ilmakuvilta tehtävän peruskartoituksen Suomessa 
1940-luvulla, niin koko maasta peruskartta valmistui 
vuonna 1977. Tällä hetkellä maastotietokannan ajan-
tasaisuus on viisi vuotta. 

 ”…jokainen yksittäinen 
puukin  voidaan kuvata 
malliin ja seurata  
sen kasvua ajassa.”

Geodesia on maanmittauksen perustiede ja sen pro-
fessuuri yliopiston ensimmäinen maanmittausalalla. 
Geodesia jakautuu kahteen perusalueeseen. Teo-
reettinen geodesia tarkastelee maapallon ja sen pai-
novoimakentän, geoidin muotoa ja on perusteiltaan 
tähtitieteellinen. Käytännöllinen geodesia taas tarjoaa 
välineet perusmittauksiin. Suomen kartoitukselle 
vuosina 1816–52 Mustalta mereltä Jäämerelle mitattu 
Struven ketju oli erittäin merkittävä perusta. 

Viime vuosikymmenet ovat nähneet satelliittipai-
kannuksen ansiosta maailmanlaajuista siirtymistä 
yhteiseen, geosentriseen vertausjärjestelmään, joka on 
geodeettisen tarkka ja yhtenäinen. Vertausjärjestelmän 
uusinta on vaativa tehtävä esim. kunnille, ja geodesian 
tutkimusyhteisöllä on tärkeä rooli tieteellisenä tausta-
voimana. Myös korkeusjärjestelmiä ollaan uusimassa ja 
globaalisti yhtenäistymässä, ja taas avaruusgeodesian 
keinoin. Kiinteän maan, jäävaipan ja merenpinnan muo-
donmuutoksia geofysikaalisten ja osin ihmisten aiheut-
tamien prosessien seurauksena voidaan geodeettisin 
keinoin tutkia ennennäkemättömällä tarkkuudella, 
erotuskyvyllä ja aikaresoluutiolla.
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niin tiedonhallinnan, tietämyksen hallinnan, laskennallisen 
ja matemaattisen analyysin kuin myös visualisoinnin mene-
telmien käyttö yhdessä. Paikkatietoala alkaa nopeasti suun-
tautua kohti geneeristä informaation louhintaa, analyysiä ja 
visualisointia. Sijaintitieto on tunnistettu erityisalaksi, mutta 
menetelmästö on yleinen. Voidaan sanoa, että geoinforma-
tiikka on noussut itsenäisten tieteenalojen joukkoon. Toisaalta 
samaan aikaan geoinformatiikkaa on alettu omia moniin 
muihinkin tieteenaloihin, joten nähtäväksi jää, säilyykö se 
omana alanaan vai pirstoutuuko laskennan, matematiikan, 
ja tietotekniikan sekä monien sovellusalojen kesken.

Kiinteistötalouden tutkimus keskittyi pitkään yhteiskun-
tarakenteemme mukaisesti maa- ja metsätalouteen liittyvien 
omaisuuksien käytön, kehittämisen, arvonmuodostuksen 
ja juridiikan hallintaan. Taajama-alueiden kiinteistötalou-
delliset kysymykset nousivat voimakkaammin esille vasta 
kaupungistumisen myötä 1960-luvulla. Tutkimustoiminta 
oli lähinnä yksittäisten opinnäytetöiden ja oppikirjojen te-
kemistä. 1970-luvun lopulta alkaen kiinteistötaloudessa on 
ollut jatkuvasti yksittäisiä tutkimusprojekteja, mutta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tutkimustoiminta on laajentunut 
huomattavasti. Tällä hetkellä kiinteistötaloudessa on kym-
menkunta käynnissä olevaa tutkimusprojektia valtaosin 
Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamina. Väitöskirjoja on 
10 viime vuoden aikana valmistunut 25, kun aiemmin niitä 
valmistui noin 2–3 vuosikymmenessä. Osasyynä kehitykseen 
on ollut kiinteistötalouden tutkimusryhmän koordinoima 
valtakunnallinen, 7 yliopiston ja 2 tutkimuslaitoksen yhtei-
nen Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma, jossa on tällä 
hetkellä 32 OKM:n rahoittama tohtorikoulutettavan paikkaa. 
Yhteensä ohjelmassa on mukana yli sata tohtorikoulutettavaa 
ja affilioituneita professoreja noin 80. Ohjelma on kuitenkin 
lakkaamassa vuoden 2015 lopussa OKM:n siirtäessä tohtori-
ohjelmien järjestämisvastuun suoraan yliopistoille.

Henkilökohtaisesti mittarina maanmittarit eivät ole yl-
täneet suureen tunnettuuteen. Useat maineeseen päässeet 
eivät ole korostaneet mittaritaustaansa; esim. carl ludvig 
engel (1778–1840), joka oli tunnettu Helsingin ja monien 
muiden Suomen kaupunkien suunnittelija, oli suorittanut 
ensin maanmittaritutkinnon, mutta tunnettaneen paremmin 
myöhemmin suoritetusta arkkitehdin tutkinnosta (www.sls.fi/
BLF/artikel.php?id=3213). Kaikille tuttu alvar aalto oli maan-
mittariperheen vesa ja itsekin osallistunut mittaustoimintaan, 
mutta ei Aalto-yliopiston nimeä tunneta maanmittareista. 
kyösti haataja muistetaan juristina, muttei mittarina, samoin 
veikko pihlajamäki kansanedustajana ja puolustusminis-
terinä. risto nuuros taas tunnetaan suunnistajana. Ehkä 
tunnetuin yrityselämän vaikuttaja on ollut vuonna 1949 
maanmittausosastolta valmistunut väinö j. nurmimaa, joka 
johti mm. Tesvisiota, Rank Xeroxin Suomen yhtiötä, Suomen 
Oy Asea Ab:tä, Saab-Valmet Oy:tä ja Sanoma Oy:tä. En tiedä, 
muistetaanko hänet maanmittarina. 

Maanmittaukseen on tultu myös muualta ja tultu tun-
netuksikin, erityisesti v. a. heiskanen (1895–1971), joka 

Kartografialla on professori virrantauksen mukaan myöskin pitkä 
historia luonnonmateriaalisista navigoinnin apuvälineistä nykyaikaan. 
1900-luvun alkupuolella käyttöön tullut kivipaino mahdollisti värillisten 
karttojen painamisen perustuen käsin piirretyn kartan siirtämiseen 
painolevylle. Jatkossa tulivat optiset valmistusmenetelmät ja paperi 
korvautui muovilla. Ensimmäinen täysin digitaalinen maastokartta syntyi 
Maanmittauslaitoksessa 1991. Näinä vuosina Maanmittauslaitoksen 
ohjelmistokehitys yhdessä Karttakeskuksen kanssa oli voimakasta ja 
maailman tasolla hyvin edistyksellistä. Kehitystyö tapahtui maanmit-
tarivetoisesti ja alalle syntyi myös useita maanmittarivetoisia yrityksiä 
karttaohjelmistotuotantoon. (Harju 2007.) Kartat ovat kehittyneet 
taideteoksista jokaisen kansalaisen käsillä olevaksi informaatioksi. 
Viimeinen yhteiskunnallisesti ehkä suurin muutos pitkiin aikoihin ta-
pahtui, kun Maanmittauslaitos avasi maastotietokannan tiedot vapaasti 
käytettäväksi.

Vuonna 1988 perustettiin TKK:n Maanmittausosastolle kartografian 
professuuri, pohjoismaiden ensimmäisenä alan yliopistollisena oppi-
tuolina. Tuolloin myös aloitettiin alan tutkimustoiminta, jossa aluksi 
keskityttiin kuntien rekisterijärjestelmien kehittämiseen kohti integroi-
tuja tietojärjestelmiä.

Kiinteistötalouden tutkimusryhmään kuuluu tällä hetkellä neljä pro-
fessuuria, kiinteistöoppi, kiinteistötekniikka, kiinteistöliiketoiminta ja 
talousoikeus. 

kiinteiStöoppi eli käytännöSSä kiinteiStötalouS ja  
-arviointi syventyy erilaisiin kiinteistöjen arviointimenetelmiin ja 
-tilanteisiin, kiinteistöjen arvonmuodostukseen vaikuttaviin tekijöihin, 
kiinteistömarkkinoiden toimintaan kiinteistötasolta rahastoihin sekä 
maapolitiikkaan ja yhdyskuntatalouteen. Ehkä tärkeimpiä viime aikojen 
saavutuksia ovat FIG:n puitteissa tuotettu kansainvälinen pakkolunastus 
ja korvaussuositus, kansainvälisten arviointistandardien kääntäminen 
suomeksi Suomen kiinteistöarviointiyhdistyksen kanssa sekä suomi-
englanti-suomi kiinteistösanasto. Vuoden 2012 viimeinen väitöstilai-
suus oli 3. joulukuuta, kun jaakko niskanen väitteli eurooppalaisten 
kiinteistösijoitusyhtiöiden ja veroneutraalien kiinteistösijoitusyhtiöiden 
arvostuseroista. 

kiinteiStöliiketoiminta käsittelee mm. kiinteistösijoittamista 
ja -liiketoimintaa, kiinteistöhallintoa sekä kiinteistösektorin johtamis-
taitoja. Tutkimuksen strategiset kansainväliset painopistealueet ovat 
Innovaatiot kiinteistöliiketoiminnassa, Kestävä kiinteistöliiketoiminta 
ja Asiakasarvon luomisen prosessit. Yksikkö toimii aktiivisena jäsenenä 
ja vaikuttajana kansainvälisissä alan verkostoissa. Sen vahvuuksia ovat 
kansainvälisesti korkeatasoinen, ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen 
suuntautunut tutkimustoiminta, läheinen yritysyhteistyö, sekä moti-
voitunut ja innostunut poikkitieteellinen tutkijatiimi. Tiimi on erittäin 
aktiivinen kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden julkaisemisessa. 

kiinteiStötekniikka tarkastelee kiinteistöjärjestelmää ja sen toi-
mintaa. Vaikka näkökulma on yleinen, on Suomen järjestelmällä keskeinen 
paino etenkin opetuksessa. Tavoitteena on perehtyä kiinteistötoimitusten 
suorittamiseen liittyviin oikeudellisiin ja menettelyllisiin kysymyksiin, 
kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sisältyviin tehtäviin 
sekä kiinteistötoimituksiin, kaavojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien 
toteuttamisen edistämiseen sekä maareformeihin liittyvään kiinteistö-
suunnitteluun. Kiinteistötekniikan tutkimustoiminnan painopistealueena 
ovat viime aikoina olleet tilusjärjestelyjen kehittäminen, 3D-kiinteistöjär-
jestelmä ja kiinteistöjärjestelmien kansainvälinen standardointi.

talouSoikeuS vastaa korkeakoulun oikeudellisen perusopetuk-
sen lisäksi ympäristö- ja kiinteistötalousoikeudellisesta opetuksesta. 
Tutkimusta harjoitetaan oikeudellisista, taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja teknisistä lähtökohdista.

 ”… geoinformatiikkaa  
on alettu omia  moniin  
muihinkin 
 tieteen aloihin…”
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tunnu toteutuvan. Toivottavasti kolmiulottei-
set kiinteistöt toisivat tähän helpotusta. Pelko 
on tietenkin, että mennään toiseen suuntaan. 

”Mistä mittari oikeasti muistetaan?”
Väittäisin, että se on muutamasta mittauk-

seen liittyvästä välineestä eli kolmijalasta 
kaukoputkineen ja linjaseipäästä sekä 
nyt ehkä myös GPS-laitteesta, kartoista ja 
kartta-aineistoista digitaalisessa muodossa, 
tarpeenmukaisesta tarkkuudesta, kiinteis-
törekistereistä, -arkistoista ja -järjestelmän 
ylläpidosta, kiinteistöongelmien ratkaisuista, 
niihin liittyvistä sovitteluista ja päätösten toi-
meenpanosta – ripeästä ja osaavasta työstä, 
asiantuntijuudesta ja kehityksen mukana 
pysymisestä, jopa sen tekemisestä. Erittäin 
suurelta osalta tuo kaikki kiinnittyy juhli-
vaan Maanmittauslaitokseen, jonka kanssa 
Maankäyttötieteiden laitos haluaa pysyä 
jatkossakin läheisenä kumppanina.

Onnea vielä kerran 200-vuotiaalle laitok-
selle ja voimia ja rohkeutta pysyä uudistusten 
tahdissa mukana modernina, tehokkaana ja 
laadukkaana organisaationa!

toimi mm. geodesian professorina mutta tuli 
kansainvälisesti erittäin tunnetuksi tultuaan 
Yhdysvalloissa Ohion valtionyliopiston vasta 
perustetun geodesian, fotogrammetrian ja 
kartografian laitoksen johtajaksi 1949. Noin 
20 vuoden ajan tutkimusryhmä, jossa oli 
useita suomalaisia mittareita, oli merkittävin 
geodeetikkoryhmä maailmassa, ja se oli 
mahdollistamassa tarkan ohjausjärjestelmän 
kehittämisen mannertenvälisille ohjuksille 
mm. Yhdysvaltojen puolustusministeriön 
rahoituksella. Heiskanen ja hänen ryhmänsä 
muistetaan varmaan pitkään, onko se sitten 
mannertenvälisen ohjusjärjestelmän kehittä-
misestä vai laajemmin geodeettisten menetel-
mien kehittämisestä ja opettamisesta, en tiedä. 

maankäyttötieteen laitoksen kolmas tutkimusryhmä YTK käsittelee maankäytön 
suunnittelua ja kaupunkitutkimusta. Tutkimuksessa YTK toimii vahvana kotimaisten 
ja kansainvälisten tutkimusyksiköiden ja -ryhmien kumppanina ja verkottajana. YTK 
harjoittaa sekä akateemista alan perustutkimusta että tähän kytkeytyvää soveltavaa 
tutkimusta, joka palvelee maankäytön suunnittelua sekä kaupunki- ja aluepolitiikkaa. 
Omalla ydinalueellaan YTK:n tutkimus keskittyy Strategiseen kaupunki- ja aluesuun-
nitteluun, Kaupunkitilaan ja asumiseen, Paikkakokemukseen ja elinympäristön laatuun 
sekä Suurkaupunkien ja alueiden hallintaan.

Ammatillisena erikoistumiskouluttajana YTK:lla on pitkät perinteet. Vuodesta 1968 
järjestetty Pitkä kurssi on yhdyskuntasuunnittelun keskeisin täydennyskoulutusohjelma 
Suomessa. Vuoden 2013 alusta kurssi siirtyy Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksikön 
Aalto PRO:n hoidettavaksi, mutta käytännön toteutuksesta huolehtii pääosin edelleen 
maankäyttötieteiden laitos ns. hybridimallin mukaisesti yhdistämällä perusopetusta 
ja täydennyskoulutuksesta.

Kansainvälisissä järjestöissä ja tehtävissä 
monet suomalaiset mittarit ovat hyvin tunnet-
tuja esim. FIG:n piirissä samoin kuin alan tutki-
javerkostoissa. Maailmalta ehkä tunnetuimpia 
maanmittareita ovat olleet Yhdysvaltain 
presidentit George Washington ja abraham 
lincoln, mutta eipä heitätäkään taideta aina-
kaan ensisijassa mittareina muistaa. 

”Mistä sitten en haluaisi maanmittaria 
muistettavan?”

Kolmikymmenvuotiset uusjaot eivät mis-
sään tapauksessa ole kehumisen paikkoja. 
Kehuttavaa on toki se iso työ, jota Maanmit-
tauslaitos on tehnyt purkaessaan erityisesti 
Pohjanmaalle syntyneitä sovintojakoalueita, 
mutta ei tunnu kovin mairittelevalta, että nyt 
kaupunkeihin tehdään uusia sovintojako-
alueita ns. hallinnanjakosopimuksilla. Ihania 
riidanpaikkoja, joissa taitaa riittää tulevai-
suudessa mittareille kivasti työtä, mutta silti 
voisi kysyä että haloo! Vastaavaa tapahtuu 
lohkomisrajoitusten vuoksi. 

Meillä ollaan ylpeitä suomalaisesta 
asunto-osakeyhtiö- ja keskinäinen kiinteis-
töosakeyhtiömallista. Ehkä siinä on paljon 
perääkin, mutta tarvitaanko oikeasti 300 
pykälää kiinteistönmuodostamislakia ja 
asunto-osakeyhtiölakia, 200 pykälää maa-
kaarta, maankäyttö- ja rakennuslakia ja osa-
keyhtiölakia, 100 pykälää maanvuokralakia 

ja asuntokauppalakia, jotta 
saa hommasta tolkkua ja silti 
osakehuoneistot eivät ole 
julkisessa rekisterissä eivätkä 
niiden kauppahintatiedot 
kauppahintarekisterissä toisin 
kuin kiinteistöjen kohdalla. 
Itse erittäin suuresti arvosta-
mani yksinkertaisuus ei tässä 
1 300 pykälän paletissa kyllä 

 ”…tunnetuimpia 
maanmittareita 
ovat olleet Yhdys-
valtain presidentit 
 George Washington ja 
 Abraham lincoln…”

 ”…yksinkertaisuus ei  tässä 
1 300 pykälän paletissa 
 kyllä tunnu toteutuvan…”
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