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vUOsisADAn MittARit 
maanmittaus tiede ja tekniikka yhteiskunnassa

Aalto-yliopiston teollistumisen historian oppiaine kokosi viime talvena Maanmittauksen 
historiaa luotaavan näyttelyn Otaniemen kirjastoon. Eräänä kimmokkeena näyttelyn 
kokoamiseen vaikutti tKK:n päärakennuksen peruskorjaus, jonka yhteydessä maanmit-
taustieteiden laitoksen varastoista ja arkistosta tuli esiin runsaasti kiinnostavaa aineis -
toa. näyttely päättyi 31.3.2012, mutta Maankäyttö-lehti sai mahdollisuuden näyttelyn 
osittaiseen toisintamiseen. näyttelyn valmistivat Ft sampsa Kaataja, arkkitehti Anne 
vähätalo sekä professori Panu nykänen.

kun suomen lähIhIstorIaa tarkastellaan maanmittauksen 
näkökulmasta, paljastuu, kuinka mittarit ovat olleet tärkeässä roo-
lissa useissa 1900-luvun keskeisissä yhteiskunnallisissa käänteissä. 
Näitä olivat muun muassa Suomen kartoittaminen ja rajalinjojen 
(uudelleen) piirtäminen, suuriin väestönsiirtoihin johtaneet ta-
pahtumat, maaseudun vähittäin tyhjentänyt kaupungistuminen, 
kiinteistömarkkinoiden ammatillistuminen sekä sähköisten paik-
katietopalveluiden yleistyminen.

Kaupunkimittausta Pohjois Esplanadilla Wulffin kulmalla (Argoksen talo, nykyisin stockmannin tavaratalo) vuonna 1939.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan lahjoitus.

YhteIskunnallIsIa haasteIta  1900-luvulla

suomI kartalle
Varhaisin tunnettu kartta, joka sisältää nykyisen Suomen alueita, 
on ajoitettu 200-luvulle. Kuva Suomesta tarkentui huomattavasti 
vuonna 1626, kun ruotsalainen andreas Bureus sai valmiiksi 
Ruotsin valtakunnan kartan. Kesti kuitenkin pitkälle 1900-luvulle 
ennen kuin Suomi oli kokonaisuudessaan kartoitettu.

1900-luvun alussa Suomen syrjäalueet ja erityisesti Lapin erä-
maat tunnettiin vielä huonosti. Jo tsaarinvallan aikana pohjoisen 
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Kyösti Haataja mittaamassa lappia  
1:100 000 noin vuonna 1905.
Valokuva Rafael G. Rehn. Tekniikan museon kuva-arkisto. 

Kyösti Haataja ja Onni Ollila 
lappia kartoittamassa 1905.
Tekniikan museon kuva-arkisto.

Hollolan Herralan kylänraitti 
1910; rakennukset siirrettiin 
pois isonjaon järjestelyissä.
Tekniikan museon kuva-arkisto.

Hollolan Herrala ja sama kylänraitti 
1968, puoli vuosisataa isonjaon 
järjestelyiden jälkeen.
Tekniikan museon kuva-arkisto, kuva O. Siikaniemi.
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tuntemattomia alueita pyrittiin saamaan kartalle, mut-
ta työ oli hidasta ja raskasta – pelkkä matkustaminen 
mittauspaikoille kesti helposti viikon ja kuukausien 
pituisilla mittauskomennuksilla työolosuhteet olivat 
myös kesäaikaan haastavat. 

Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917 ta-
loudellisesti arvokkaalle Lapin metsävarannolle syntyi 
aikaisempaa enemmän kysyntää, mikä lisäsi painetta 
metsäomistusten tarkempaan määrittelyyn. Maanja-
koa suoritettiin pohjoisen seuduilla koko 1900-luvun 
alkupuolen ajan, minkä seurauksena alueita saatiin 
myös kartoitettua aikaisempaa paremmin. Kuitenkin 
vasta kun Suomen rajat oli piirretty uudelleen toisen 
maailmansodan jälkeen, valtakunnan kartta alkoi saada 
lopullisen muotonsa.

Suomen saamista kokonaisuudessaan kartalle 
edesauttoi ratkaisevasti 1900-luvun puolivälissä yleistynyt ilmaku-
vaus. Sen avulla kartoittaminen helpottui ja nopeutui oleellisesti. 
Suomen peruskartan loppuun saattamiseen tähdännyt projekti 
aloitettiin 1947, ja hankkeesta muodostui asutustoiminnan jälkeen 
maanmittarikunnan tärkein työllistäjä 1900-luvun toisella puolis-
kolla. Kolme vuosikymmentä kestäneen työn tuloksena Suomen 
peruskartta oli valmis vuonna 1977. Nyt Suomesta oli olemassa 
täydellinen kartta, jossa näkyi sekä topografinen informaatio että 
kiinteistötiedot.

maata kansalle 
Viime vuosisadalla maanmittareiden suurimmat haasteet ja heitä 
eniten työllistäneet hankkeet liittyivät maan ja asuinpaikkojen jär-
jestämiseen. Yhteiskunnallisten muutosten seurauksena Suomesta 
piti löytää uutta elintilaa useammassa kohdassa 1900-lukua, jolloin 
odotukset kohdistuivat maanmittarikuntaan, joka käytännössä 
toteutti nämä kansalliset suurprojektit.

Juuri ennen vuoden 1918 sotaa hyväksytyn lakimuutoksen 
myötä vuokramaita viljelleet torpparit saivat oikeuden ostaa maata. 
Tämän niin kutsutun torpparilain ansiosta vuokraviljelijät pystyivät 
lunastamaan viljelyksensä itselleen. Pian maan hankintaoikeuksia 
laajennettiin toistamiseen: 1922 maanhankintalain – Lex Kallion – 
myötä myös kokonaan vailla maata olleet saivat oikeuden lunastaa 
alueita itselleen. Torpparilain ja Lex Kallion myötä Suomeen syntyi 
1920-luvun loppuun mennessä 100 000 uutta maatilaa. 

Suuri asuttamisprojekti työllisti maamittareita uudelleen 
1940-luvulla. Talvisodan jälkeen 420 000 evakkoa ja rintamamiestä 
piti jälleenasuttaa Suomen pienentyneiden rajojen sisäpuolelle, 
ja jatkosodan jälkeen heidän määränsä nousi entisestään. Maan-
mittareiden urakkaa helpotettiin jälleen lainmuutoksin: vuoden 
1940 pika-asutuslain ja 1945 maanhankintalain avulla Suomeen oli 
1950-luvun loppuun mennessä muodostettu noin 150 000 uutta 
viljelmää, tonttia tai lisäaluetta.

Kolmas merkittävä väestön siirto tapahtui Suomessa 1960- ja 
1970-luvuilla kaupungistumisen mukana. Joukkomuutto pois 
maalta oli huomattava yhteiskunnallinen muutos, jota seurasi 
kaupunkiympäristön nopea kehitys, mikä taas heijastui voimak-
kaasti maanmittareiden työhön. Mittarit alkoivat yhä enemmän 
keskittyä maan käytön suunnitteluun ja kontrollointiin urbaanissa 
ympäristössä. 1900-luvun lopulta lähtien maanmittareita ovat 
maaseudulla työllistäneet lähinnä enää sukupolvenvaihdokset, 
perinnönjaot ja kesämökkitonttien lohkomiset.

vahvemmIn talouden osatekIjäksI 
Kiinteistömarkkinat kasvoivat Suomessa 1900-luvun lopulla. Sen 
myötä tarve kiinteistöjen talouteen, hankintaan ja hallintaan 
liittyvälle asiantuntemukselle lisääntyi yhteiskunnassa. Kiinteistö-
liiketoiminnan lisääntyneet tehtävät kasvattivat maanmittareiden 
mahdollisuuksia työskennellä yksityisellä sektorilla, minkä seu-
rauksena maanmittausosastossa kehitettiin kiinteistötalouden ja 
-hallinnon opetusta. Tänä päivänä maanmittarit työskentelevät 
kiinteistöammattilaisina, jotka kiinteistöjärjestelmän ylläpidon 
ohella hoitavat entistä enemmän kiinteistöihin liittyviä taloudellisia 
ja oikeudellisia kysymyksiä.

Vuosituhannen taitteessa myös paikkatietopalvelut kokivat 
mullistuksen. Paikkatietoa oli enemmän saatavilla ja sen käyttö 
helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Paikkatietoa alettiin myös 
hyödyntää enemmän. Paradoksaalisesti perinteinen kartta menetti 
kuitenkin samalla merkitystään. Paperikartoista siirryttiin sähköisiin 
paikkatietovarastoihin, joita voitiin hyödyntää erilaisilla sähköisillä 
lukulaitteilla. Perinteisesti maata mitanneista ja karttoja valmista-
neista maanmittareista tuli myös sähköisten paikkatietopalveluiden 
tuottajia ja kauppaajia. 

Kiinteistömarkkinat ja paikkatietopalvelut ovat hyviä esimerkke-
jä siitä, kuinka maanmittareiden työn painopiste on lähihistoriassa 
siirtynyt yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Samalla ne kertovat 
siitä, kuinka markkinat ovat entistä vahvemmin tulleet mukaan 
myös maanmittaukseen. Keskushallinto ei enää dominoikaan 
samalla tavalla maanmittauksen kenttää kuin aikaisempina vuo-
sisatoina. 

armeIjan palveluksessa

suolahden suvijärven kaavamittaus 
1937; metsäalueet mitattiin taululla ja 
 kippregelillä. Kuvassa Paavo savela.
Tekniikan museon kuva-arkisto,  
Helmer Walleniuksen lahjoitus.

suhde sotIlaspIIreIhIn on tärkeä osa maanmittauksen 
historiaa. Esimerkiksi tiedot maaston muodoista ja teiden sijain-
nista ovat kautta aikain olleet tärkeitä sotilastoiminnalle, mutta 
1900-luvun sotilasteknologian kehityksen mukana täsmällisestä 
paikkatiedosta tuli armeijalle entistäkin merkittävämpää.
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Maanmittaustieteet ovat myös hyötyneet läheisestä suhtees-
taan armeijaan. Sotilaspuolella tehty tutkimus ja armeijalähteistä 
saatu rahoitus ovat nopeuttaneet maanmittausalan kehitystä sekä 
Suomessa että muualla. Hyviä esimerkkejä tästä ovat fotogrammet-
rian kehitys sekä maapallon muodon kartoittamiseen keskittynyt 
geoiditutkimus. Noilla aloilla myös suomalaiset maanmittarit 
saavuttivat merkittäviä kansainvälisiä tuloksia. 

puolustusvoImat suomalaIsen Ilmakuvauksen 
kehIttäjänä
Suomessa maanmittauksen ja armeijan läheinen suhde tulee 
hyvin esiin fotogrammetrian kehityksessä. Ilmakuvaus alkoi yleis-
tyä kaikkialla maailmassa ensimmäisen maailmansodan aikana 
lentotekniikan kehityksen myötä. Suomessa ilmakuvien käyttöön 
perustuva kartoitusosasto perustettiin aluksi puolustusvoimiin 
1926. Osasto syntyi ennen kaikkea tykistön tarpeesta yksityis-
kohtaisemmalle karttatiedolle – paremmat kartat olivat edellytys 
tykistötulen tarkemmalle kohdistamiselle.

1920-luvulla ilmakuvakartoitus oli vielä voimakkaassa kehi-
tysvaiheessa, eikä Suonen oloihin sopivaa menetelmää ollut val-
miina olemassa. Tässä tilanteessa tykistökenraali Vilho nenonen 

(1883–1960) alkoi kehittää omaa ilmakuvausmenetelmää. 
Ongelmana ilmasta kuvatessa oli lentokoneen ja maaston 
välisen kaltevuuskulman määrittäminen. Se voitiin tehdä 
ilmakuvista todettavien kiintopisteiden avulla, mutta 
Suomen metsäpeitteisessä maastossa näiden pisteiden 
löytäminen oli hankalaa. Kiintopisteiden sijaan Nenonen 
suunnitteli menetelmää, jossa kaltevuuskulma saataisiin 
oikaistua horisonttikuvien avulla. Jos lentokoneesta otet-
taisiin samanaikaisesti maastoilmakuva sekä kaksi kuvaa 
horisontista kohtisuoraan vastakkain olevista suunnista, 
noiden horisonttikuvien avulla kuvaushetkellä ollut kallis-
tuma saataisiin selville ja kuva voitaisiin oikaista.

Nenosen menetelmä edellytti kuitenkin tarkempaa 
lentokorkeusmittaria, kuin millä lentokoneet oli varustettu 
1920-luvulla. Sellaisen Nenoselle rakensi ilmakehän tutki-
mukseen erikoistunut Vilho Väisälä (1889–1969). Väisälän 
nestestatoskoopin avulla lentokorkeuden vaihtelut pystyt-
tiin arvioimaan muutaman metrin tarkkuudella. Kolmas 
tärkeä henkilö fotogrammetrisen kartoituksen suomalaisen 
metodin synnyssä oli TkT karl Löfström (1903–1984), joka 
käytännössä toteutti Nenosen ideat ilmakuvauskameroista. 
Löfström kehitti useammassa maassa patentoidun mene-
telmän ja laitteen ilmakuvan kaltevuuden määrittämistä 
varten ja sai sen lisäksi kaksi muutakin ilmakuvaukseen 
liittynyttä patenttia.

Nenosen nimiin päätyneen ilmakuvausmenetelmän 
prototyyppi valmistui 1927, ja laitteen teollinen valmistus 
alkoi 1930 tunnetun optiikkavalmistaja Zeissin ottaessa 
Nenon-kameran tuotantoonsa. Pian tämän jälkeen laite 
tuli laajasti käyttöön sekä Suomessa että ulkomailla – muun 
muassa Maanmittaushallitus hankki Nenon-kameran 
1930-luvun puolivälissä, ja laitetta hyödynnettiin laajasti so-
dan jälkeen Suomen kartoituksessa. Oma ilmakuvausosasto 
Maanmittaushallitukseen perustettiin kuitenkin vasta 1953.

vUOsisADAn Mit tARit

nenosen kameran toimintaperiaate.
Tekniikan museon kuva-arkisto.

nenosen kamera lentokoneessa.
Tekniikan museon kuva-arkisto.
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geoIdItutkImusta kYlmän sodan  
maaIlmassa
Ilmakuvauksen ohella suomalaisten maanmittareiden asiantunte-
mus oli 1900-luvun puolivälissä huippuluokkaa myös tutkimuksissa, 
jotka käsittelivät maapallon muotoa, kokoa ja rakennetta. Näiden 
töiden kärjessä kulki Veikko Heiskanen (1895–1971), jonka ura 
eteni Geodeettisen laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun geodesian 
professuurin kautta Pohjois-Amerikkaan. Kun Nenonen, V. Väisälä 
ja Löfström veivät suomalaisen maanmittauksen maasta ilmaan, 
Heiskanen kurotti vielä korkeammalle – Yhdysvaltojen puolustus-
voimien tuella hän oli mukana viemässä maanmittausta 
avaruuteen.

Veikko Heiskanen aloitti maapallon kokoa ja muo-
toa koskevat tutkimukset jo 1930-luvulla, ja kahdessa 
vuosikymmenessä hän oli noussut maailman tunnus-
tetuimpien geodeettien joukkoon. Jälleenrakennuksen 
ajan Suomessa tutkimusresursseja oli kuitenkin tarjolla 
heikosti, ja Heiskanen muuttikin Yhdysvaltoihin, jossa 
hänestä vuonna 1951 tuli Ohio State Universityn (Co-
lumbus) professori. 

Ensitöikseen uudessa yliopistossa Veikko Heiskasen 
organisoi geodesian opetus- ja tutkimustoiminnan. 
Tämän seurauksena Ohio Statesta tuli ensimmäinen 
yliopisto Yhdysvalloissa, jossa pystyi erikoistumaan geo-
desiaan, ja pian se oli noussut yhdeksi alan opetuksen 
ja tutkimuksen keskuspaikoista maailmassa. Heiskasen 
vanavedessä useampia muitakin suomalaisgeodeetik-
koja – mm. R. a. Hirvonen, Urho Uotila ja Simo Laurila 
– päätyi Yhdysvaloihin sillä seurauksella, että Yhdysvalto-
jen neljästä arvostetusta geodesian tutkimuslaitoksesta 
kolmessa oli 1960-luvulla suomalainen johtaja. 

Yhdysvalloissa Heiskanen aloitti mittavan kartoitusprojektin, 
jonka tavoitteena oli geoidin – maapallon pinnanmuotoja kuvaa-
van mallin – rakentaminen. Columbuksen ohjelmaksi kutsutussa 
projektissa uutta gravimetrista tietoa kerättiin eri puolilta maailmaa 
ja yhdistettiin jo olemassa olevaan dataan kattavan geoidin aikaan 
saamiseksi. Vuonna 1957 valmistunut Columbuksen geoidi sisälsi 
tietoja 59 eri maasta, joiden avulla saatiin muodostettua siihen 
mennessä tarkin kuva maapallon pinnanmuodoista. Seuraavina 
vuosikymmeninä geoidia täydennettiin useampaan otteeseen, ja 
satelliittiteknologian käyttöön oton myötä maapallon muotokuva 
tarkentui entisestään. Myös Heiskanen oli uransa loppuvaiheessa 
mukana avaruusgeodesian kehityksessä paraatipaikalla Yhdys-
valloissa.

Veikko Heiskasen varhainen työ maailman geodeettisen 
järjestelmän parissa oli tieteellisesti merkittävää. Samaan aikaan 
geoiditutkimuksilla oli vahva poliittinen ulottuvuus, joka liittyi 
Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliseen valtataisteluun: asetekno-
logian kehityksen myötä geopolitiikka ja geodesia linkittyivät toi-
siinsa kylmän sodan alusta lähtien ennen näkemättömällä tavalla. 

Jo 1950-luvulla ohjusjärjestelmien toiminta edellytti entistä 
tarkempia tietoja maapallon muodoista ja maantieteellisistä sijain-
neista. Juuri tuota informaatiota Heiskanen tutkimusryhmineen ky-
keni tarjoamaan, ja rahoitus heidän työhön – kuten geodeettiseen 
tutkimukseen Yhdysvalloissa yleensä – tuli pitkälti sotilaslähteistä. 
Jo varhain Heiskasen työ sai myös arvostusta sotilaspiireissä: 1953 
Yhdysvaltain Army Map Service (AMS) kiitti Heiskasta tämän pa-
noksesta Yhdysvaltain kartoitukseen ja ilmakuvaukseen. 

EiGEn-CG01C Geoidi. lähde: http://op.gfz-potsdam.de/
grace/results/grav/g003_eigen-cg01c.html#t8.

ilmakuvien tutkimista stereokatselulaitteella 
kenttäolosuhteissa Maaselässä seemsjärvellä; 
työntouhussa Jaakko Ollila.
Jaakko Ollilan lahjoitus, Tekniikan museon kuva-arkisto.
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opetus 
1930-luvun alkuun asti maanmittaus oli heikommassa asemassa 
Teknillisen korkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen yleiseen linjaan 
verrattuna. Maanmittausosaston kolmivuotinen opetusohjelma 
oli vuoden lyhyempi kuin muissa osastoissa eivätkä mittarit voi-
neet jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon saakka. Vuoden 1933 
tutkintouudistuksessa kyseiset rajoitukset kuitenkin poistuivat, ja 
maanmittaus nousi yhdenmukaiseen asemaan muiden tekniikan 
oppiaineiden kanssa.

Samalla kun suomalainen yliopistojärjestelmä laajeni 1900-lu-
vulla, myös maanmittauksen koulutusvolyymi kasvoi. Vuosisadan 
alussa mittariopiskelijoita oli kirjoilla Teknillisessä korkeakoulussa 
pienimmillään vain yksitoista kappaletta. Opiskelijapula alkoi hel-
littään 1920-luvulla, kun maanmittareiden palkkaukseen saatiin 
parannusta. Vuosisadan puolivälissä maanmittausosastolla opiskeli 
jo 130–180 henkilöä vuosittain ja 1970-luvulla opiskelijoiden määrä 
oli noussut 250:een. Tänä päivänä Aalto-yliopiston maanmittaustie-
teiden laitoksella opiskelee noin 600 perus- ja 120 jatko-opiskelijaa. 

Myös maanmittausosaston opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
määrä kasvoi nopeasti. Kun 1908 opetuksesta ja tutkimuk-

opetuksen ja tutkImuksen suuntavIIvoja sesta vastasi yksi geodesian ja yksi maanjako- ja katasteritekniikan 
professori, niin tänä päivänä Aalto-yliopiston maanmittaustieteiden 
laitoksella on seitsemän professoria sekä yhteensä 60 tutkijaa, 
opettajaa ja muun henkilökunnan edustajaa.

Maanmittausosaston opinto-ohjelmassa kuvastuu hyvin 
muutokset, joita maanmittauksessa tapahtui 1900-luvulla. Vuosi-
sadan alun maatalousvaltaisessa Suomessa mittariopiskelijoiden 
täytyi perehtyä maatalouden ja metsänhoidon kysymyksiin, ja 
vielä 1930-luvulla maanjako-opintoihin kuului pakollinen kesän 
mittainen maatilaharjoittelu. Vuosisadan puolivälissä suomalaisen 
yhteiskunnan urbanisoituminen heijastui myös maanmittauksen 
opetukseen: kaupunkien kiinteistöhallinto muuttui pakolliseksi 
oppiaineeksi 1953, ja reilu vuosikymmen myöhemmin maanvil-
jelysopin opetuksesta ja maatilaharjoittelusta luovuttiin. 

Myös nopea teknologinen kehitys vaikutti opetuksen sisältöön. 
Kun lentotekniikka, satelliittitekniikka ja tietotekniikka yleistyivät 
myös maanmittareiden käyttöön, käytännön geodesian, kiinteistö-
tekniikan ym. perinteisten kurssien rinnalla alettiin vähitellen opet-
taa avaruusgeodesiaa, digitaalista kuvankäsittelyä ja laserkeilausta.  

Maanmittausosaston ensimmäinen diplomityö valmistui 
vuonna 1910. Se oli kasimir Sinervän (Sjösted) tutkimus Hie-

talahden satama-alueen kartoitus fotogrammetrisesti. Vuosisadan 
alkupuolen diplomityöt painottuivat kuitenkin pääasiallisesti kiin-
teistötalouden aiheisiin – isojakojärjestelyihin ja Suomen pitäjien 
jako-olojen tutkimiseen. Sotavuosien jälkeisen jälleenasutuksen 
aikana maanmittauksen diplomitöinä laadittiin runsaasti maankäyt-
tösuunnitelmia, asutussuunnitelmia ja maanhankintalain mukaisia 
perustamis- ja arviointitoimituksia. Näissä töissä maanmittarit 
pääsivät jo opiskeluaikanaan työskentelemään yhteiskunnallisesti 
tärkeiden kysymysten parissa. 

vUOsisADAn Mit tARit

viikin kallioilla kenttäharjoituksissa 
kesällä 1931 – tekniikan ylioppilas 
tuhkunen havaitsee.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan 
lahjoitus.

Maanmittausosaston iii vuosikurssi 31.5.1923.  
seisomassa vasemmalta Harry Kaitila, Aulis vainio,  
ilmari Paasio, Eino sohlman (saarto).  
istumassa väinö v. seppälä, t.H.H. nordensvan,  
Pekka tynkkynen, niilo tarkka.
Tekniikan museon kuva-arkisto, lahjoittanut V.V. Seppälä.
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Myös 1900-luvun jälkipuolelta diplomitöiden enemmistö 
käsitteli kiinteistötalouden teemoja. Kun 1950- ja 1960-lukujen 
taitteessa tehdyistä diplomitöistä 48 % liittyi maanjako-oppiin, 
28 % geodesiaan ja 17 % fotogrammetriaan, niin 2008–2010 
maanmittaustieteiden laitoksella tehdyissä diplomitöissä 70 % 
syntyi kiinteistötaloudesta geomatiikan osuuden jäädessä 30 %:iin.

1900-luvun kuluessa maanmittareiden työmahdollisuudet 
lisääntyivät huomattavasti. Mittareiden perinteinen työpaikka 
Maanmittauslaitos (ent. Maanmittaushallitus) työllisti vielä 
1940-luvulla 90 % valmistuneista. Vuosisadan puolivälin jälkeen 
kaupungit ja maalaiskunnat tarvitsivat kuitenkin yhä enemmän 
maanmittareita huolehtimaan urbanisoitumiskehityksestä, ja 
vuonna 1977 kunnat työllistivät jo 32 % mittareista. Vuosisadan 
loppua kohden myös yksityisellä sektorilla alkoi syntyä kysyntää 
maanmittareiden työpanokselle, ja 1990-luvun alussa yksityinen 
sektori työllisti jo 20 % maanmittareista, Maanmittauslaitoksen 
osuuden ollessa 40 % ja kuntien 30 %.

tutkImus
Tieteenaloina maanmittauksen pääosa-alueet poikkeavat toi-
sistaan: mittaus- ja kartoitustekniikassa matematiikka ja luon-
nontieteet ovat keskeisiä, kun taas kiinteistötalous painottuu 
yhteiskunnallisiin, juridisiin ja taloudellisiin aineisiin. Suomessa 
maanmittaustieteen historia keskittyy 1900-luvulla aluksi geode-
siaan, mutta vuosisadan toisella puolella myös kiinteistötalouden 
tutkimus kehittyi nopeasti.  

Maanmittausosaston sai 1933 oikeuden myöntää tekniikan 
tohtorin tutkintoja. Osaston ensimmäinen väitöskirja – Vilho 
Erolan On the Structure of the Earth´s Crust in the Neighbourhoods 

of the Ferghana Basin – valmistui kahdeksan vuotta myöhemmin. 
Lahjakkaiden tutkijoiden ansiosta suomalainen geodesia oli jo 
1950-luvulla noussut maailmanmaineeseen, ja henkilöt kuten 
Veikko Heiskanen, Reino Hirvonen ja Urho Uotila loivat uraansa sekä 
Suomessa että Yhdysvalloissa. Vuosisadan puolivälissä maanmit-
taus kuului suomalaisen tieteen huippualoihin, ja geodesia onkin 
yksi parhaita esimerkkejä suomalaisesta aivoviennistä.

Geodesian tekniset edellytykset parantuivat radikaalisti 
1900-luvun jälkipuolella, mikä heijastui suoraan alan tutkimukseen. 
1960-luvulla maanmittausosaston keskeisiksi tutkimusaiheiksi 
nousivat satelliittiteknologiaan nojautuva avaruusgeodesia, ana-
lyyttinen fotogrammetria sekä uusien sähköisten ja elektronisten 
mittalaitteiden sovellustutkimukset. Seuraavalla vuosikymmenellä 
– tietotekniikan alkaessa mullistaa maanmittaustieteitä – mittaus- 
ja laskentatoimien automaation tutkimus lisääntyi, ja geoinforma-
tiikka alkoi vähitellen kehittyä omaksi tutkimusalakseen.

Tekniikan kehityksen ohella myös yhteiskunnalliset muutok-
set heijastuivat kiinteistötalouden tutkimukseen 1900-luvulla. 
Maankäytön haasteet muuttuivat Suomessa kaupungistumisen 
myötä, minkä seurauksena kiinteistötalouden tutkimukselle syntyi 
aikaisempaa enemmän tarvetta vuosisadan puolivälin jälkeen. Alan 
tutkimus keskitettiin vuonna 1960 VTT:lle perustettuun maanja-
koteknilliseen laboratorioon, joka toimi kiinteässä yhteistyössä 
maanmittausosaston kanssa. 

Toisen maailmansodan jälkeen kiinteistöpuolen keskeisiin tutki-
joihin lukeutui maanjako-opin professori arvid Viiala (1911–1991), 
joka keskittyi työssään maatalojen muodostukseen ja kiinteistö-
arviointiin. Viialan seuraajan Pekka V. Virtasen (1929–) kaudella 
kiinteistötaloudessa alettiin suuntautua selvemmin kaupunkiym-

Porvoon Pappilanmäen asemakaavamittaus 
vuonna 1936.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Jaakko Ollilan lahjoitus.

teekkari Aleksi Ruuska opiskelee vuonna 1925. 
Huomaa harrastusvälineet seinällä.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Helmer Walleniuksen lahjoitus.
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päristöä koskeviin kysymyksiin. 1970-luvulla kiinteistötalouden kes-
keisiin tutkimusteemoihin lukeutuivat maankäyttösuunnitelmien 
toteuttamisen ongelmat, maankäytön suunnittelun menetelmien 
kehittäminen sekä kiinteistöoikeudelliseen lainvalmisteluun liitty-
vät aiheet. Yhteiskunnallisesti merkittävistä tutkimushankkeita oli 
esimerkiksi haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen -tutkimus-
projekti, joka toteutettiin 1978–1981 kiinteistö- ja yhdyskuntatek-
niikan laitoksella Pekka V. Virtasen johdolla.

Maanmittauksen tieteellistymiskehitys ilmenee hyvin alan 
tohtorimäärien kehityksessä. Ensimmäisten väitöskirjojen val-
mistuessa vuosina 1944–53 seitsemän maanmittaria sai tohtorin 
arvon. 1970-luvulla osastolta valmistui vuosikymmenen aikana 9 
tohtoria ja 14 lisensiaattia, kun luku vuosina 2008–2010 oli jo 12 ja 
10. Vaikka kiinteistötalouden aiheet ovat 2000-luvulla dominoineet 
maanmittaustieteiden diplomitöitä, niin lisensiaatti- ja tohtoritut-
kintojen määrät ovat maanmittauksen opintosuunnissa olleet 
käytännössä yhtä suuria. 

2000-luvulla maanmittaustieteiden laitoksen tutkimus on 
levinnyt laajalle, ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö – esim. EU-
projektien muodossa – on tullut vahvasti mukaan laitoksen toimin-
taa. Vuosituhannen taitteen jälkeen keskeisiä tutkimusteemoja ovat 
kiinteistöpuolella olleet mm. kiinteistöomaisuuden tuottavuus, 
kiinteistöjohtamisen menetelmät, maaseudun kiinteistörakenteen 
kehittäminen, toimitilamarkkinoiden dynamiikka sekä kiinteistö-
rekisteritietokantojen kehittäminen. Geomatiikassa huomio on 
kiinnittynyt gps- ja satelliittipaikannukseen, laserkeilaukseen sekä 
tiedon hallintaan ja tilastollisten analyysimenetelmien käyttöön 
liittyvään spatiaaliseen tiedonlouhintaan.

vUOsisADAn Mit tARit

maanmIttauksen teknInen kehItYs 
 1900-luvulla

sekä maanmIttauksen tutkImus että käytännön työ 
muuttuivat suuresti 1900-luvulla. Tämä ei johtunut niinkään 
maanmittauksen tehtäväkentän uudelleen määrittelystä, vaan 
alan teknisten edellytysten parantumisesta. 2000-luvulla mieli-
kuva luonnossa mittalatan ja teodoliitin kanssa seisovasta maan-
mittarista vastaakin enää huonosti sitä, mitä alan ammattilaiset 
todellisuudessa tekevät.

Viime vuosisadan alussa maanmittareilta edellytettiin hyvää 
fyysistä kuntoa. Pitkillä Lapin kartoitusmatkoilla leiriytymisva-
rusteiden ohessa mukana kulkivat pora, moukari ja rautakanki 
merkkisignaalien rakentamista varten. Itse mittauksiin tarvittiin 
kiikari, kompassi, ”termometri” ja teräsmittanauha. Varusteisiin 
kuului myös jo kulmia mittaava teodoliitti. 

Teodoliittia hyödynnettiin muun muassa maanmittauksen 
perusmenetelmiin 1900-luvun alussa kuuluneessa kolmiomitta-
uksessa, joka mahdollisti etäisyyksien ja maanpinnan korkeuksien 
mittaamisen laajemmalla maantieteellisellä alueella. Suomessa 
käynnistettiin laaja kolmiomittausprojekti 1919, jonka tavoittee-
na oli koko maan kattavan kolmioverkon rakentaminen, joka 
toimisi koordinaatiston perustana kartoissa. Tuhansittain ihmisiä 
työllistäneen hankkeen mukana Suomeen rakennettiin yhteensä 

tellurometrimittausta itä-suomessa. Apuna 
palokunnan tikasauto.
Tekniikan museon kuva-arkisto, Kalevi Erannin lahjoitus.
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4 000 kolmiomittaustornia – korkeimmat 50-metrisiä – joihin 
maanmittarit kiipesivät teodoliitteineen aina 1980-luvulle asti 
suorittamaan mittauksia.

Kolmiomittaukseen verrattuna kaukokartoitusmenetelmien 
kehitys nopeutti maanmittausta ja toi mukanaan huomattavia kus-
tannus- ja työvoimasäästöjä. Kaukokartoituksen varhaisia askeleita 
otettiin 1900-luvun alussa, kun maata kuvattiin kuumailmapalloista 
ja ilmalaivoista käsin. Lentotekniikan kehityksen ja ilmakuvausin-
novaatioiden myötä ilmakuvauksesta oli 1950-luvulle tultaessa 
tullut tehokkain menetelmä kartan teossa. Ilmasta otettujen 
kuvien muuttaminen kartoiksi edellytti kuitenkin vielä runsaasti 
käsityötä, jossa hyödynnettiin muun muassa erilaisia stereokat-
selulaitteita, kuten kalevi Erannin (1926–2001) suunnittelemaa 
jonostereoskooppia.

Kaukokartoituksen seuraava kehitysaskel tapahtui satelliitti-
teknologian myötä. Vuonna 1972 kiertoradalle ammuttiin ensim-
mäinen ympäristön tilaa kartoittanut Landsat 1 -satelliitti, ja sen 
mukana satelliittikuvien analysointi aloitettiin myös Suomessa. 
Kuitenkin vasta kun tänä päivänä laajalle levinnyt GPS-järjestelmä 
saatiin myös siviilipuolen käyttöön vuonna 1984, niin satelliitit 
todella mullistivat maanmittauksen. GPS:n avulla voitiin pian tehdä 
mittauksia ympäri vuoden ja sillä saatiin sekunneissa mittaustu-
loksia, joiden pelkät valmistelut olisivat kolmiomittaustekniikalle 
vieneet viikkoja.

Myös maanpinnalla tehdyissä mittauksissa käytetyt instru-
mentit kehittyivät 1900-luvulla huomattavasti, ja esimerkiksi 
pimeys, sade tai sumu eivät enää estäneet mittauksia. Pian 
toisen maailmansodan jälkeen radio- ja valoaalloilla toimineet 
sähköiset etäisyysmittarit alkoivat yleistyä kenttämittauksissa. 
Suomessa 1950-luvun lopulla käyttöön tulleen tellurometrin 
avulla etäisyyksien mittaukset onnistuivat jo elektronisesti, mutta 
kulmien mittaus jouduttiin vielä tekemään perinteisellä teodolii-
tilla. Vuonna 1978 otettiin askel kohti täysautomaatiota. Tuolloin 
kenttäkäyttöön otetun elektronisen reduktiotakymetrin avulla 
mittatieto (kulmat, etäisyydet ja koordinaatit) voitiin siirtää suoraa 
tietokoneelle. 2000-luvun alun tärkeimpiä mittalaiteinnovaatioita 

on ollut laserkeilaus. Menetelmässä lasersäteitä 
ammutaan tiheänä kimppuna, ja säteiden kim-
poamistietojen perusteella voidaan toteuttaa 
kolmiulotteisia tietokonemalleja esimerkiksi 
luonnon korkeusvaihteluista tai vaikka raken-
nuksen muodoista.

dIgItaalInen kartta
Tietotekniikan tullessa yhä voimakkaammin 
mukaan maanmittaukseen 1900-luvun toisella 
puoliskolla se vaikutti myös olemassa olevan 
maanmittaustiedon käsittelyyn ja saatavuuteen.  
Kiinteistötietojen digitaalinen rekisteröinti 
aloitettiin Suomessa 1968 ja kahta vuotta myö-
hemmin peruskarttoja ryhdyttiin muuttamaan 
digitaaliseen muotoon. Digitalisoinnin myötä 
kartta- ja rekisteritiedot muuttuivat sähköiseksi 
paikkatiedoksi, jonka käsittely ja päivittäminen 
onnistuivat helposti. Paikkatietokannoista 
taas muodostui valtavia maanmittaustiedon 
varastoja, joista tarvittavan tiedon etsiminen 
onnistui nopeasti.

Sähköinen paikkatieto muutti kartan valmistuksen, niiden 
muokkaamisen ja käyttömahdollisuudet. Karttaa voitiin nyt rää-
tälöidä helposti sen mukaan, millaiselle paikkatiedolle oli tarvetta, 
mikä johti mitä erilaisimpien teemakarttojen syntyyn. Globaalien 
internet-palveluiden yleistyminen vuosituhannen taitteessa 
taas aiheutti, että monipuoliset karttapalvelut tulivat laajojen 
joukkojen ulottuville. Tänä päivänä tarkistamme entuudestaan 
tuntemattoman reitin tietokoneelta, puhelimesta tai GPS-laitteesta. 
Kun etsimme ravintolaa, oopperaa, rock-klubia, juna-asemaa 
tai lenkkipolkua, niin jälleen saamme tiedon sekunneissa. Yhtä 
nopeasti kiinteistötietoja tarvitseva taas löytää voimassa olevan 
asemakaavan, kiinteistörajakartat ja rakennuslupakartat www-poh-
jaisista tietokannoista. Maanmittausalan tietoa onkin tänä päivänä 
saatavilla helpommin kuin koskaan aikaisemmin historiassa ja sitä 
myös käytetään luultavasti runsaammin kuin koskaan aikaisemmin.
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Rautavaaran kunnan rajan avaaminen talvella 1935; 
linjat suunnattiin teodoliitilla.
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