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M U R R O S KO H T I A

A R I  L A I T A L A  
ar i . la itala maank aytto.f i

MUUTOKSIA ON MONENLAISIA. Jotkut tulevat äkkiar-
vaamatta ja suurella ryminällä, mutta saattavat sittenkin 
jäädä vaikutuksiltaan vähäisiksi. Useimmat alkavat pieninä 
aihioina, mutta vähä vähältä voimaa keräten muuttavat 
ensin ajatuksia, sitten mielipiteitä, tapoja ja tottumuksia, 
rapauttavat nykyisiä rakenteita ja johtavat lopulta läpimur-
toon. Yksi tällainen on verkkokaupan kehitys, joka näyttää 
nyt lopulta – 20 vuotta voimaa kerättyään – muuttavan 
myös fyysisen maailman rakenteita.

Asia ei siis ole mitenkään uusi, mutta nyt tuo muutos 
on edennyt niin pitkälle, että vanhat rakenteet alkavat 
väkisinkin murtua. Meidän näkökulmastamme kiinnostavia 
ovat vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja erityisesti 
kiinteistöliiketoimintaan.

Verkkokauppa on oleellisen osa globalisaatiota ja 
kansainvälinen kaupan kasvua ja se vaatii oman infransa, 
vaikka välivarastoinnin tarve yritetäänkin minimoida. Tar-
vitaan kuitenkin massiivisia lajittelukeskuksia, pakkaamoja 
ja lähettämöjä. Tällä alueella toimivat kiinteistösijoittajat 
tarvitsevat huikean paljon osaamista myös varsinaisen 
kiinteistösijoittamisen ulkopuolelta.

Havainnollinen merkki verkkokaupan noususta on 
muutos vähittäiskaupan ketjuissa. Monet perinteikkäät eri-
koiskaupan ketjut ovat jo kadonneet tai käyvät kuolinkamp-
pailuaan. Aivan tuore tapaus on Seppälä, jolla vielä 2010 oli 
yli 200 myymälää. Varsinainen kotimainen jännitysnäytelmä 
on ollut seurata Stockmannin kamppailua. Vielä vuosi-
kymmen sitten menestys oli väkevää ja osinkojakin irtosi 
vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Nyt tuosta kaikesta 
on jäljellä kovin vähän. Tarinassa on tietysti monia käänteitä, 
mutta arvioissa kyllä nostetaan 
enemmän tai vähemmän esille 
verkkokaupan globaali nousu ja 
Stockmannin oma kompastelu 
verkkokaupan saralla.

Kansainvälisiä esimerkkejä 
riittää. Aivan tuore on yrityssa-
neeraukseen ajautunut lelujätti 
Toys R Us. Syy- ja seuraussuh-
teet ovat tietysti monimutkai-
sia, mutta todettakoon, että 
mm. Amazon.com on vähitellen 
noussut lelumyynnissä ohi Toys 
R Usin. Amazon on jatkanut 
voittokulkuaan monella muul-
lakin sektorilla ja edelleen van-
kistanut asemiaan maailman 

arvokkaimpien yritysten listalla, jossa se majailee nyt sijalla 
neljä. Kuluvan vuoden toisella kvartaalilla kymppisakkiin 
on ensimmäisen kerran kiilannut myös verkkokauppajätti 
Alibaba Group.

Kaupan murrokseen näyttää vahvasti liittyvän myös 
uusi asumisen muoto, jossa uusien ostoskeskusten yhte-
yteen rakennetaan asuntoja. Esimerkkejä tulee koko ajan 
lisää, mutta poimitaan lähempään tarkasteluun Helsingin 
Kalasataman nouseva kauppakeskus REDI ja sen yhteyteen 
nousevat tornitalot. Uutuusarvoa on monessakin suhtees-
sa, mutta mainittakoon, että kokonaisuuden korkeimmaksi 
rakennukseksi nousevaan REDIn Majakkaan tulee jo yksis-
tään 282 asuntoa. Suomen mitassa tämä on aika paljon, kun 
vielä huomioidaan, että tontin koko on 920 m2 ja asuntojen 
alapuolisiin kerroksiin tulee vielä kauppakeskuskerroksia 
ja pysäköintiluolastoa. Kiinteistöteknisesti alue näyttää 
varsin mielenkiintoiselta, sillä rakentaminen ei noudata 
tonttirajoja ja hallinnanjakosopimuksilla näyttää olevan 
kokonaisuuden kannalta aika iso merkitys.

Älykotihehkutusta ei em. asuntojen markkinointiin 
näytä erityisesti liittyvän, mutta merkkejä älykotiasumisen 
uudesta tulemisesta on kyllä ilmassa. Asia liittyy tekoälyn 
rantautumiseen myös kodinohjauksen ratkaisuihin. Tästä 
kuitenkin enemmän tulevissa numeroissa.

Lopuksi todettakoon, että tietotekniikka – milloin mis-
säkin muodossa – näyttää lopulta tunkeutuvan aivan kaik-
kialle ja muovaamaan maailmaa uusiksi. Se mahdollistaa 
niin uudet kaupankäynnin muodot, energiajärjestelmän 
murroksen kuin automatisoituvan liikenteenkin. Nämä ovat 
voimia, jotka sitten puolestaan muovaavat maankäyttöä 

ja sen vaatimia investointeja, 
riskejä ja tuottoja. Näyttää sil-
tä, että maankäytön ratkaisut 
integroituvat entistä enemmän 
osaksi liikenteen ja energian 
ratkaisuja. Matka kohti hyper-
kytkeytynyttä rakennettua ja 
ihmisten ympäristöä jatkuu, 
ja vauhti varmasti vain kiih-
tyy. Tämä aiheuttaa suuria 
haasteita osaamisellemme ja 
tekemisellemme. Ja vaikka ha-
luaisimmekin kovasti muuttua 
ja uudistua, se ei välttämättä 
ole ollenkaan helppoa. Sen 
osoittavat jo edelläkin mainitut 
esimerkitkin.
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Haastattelu: Pekka Lehtonen
Teksti: Raivo Vallner ja  

Pekka Lehtonen

Tyhjästä Euroopan eturiviin
Tämä haastattelu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa 
perehdymme Viron maaolojen kehittämiseen neuvostoajan 
jälkeen. Toisessa osassa (Maankäyttö 4/2017) tarkastellaan 
kartta-alan ja paikkatietojen kehitystä tuona aikana tähän 
päivään. Kirjoitus perustuu Raivo Vallnerin toimittamiin 
tarkkoihin teksteihin.

VUONNA 1991, kohta Viron its-
näiseksi julistautumisen jälkeen, 
soitti Meurosen Väiski Maanmit-
tauslaitoksesta. Hän kertoi, että olisi 
nuori insinööri Virosta, joka haluaisi 

tutustua suomalaiseen maatalouteen. Olin Mäntsälän kunnan 
palveluksessa, ja vierailu paikallisille maatiloille järjestettiin. 
Tuo nuori insinööri oli Raivo Vallner, josta sittemmin tuli Viron 
Maanmittauslaitoksen (Maa-ametin) pääjohtaja. Noihin aikoihin 
käynnistyi Viron ja Suomen Maanmittauslaitosten yhteistyö, mitä 
Raivo Vallner kiittelee pitkin keskustelua.  

Nyt 25 vuotta myöhemmin ovat Viro ja Maa-amet kehittyneet 
huimaavasti. Pureudumme tähän kunnioitettavaan tarinaan.

Raivo Vallner on ollut Maa-ametin johtotehtävissä sen pe-
rustamisesta lähtien eläkkeelle siirtymiseen 1. heinäkuuta 2016 
saakka, siis yli 26 vuotta.

EUREF 2014-symposium johti  
Vallnerin Liettuaan vuonna 2014.  
Taustalla 1300-luvulta oleva  
Trakain Linna lähellä Vilnaa.

VIRON HÄMMÄST Y TTÄVÄ TARINA – 
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Maahan liittyvien kysymysten parissa hän työsken-
teli yli 34 vuotta, vuoden 1982 toukokuusta lähtien. 
Tuolloin hän aloitti Viron SNT:n Maatalousministeriön 
alaisuudessa toimivan Maanjärjestelyhallituksen 
(Maanmittaushallituksen) johtajana sekä maankäytön 
ja suojelun valtiollisena ylitarkastajana. 

Haastattelu on Viron selviytymistarina Neuvostolii-
ton ikeestä tähän päivään maanmittauksen näkökul-
masta. Se tarina on ainutlaatuinen.

Maanmittauslaitos perustettiin 16. tammikuuta 
1990 Viron SNT:n Maatalousministeriön alaisuudessa 
toimineen Maanjärjestelyhallituksen tilalle ja aloitti toi-
mintansa maatalousministeriön alaisuudessa erillisenä 
organisaationa. Vuoden 1993 kesäkuussa se siirrettiin 
itsenäisen Viron Ympäristöministeriön alaisuuteen.

”Maanmittauslaitos on vanhimpia valtion virastoja itsenäisyy-
tensä palauttaneessa Virossa. Se oli valtion virastoista ensimmäi-
nen, jonka johtosäännön Viron hallitus hyväksyi”, Raivo kertoo.

MAANMITTAUSLAITOS ENNAKOI   
ITSENÄISTYVÄN MAAN TARPEITA
– Mikä vauhditti Maanmittauslaitoksen perustamista?

”Vaikka Virossa liehuivatkin vielä punaliput ja valtion nimessä 
oli viite kuulumisesta Neuvostoliittoon, oli jokseenkin selvää 
kaikille, että Viron pyrkimykset poistua ’veljeskansojen yhteisestä 
perheestä’ toteutuisivat lähiaikoina ja vuonna 1918 julistettu 
valtiollinen itsenäisyys jatkuisi.

Jotta maa ja kansakunta eivät joutuisi murroksessa kaaok-
seen tai suunnan puutteeseen, alettiin jo hyvissä ajoin miettiä 
itsenäisen valtion toiminnan kannalta oleellista lainsäädäntöä 
sekä instituutioiden perustamista.”

Vuonna 1990, jolloin Viro oli vielä osa Neuvostoliittoa, Viron 
SNT:n korkein neuvosto perusti Viron tasavallan maa- ja vesi-
aluiden sekä ilmatilan valvontaa varten Maanmittauslaitoksen, 
Merenkulkulaitoksen ja Ilmailulaitoksen. Vuonna 1992 itsenäinen 
Viro perusti Puolustusvoimien Pääesikunnan ja vuonna 1993 
Rajavartiolaitoksen.

Maanmittauslaitoksen ensisijaisia tavoitteita olivat:
– maan järkevämmän järjestelyn ja käytön varmistaminen
– geodeettisten ja kartografisten töiden järjestäminen
– kiinteistörekisterin käyttöönotto ja ylläpidon järjestäminen
– maan arvon määrittäminen ja maaveron (kiinteistöveron) 

käyttöönoton seuranta
– maankäyttöä (kiinteistötekniikkaa, maajärjestelyä) ja maan-

mittausta koskevien työlupien myöntäminen
– maanomistuskiistojen ratkaiseminen jne.

NEUVOSTOPERINNÖN PURKU  
VALTAVA URAKKA
”Kesällä 1940 Viro miehitettiin, ja mm. koko maaomaisuus kansal-
listettiin. Yhdellä kynän vedolla katosivat kaikki maanomistajat. 
Tästä eteenpäin oli ainoastaan maankäyttäjiä, ja vain Neuvosto-
liiton keskushallinto tiesi tarkalleen, kuka saisi maata käyttöönsä 
0,05 tai 0,20 hehtaaria. Neuvostoliiton keskitetty valtiovalta tiesi ja 
opetti virolaiselle maanviljelijälle, miten kasvatetaan perunoita, ja 
että kaikki ongelmat ratkaisee peltojen kuningas, maissi.” 

Raivo kertoo, kuinka kaikki maa oli valtion omistamaa. Sitä 
ei ollut mahdollista ostaa eikä myydä. Sai ainoastaan vaihtaa 

 ”Jotta maa ja kansakunta eivät  joutuisi 
murroksessa kaaokseen tai suunnan 
 puutteeseen, alettiin jo hyvissä ajoin 
miettiä itsenäisen valtion toiminnan 
 kannalta oleellista lainsäädäntöä sekä 
instituutioiden perustamista.”

maankäyttöoikeutta, mutta sitäkin vain tietyin edellytyksin. 
Maanomistajille muutos oli jyrkkä ja kipeä.

Vuonna 1989 Viron SNT:n korkein neuvosto hyväksyi maa-
tilalain, vuonna 1991 tuli voimaan maauudistuslaki ja vuoden 
1993 lopulla esineoikeuslaki. Taas avautui ovi maanomistuksen 
syntyyn.

Viro osallistuu korkeatasoisiin maanmittausalan tapahtumiin. 
Tässä INTERGEO 2015 -konferenssi Stuttgartissa 2015.
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Viron monimutkaisimpiin reformeihin kuuluva ja käytännössä 
kaikkia koskeva maauudistus käynnistyi 1. marraskuuta 1991, 
jolloin voimaan tuli maauudistuslaki. Maauudistuksen tarkoi-
tuksena oli hyvittää neuvostomiehityksen Virolle ja virolaisille 
aiheuttamat vahingot ja vääryydet.

Ensimmäiset rekisteriyksiköt kirjattiin kiinteistörekisteriin 2. 
joulukuuta 1992 Järvamaalla, seuraavan vuoden alussa kirjattiin 
ensimmäiset Põlva- ja Võrumaalla sijaitsevat rekisteriyksiköt. 
Vuoden 1993 ensimmäisen puoliskon aikana kirjattiin kiinteis-
törekisteriin yli 500 rekisteriyksikköä. Valtaosa palautettavista 
maanomistusyksiköistä kirjattiin vuosina 1995–2003. Uudistettu 
maayksikkö sai omistajan ja merkittiin kiinteistörekisteriin.

Viron pinta-ala on 45 339 neliökilometriä. Vuoden 2016 mar-
raskuuhun mennessä kiinteistörekisteriin on kirjattu 98 % Viron 

mantereen pinta-alasta, muodostettu 680 000 kiinteistörekiste-
riyksikköä . Luotiin toimivat kiinteistömarkkinat. Maasta 60 % on 
yksityisomistuksessa, 29 % on valtion ja 1 % kuntien omistamaa. 
”Maauudistus on näin pääasiallisesti saatettu loppuun: maalla on 
taas omistajat ja talouden yksi peruspilareista, kiinteistömarkki-
nat, toimivat hyvin”, Raivo kertoo.

Maanmittauslaitos on vuodesta 1996 laatinut yleiskatsauksen 
kiinteistömarkkinoihin. Tämän ajan kuluessa on Virossa tehty yli 
700 000 kiinteistön luovutusta.
– Mitä on päällimmäisenä mielessäsi maanmittausaitoksen 
alkuajoista – ajasta, jolloin oltiin palauttamassa Viron itse-
näisyyttä? 
”Maanmittauslaitoksen tärkeämpiin tehtäviin kuului lainsää-
dännön kehittäminen maauudistuksen, maankäytön, maiden 
rekisteröinnin ja arvioinnin sekä geodesian, kartografian ym. 
aloilla. Moni laki on yhä voimassa. Säädösten laatiminen oli välillä 
niin kiireistä, että viimeistelimme niitä vielä Viron parlamentin 
(Riigikogun) istunnon väliaikana suuren istuntosalin viereisessä 
huoneessa”, Raivo muistelee.

”Lainsäädäntöprosesseihin osallistumisen ohella järjestimme 
lukuisia koulutuksia, toimimme neuvonantajina ja osallistuimme 
erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Viron itsenäisyyden palauttamisen ajanjakso oli suuresta ja 
intensiivisestä työmäärästä huolimatta upeaa aikaa ja minulla on 
ollut suuri onni osallistua siihen. Maanmittauslaitoksen perusta-
minen on ollut osa Viron kehittämistä”, haastateltava summaa. 

Raivo Vallner ja Jarmo Ratia allekirjoittamassa 17. päivänä toukokuuta 2011 Maa-ametin ja Maanmittauslaitoksen välistä 
pöytä kirjaa ja yhteistyösopimusta, joka oli voimassa vuoteen 2012 asti. Takansa seisomassa Arvo Kokkonen, Maa-ametin 
 neuvonantaja Maila Marka sekä Maa-ametin ylijohtaja Urmas Männama.

 ”Maauudistuksen   
tarkoituksena oli  hyvittää 
 neuvostomiehityksen  Virolle 
ja virolaisille aiheuttamat 
 vahingot ja vääryydet.”
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KUNNAT TOTEUTTIVAT MAAUUDISTUKSEN
Käytännössä maauudistuksen järjestivät ja toteuttivat kunnat. Maanmittauslai-
toksen rooli oli:
– osallistua maauudistusta koskeviin lainsäädäntöprosesseihin
– neuvoa, kouluttaa ja valvoa uudistuksen toteuttajia
– määrittää valtion maareserviin otettavia maita
– valmistella maiden kuulumisen valtion ja kuntien omistukseen
– järjestää maiden palauttamiseen liittyvä julkinen rahoitus
– antaa selvityksiä maauudistusta koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta
– osallistua maauudistusta koskevien riitojen ratkaisemiseen.

Kunnat toimivat maauudistuksen toteuttajina sekä järjestäjinä. Maaherran ja 
paikallishallinnon (kunnanvaltuuston) välisen sopimuksen mukaisesti maaherra 
voi valtuuttaa paikallishallinnon järjestämään etuosto-oikeudella sekä valtion 
maan että vapaan metsätalous- ja metsämaan yksityistämisen. Valtuuksien saa-
minen tarjosi siten kunnille mahdollisuuden nopeuttaa maauudistusta, edellyt-
täen, että kunnissa työskentelevillä virkamiehillä on tarvittava pätevyys. Kuntien 
tehtäviin kuuluivat yksityistettävää kiinteistöä koskevat kiinteistötoimitukset ja 
toimenpiteet, kuten mm kiinteistön koon ja rajojen määrittäminen. Tehtäviin 
kuului myös maanuudistuslakiin perustuva velvoite päättää, onko kiinteistön 
muodostaminen mahdollista karttamateriaalin perusteella, jos omistaja näin 
haluaa, vai täytyykö tilata mittaustyöt. Myös määräyksen antaminen maan yk-
sityistämiseksi etuosto-oikeudella kuuluu kuntien toimivaltaan.

KOMPROMISSIEN LÖYTÄMINEN  
MAAUUDISTUKSESSA OLI VAIKEAA
– Kohdeltiinko maauudistuksessa kaikkia omistajia tasapuolisesti?
”Ei, maauudistus ei ole korjannut kokonaan tapahtunutta vääryyttä. Täydellinen 
paluu entiseen ei ollut mahdollista, koska viimeisen 50 vuoden aikana oli paljon 
muuttunut. Entisten maanomistajien tai heidän perillistensä omistusoikeuden 
palauttamisen ohella lainsäätäjän tuli ottaa huomioon myös ne, joille maatilalain 
mukaisesti oli myönnetty maankäyttöoikeus ikuisiksi ajoiksi. Heidän joukossaan 
oli niitäkin, jotka eivät olleet entisiä maanomistajia. Neuvostoaikana rakennettiin 
rakennuksia myös entisten maanomistuksen oikeudenomistajien maille, joille oli 
myönnettävä oikeus käyttää maata, jonne rakennus oli rakennettu. Näin ollen 
kompromissin saavuttaminen maauudistuksen toteuttamisessa ei ollut helppoa, 
sillä oikeudenomistajien ja maankäyttäjien edut olivat keskenään ristiriidassa. 
Toimintalinjana oli kuitenkin entisten maanomistajien oikeuksien palauttaminen.”

”Maauudistuksen logiikan mukaisesti selvitettiin ensin yksityistettävä ja pa-
lautettava maanomistus, sen jälkeen kuntien omistukseen annettava ja valtion 
omistukseen kuuluva maa.

Alkuvuosina uudistuksen vauhtia hidastivat virkailijoiden ylikuormittumi-
nen, asioiden monimutkaisuus ja maan yksityistämisen sekä maanmittauksen 
suhteellisen korkea hinta.

Vuodet 1997–98 olivat maauudistuksen kohokohta, koska siinä vaiheessa 
oikeudelliset esteet oli korjattu, ja oli riittävästi koulutettuja maanmittareita, 
jotka pystyivät tekemään kiinteistötoimituksia”, Raivo Vallner kertoo. 

MAAUUDISTUKSELLA MARKKINATALOUTEEN
– Miten markkinatalous käynnistyi?
”Virolaiset ovat neuvokkaita ja markkinatalous toimi peitellysti myös miehityk-
sen vuosina. Ostettiin ja myytiin taloja, asuntoja sekä maata, mutta liiketoimet 
tapahtuivat vaihdon tai muun nimen alla, myös kaiken maailman virkamiesten 
seuranta oli tiukkaa. Tuomioistuin rankaisi monia tuon ajan ’liikemiehiä’ varoit-
tavina esimerkkeinä muille ja useat joutuivat joksikin aikaa telkien taakse.”

”Todellisen markkinatalouden ensimmäisiä tuloksia alkoi näkyä jo Viron SNT:n 
loppuaikoina: kiinteistö- ja asuntokauppoja voitiin tehdä sen jälkeen, kun maa 
oli saanut omistajan. Maanmittauslaitos oli ainoa valtion virasto, joka hallitsi 
kiinteistömarkkinoita koskevaa tietoa koko Viron osalta. Se näet hallinnoi kiin-

M A A N M I T TAU S L A I TO K S E N  
LYHY T H I S TO R I A  

Valtion maapoliti ikan täytäntöönpano 
ja kiinteistörekisterin pitäminen

• Vuonna 1991 tuli voimaan laki omistus
oikeuden perusteiden uudistamisesta 
( Republic of Estonia principles of ownership 
reform act) ja 1. marraskuuta 1991 maa
uudistuslaki. Maauudistuksen toteuttamises
ta vastuussa ovat alueviranomaiset.

• Vuonna 1992 merkittiin Järvanmaalla kiinteis
törekisteriin ensimmäiset kolme omistajille 
palautettua rekisteriyksikköä. Enemmistö 
palautettavista kiinteistöistä kirjattiin kiin
teistörekisteriin vuosina 1995–2003.

• Vuonna 1994 tuli voimaan kiinteistörekisteri
laki. Kiinteistörekisteri kuuluu valtion keskei
siin rekistereihin ja sillä pyritään takamaan 
maan arvoa, luonnonoloja sekä maan käyttöä 
koskevien tietojen kerääminen, tallentami
nen ja saatavuus.

• Vuonna 1995 tuli voimaan maankäyttölaki, 
jossa säädetään kiinteistöyksikköjen käytön 
ja hoidon sekä maankäyttötoimien säännöt.

• Vuonna 1996 perustettiin Maanmittauslai
toksen kiinteistörekisterikeskus ja sen alai
suudessa toimivat maanmittaustoimistot.

• Vuodet 1997–1998 olivat maauudistuksen 
huipentuma, koska siinä vaiheessa suurim
mat oikeudelliset esteet oli poistettu, oli 
koulutettu riittävästi maanmittareita, jotka 
hoitivat kiinteistöyksikköjen mittaukset. 
Valtion metsät siirtyivät virallisesti valtion 
omistukseen.

• Vuonna 2005 Maanmittauslaitos aloitti val
tiolle maareservin muodostamisen tulevaa 
käyttöä varten, valtion maiden myynnin ja 
valtion reservissä olevan maatalousmaan 
vuokrauksen. 

• Vuonna 2014 otettiin käyttöön sähköinen 
kiinteistörekisteri ekataster.

• Maanmittauslaitoksen kulut valtion budjetis
ta vuodelle 2017 ovat 8 miljoonaa euroa.

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNof2GvILSAhVoDZoKHWbECzEQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Ftermin.eki.ee%2Fmt%2Festerm%2Fconcept.asp%3FconceptID%3D2476%26term%3DRepublic%2520of%2520Estonia%2520Principles%2520of%2520Ownership%2520Reform%2520Act&usg=AFQjCNEam-HJr3ClNiPtYF-U9dnCgo6V7Q&bvm=bv.146496531,d.bGs
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNof2GvILSAhVoDZoKHWbECzEQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Ftermin.eki.ee%2Fmt%2Festerm%2Fconcept.asp%3FconceptID%3D2476%26term%3DRepublic%2520of%2520Estonia%2520Principles%2520of%2520Ownership%2520Reform%2520Act&usg=AFQjCNEam-HJr3ClNiPtYF-U9dnCgo6V7Q&bvm=bv.146496531,d.bGs


10 MAANKÄYTTÖ 3|2017

teistöjen  kauppahintarekisteriä, jonka perustimme yhteistyössä 
Suomen Maanmittauslaitoksen kollegojen kanssa.

Tietokannassa on tiedot vuodesta 1996. Virossa on tehty 20 
vuoden aikana yli 700 000 kiinteistö- ja asuntokauppaa.”

”Maauudistus saatiin suurin piirtein päätökseen noin 25 vuo-
den kuluessa. Näin monimutkaisen hankkeen täytäntöönpanoon 
kulunut aika ei ole ollut pitkä, mutta on asioita, jotka olisi voitu 
tehdä paremmin ja nopeammin. Esimerkiksi, valtio olisi voinut 
määrätietoisemmin ohjata maauudistuksen toteuttamista. Yksi 
keskeisistä maauudistuksessa ilmenneistä ongelmista oli se, että 
kunnat eivät ratkaisseet kiinteistöille pääsyä, siis kulkuoikeuksia. 
Maanomistuksen palauttamisen yhteydessä syntyi tilanteita, 
jolloin aiemmin yleisessä käytössä olleet tiet menivät yksityisille 
omistajille, jotka vastedes estivät teiden käytön. Naapureiden 
välillä on tämän vuoksi ollut paljon kiistoja ja riitoja. Tilanne on 
helpompi niissä kunnissa, jotka varmistivat, että pienemmät tiet 
jäävät palautettavan tai yksityistettävän maan rajojen ulkopuolelle”, 
Raivo kertoo.

”Toinen tuskallinen aihe olivat kiinteistörajoja koskevat ongel-
mat, jotka syntyivät tuolloin sallittujen eri mittausmenetelmien 
johdosta sekä maanmittarien erilaisesta suhtautumisesta työhön-

sä. Maanmittausalalla työskenteli valitettavasti myös täysin epä-
päteviä henkilöitä. Esimerkiksi ns. ’maanmittarit’ eivät ottaneet 
huomioon aiemmin muodostettujen kiinteistörekisteriyksikköjen 
rajoja, joten rajat eivät täsmänneet maastossa.”

”Mittausvirheet johtuivat mm. siitä, että alkuaikoina oli puute 
maanmittausvälineistä. Tärkein mittausväline oli 50-metrinen 
mittanauha, jonka toisessa päässä oli maanmittari, mutta toisessa 
päässä saattoi olla kuka tahansa.

Kun Maanmittauslaitos pyrki poistamaan epäpätevyyttä, 
poliitikot syyttivät meitä halusta viivästyttää maauudistusta.  

Kolmas ongelma on mielestäni se, että maauudistuksessa 
palautettiin maata myös sellaisille omistajille, jotka eivät osanneet 
tai halunneet tehdä sillä mitään. Myös yhteinen omistus synnytti 
runsaasti ongelmia.”

YLI 98 % MANNERMAASTA KIINTEISTÖREKISTERISSÄ
Raivo Vallnerin mukaan päätös, jossa annettiin lupa muodostaa 
kiinteistörekisteriyksikköjä kartta-aineiston perusteella, vauh-
ditti uudistusta merkittävästi. Siitä on syntynyt myös virheitä 
ja väärinkäsityksiä, esimerkiksi rajoihin liittyvissä kysymyksissä.

”Maauudistus on käytännössä loppuvaiheessa: heinäkuuhun 
2017 (31.7.2017) mennessä 98,4 % Viron mannermaasta on mer-
kitty kiinteistörekisteriin. On muodostettu 690 495 kiinteistöre-
kisteriyksikköä, ja on toimivat kiinteistömarkkinat. Maauudistus 
on Viron suurin ja vaikein, mutta samalla myös kaikkien aikojen 
onnistunein uudistus, jonka tuloksena perustettiin talouskehi-
tykselle tärkeät toimivat kiinteistömarkkinat. Maauudistuksen 
tavoitteet on saavutettu ja suurin osa maasta Virossa on yksityi-
sessä omistuksessa. Neuvostoaikainen käyttäjämentaliteetti on 
melkein historiaa. Meillä on nyt maata arvossa pitävät maanomis-
tajat. Kiinteistö- ja asuntokaupat sekä kiinteistökehitystoiminta 
ovat nykyisin itsestään selvä asia.”

SÄHKÖINEN KIINTEISTÖREKISTERI
”Erittäin tärkeänä voi pitää sitä, että uudistamisprosessin yhtey-
dessä Maanmittauslaitos käynnisti valtion yhden päärekisterin 
eli kiinteistörekisterin perustamisen, johon on tähän mennessä 
kirjattu siis yli 690 000 rekisteriyksikön tiedot. Valitettavaa on, että 
poliittisista syistä johtuen toistaiseksi ei ole onnistuttu luomaan 
yhtenäistä tietokantaa, johon kiinteistörekisterin ohella kuuluisi 
myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Toivon todellakin, että se 
tapahtuu lähitulevaisuudessa.”

Raivo kertoo, kuinka vuonna 2014 käynnistyi sähköinen kiin-
teistörekisteri e-kataster ja aloitettiin asiakirjojen digitointi. Luotiin 
virtuaalinen konttori, josta maanmittari voi hakea maanmittaustoi-
mituksen määrityksiä, tutustua kiinteistöjen rajanaapureiden rekis-
teritietoihin, tallentaa järjestelmään ja toimittaa kiinteistörekisterin 
pitäjälle mittaustuloksia, sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja jne.

Vuonna 2014 alkoi kiinteistörekisteritiedostojen ohella mai-
den palauttamista, yksityistämistä, kuntien omistukseen antamis-
ta ja maan valtion omistukseen jättämistä koskevien asiakirjojen 
siirtäminen kiinteistörekisterin arkiston haltuun. 

”Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu myös maanmit-
taustoimitusten laadun tarkastaminen ja kiinteistöyksikköjen 
tarkistusmittaukset. Useimmissa maakiistoja koskevissa tuo-
mioistuimen oikeuskäsittelyissä Maanmittauslaitosta käytetään 
riippumattomana asiantuntijana ja sovittelijana. Laitoksen 
tehtävänä on auttaa kiinteistöyksikön rajojen ja rajamerkkien 

” Viron itsenäisyyden  palauttamisen ajanjakso oli suuresta 
ja intensiivisestä  työmäärästä huolimatta upeaa aikaa ja 
minulla on ollut suuri onni osallistua.”

 ”Maauudistus on Viron suurin ja 
vaikein, mutta samalla myös 
kaikkien aikojen onnistunein 
uudistus, jonka tuloksena perus-
tettiin talouskehitykselle tärkeät 
toimivat kiinteistömarkkinat.”
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M A A N M I T TAU S L A I TO S ( M A A - A M E T )

Valtion osaamiskeskus maakysymyksissä ja suurin paikkatietojen 
tuottaja, ylläpitäjä ja jakelija.

• Osallistuu valtion maapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

• Tuottaa yhteiskunnalle tietoa maasta.

• Takaa paikkatietojen ajantasaisuuden, saatavuuden ja käytön 
helppouden.

• On vanhimpia viranomaisia, ja sen historia ulottuu 1600lukuun. 
Vanhin Viron rajoja esittävä kartta on tiettävästi Olaus Magnuksen 
Carta Marina vuodelta 1539.

• Järjestelmällinen maanmittaus ja katasterikarttojen laadinta Viron 
alueella alkoi Ruotsin alaisuudessa 1600luvulla. Riikaan perustet
tiin vuonna 1681 Liivinmaan maanmittauskonttori ja Tukholmaan 
vuonna 1683 maanmittauskonttori, josta käsin erityisvirkamies 
hoiti Viron ja Liivinmaan asioita.

• Itsenäisessä Virossa 12. marraskuuta 1918 perustettu Viron Maa
talous ja elintarvikeministeriö jakaantui 24. marraskuuta 1918 
Maatalousministeriöksi ja Elintarvikeministeriöksi. Maatalous
ministeriön yksikköinä aloittivat toimintansa myös maankäytön 
suunnittelun, valtion maiden hallinnan ja maanmittauksen osastot. 
Ministeriön tehtäviin kuului myös maauudistuksen täytäntöönpa
no. 1930 perustettiin Maatalousministeriön alaisuudessa toimiva 
kiinteistörekisterivirasto.

• Nykyinen virasto perustettiin vuonna 1990 Viron SNT:n Maata
lousministeriön alaisuudessa toimivan Maanjärjestelyhallituksen 
(Maanmittaushallituksen) tilalle ja aloitti toimintansa Maatalous
ministeriön alaisuudessa toimivana erillisenä oikeushenkilönä. 
Henkilöstömäärä oli 44. Vuoden 1993 kesäkuussa siirrettiin Ym
päristöministeriön alaisuuteen.

• Työntekijöitä on tällä hetkellä 265, heistä yli puolet virkamiehiä, 
alle puolet toimihenkilöitä.

M A AU U D I S T U K S E N TAV O I T T E E T

• korjata maanomistuksen kansallistamisen aiheuttama epäoikeu
denmukaisuus ja palauttaa ennen 16. kesäkuuta 1940 vallinnut 
tilanne

• muuttaa tilanne, jossa valtio on ainoa maanomistaja, taas sellai
seksi, että maa olisi pääasiassa yksityisomistuksessa. Lähtökohtana 
entisten omistajien oikeuksien jatkuvuuden ja nykyisten maan
käyttäjien lailla suojatut edut;

• luoda edellytykset maan käytön tehostamiseen.

M A AU U D I S T U K S E N S I S Ä LTÖ

• Maauudistuksen yhteydessä palautetaan tai korvataan entisille 
omistajille tai niiden oikeudenomistajille heiltä lainvastaisesti pois 
otettu maa.

• Maa annetaan korvausta vastaan tai maksutta yksityishenkilön, 
julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai kunnan omistukseen.

• Määritellään valtion omistukseen jätettävä maa.

• Rakennuksen omistajalle myönnetään käyttö tai rakennusoikeus.

sijainnin selvittämisessä sekä olla avuksi toisen kiinteistön 
läpikulkuoikeuksin ratkaisemisessa. Lisäksi laitos tarkistaa, 
ovatko kunnat maauudistusprosessissa ilmenneissä kiistoissa 
tehneet oikeita ratkaisuja.”

KIINTEISTÖARVIOINTIA JA MAIDEN HALLINTAA
”Vuonna 1993 alkoi Maanmittauslaitoksen aloitteesta en-
simmäistä kertaa maiden säännöllinen arviointi ja monia sen 
periaatteista sovelletaan edelleen. Viimeisen 15 vuoden aikana 
ei ole järjestetty uutta arviointia. Se on seurausta siitä, että 
menettelyssä on monta osapuolta ja siihen liittyy ristiriitaisia 
intressejä. 

Eniten huolta herättää pelko siitä, että maan arviointi tuo 
mukanaan maanarvoveron huomattavan kasvun. Aihe on 
erittäin tuskallinen kaikille asianosaisille.”

”Olennaisen työalueen muodostaa sekin, että Maanmit-
tauslaitos on suurimpia valtion omistamien maiden hallinnoijia. 
Ympäristöministeriö hallinnoi yli 88 % valtion maista eli 1,4 
miljoonaa hehtaaria, josta Maanmittauslaitos hallinnoi yli 
107 000 hehtaaria. Se merkitsee esimerkiksi maiden myyntiä 
ja vuokrausta huutokauppamenettelyllä, valtion maareservin 
käytön selvittämistä, luonnonsuojelurajoitusten alaisten mai-
den hankintaa valtiolle, valtion etujen suojaamista kaavoituk-
sissa ja paljon muuta”, Raivo kertoo.

”Myös suunnitelmissa oleva Rail Baltic -rautatiehanke on 
tuonut melkoisesti lisätehtäviä. Se on hyvin ymmärrettävää, 
koska Maanmittauslaitos on valtion osaamiskeskus maita kos-
kevissa kysymyksissä.” ”Jälkikäteen tarkasteltuna on valitettavaa, 
että tietyistä poliittisista syistä johtuen Maanmittauslaitoksesta 
ei tullut myös kaavoitusalan osaamiskeskusta Virossa. Olisim-
me siinä kyllin osaavia ja myös teemme sitä työtä. Sitä varten 
perustettiin tarpeellinen työympäristökin, karttasovellukset 
mukaan lukien.” 
– Miten maa makaa?
”Tällä hetkellä 98 % maasta kuuluu pääasiallisesti yksityisomis-
tajille. Odotamme, että kaikki omistajat pitävät omistuksestaan 
huolta ja käyttävät sitä kestävästi sekä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Uskon, että maa on Virossa hyvissä käsissä. Myös valtion 
maapolitiikkaan liittyvät päätökset perustuvat ennen kaikkea 
omistusoikeuden suojaamiseen.” 

VIRON JA SUOMEN YHTEISTYÖSTÄ
Keskustelussa vilahtaa useita kertoja, kuinka Raivo Vallner 
arvostaa maiden välistä yhteistyötä. 

”Haluan kiittää Maanmittauslaitoksemme jälleenrakenta-
mista tehokkaasti tukeneita Suomen Maanmittauslaitoksen 
pääjohtajia: edesmennyttä Lauri Kanteeta, Jarmo Ratiaa ja 
Arvo Kokkosta. Esitän suuret kiitokset myös Pauli Karviselle, 
Matti Hautalalle, Jussi Palmulle, Risto Kuittiseille ja Juhani 
Kakkurille, jotka auttoivat meitä lainsäädännön kehittämises-
sä. Sydämelliset kiitokset kaikille, joita en maininnut, mutta 
jotka ovat merkittävällä tavalla tukeneet Viron Maanmittaus-
laitoksen jälleenrakentamista”, Raivo sanoo.

Me Suomenlahden pohjoispuolella voimme puolestamme 
sanoa: ”Hyvä Viro!”

Tämän haastattelun rakentamisessa ovat avustaneet  
Timo Linkola ja Martti Hautala.
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Aalto-yliopiston tiimin upea voitto 
SICK:n innovaatiokilpailussa 

Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä

Aalto-yliopiston opiskelijat 
 kehittivät SICK-TiM-laserkeilaimen 
 hyödyntämiseen  innovatiivista 
 robottikopteria, joka ratkaisee 
 monia alan haasteita: se  hyödyntää 
 laserkeilainta samanaikaisesti 
 linjaseurantaan, törmäyksenestoon  
sekä pistepilvien tuottamiseen.

AALTO-YLIOPISTON  Rakennetun ympäristön laitoksen 
geoinformatiikan opiskelijoista koostunut tiimi kehitti SICK:n 
25-vuotisinnovaatiokilpailussa uuden tavan parantaa sähköver-
kon luotettavuutta ja törmäyksenestotoiminto oli oleellinen osa 
robottikopterin turvallisuutta. Miehittämättömän ilma-aluksen 
törmäyksenesto lennettäessä näköpiirin ulkopuolella, tulee 
olemaan erityisen tärkeä tekijä tulevaisuuden linjatarkastustoi-
minnassa.

INNOVAATIOKILPAILUN TAUSTALLA SICK OY:N  
OMA 25-VUOTINEN SUOMEN TAIPALE
SICK:n innovaatiokilpailun taustalla oli maailman johtavan 
antureiden ja anturisovellusten valmistajan SICK AG:n Suomen 
tytäryhtiön SICK Oy:n tahto tukea oppilaitoksia ja oppilaita oman 
25-vuotisen Suomen taipaleensa kunniaksi. SICK kutsui mukaan 
oppilaitokset. Kilpailun tavoitteena oli antaa opiskelijoille uusinta 
teknologiaa käyttöönsä sekä aktivoida yhteistyötä paikallisten 
yritysten kanssa.

Kilpailu innosti oppilaat kehittämään ja innovoimaan SICK:n 
uusimmilla pienillä TiM-laserkeilaimilla. Kilpailussa teemana 
olikin, että ”yksikin pieni idea voi merkitä paljon oppilaitokselle, 
oppilaille, alueen yrityksille ja sen onnistumisen kautta koko 

Tiimin jäsenet: Sami-Petteri Karvonen, Joni Salo, Atte Korhonen ja Heikki Kauhanen.

Matti Kurkela

”Kilpailu  

tarjosi  

oppi laitoksille 

ja oppilaille 

 ainutlaatuisen 

mahdollisuuden 

kokeilla uusia 

 automaation  

ja tekniikan  

opetusvälineitä.”
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100-vuotiaalle Suomelle”, kertoo SICK Oy:n toimitusjohtaja Ari 
Rämö. ”Opiskelijat jäävät monissa yhteyksissä liian vähälle huomi-
olle. Heidän opiskeluaan ja innovaatiokykyä pitäisi tukea kaikella 
mahdollisella tavalla”, hän jatkaa.

UUDET AUTOMAATION JA TEKNIIKAN 
OPETUSVÄLINEET TESTISSÄ
Innovaatiokilpailu tarjosi oppilaitoksille ja oppilaille ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden kokeilla uusia automaation ja tekniikan 
opetusvälineitä. Kilpailukutsuun vastanneista tiimeistä valittiin 
kilpailuun 25 tiimiä.

Arviointiperusteina otettiin huomioon kekseliäisyys, kaupal-
liset mahdollisuudet, käytännöllisyys ja asiakashyöty. Käytännön 
toteutuksen kannalta arvioitiin mm. miten lainsäädännölliset, 
yhteiskunnalliset ja tekniset näkökohdat oli huomioitu. Kil-
pailutyön raportoinnin innovatiivisuus sekä idean tarjoamat 
muut käyttömahdollisuudet olivat myös arviointiperusteina. 
Kilpailuun osallistuvien tiimien ideat tarjosivat SICK:lle ja muille 
teollisuuden aloille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jopa 
uusia työpaikkoja. 

Palkintoina voittajaoppilaitokselle luovutettiin 10 000 euron 
arvoinen anturipaketti opetuskäyttöön sekä voittajajoukkueelle 
matka Saksaan SICK:n pääkonttoriin ja tehtaille Waldkirchiin. Mat-
kalla oli mahdollisuus keskustella SICK Oy:n henkilökunnan kanssa 
ja kuulla uusimpia kehityssuuntia sekä tuoda esille omia visioita 
sensorien kehittämisestä. Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat Lap-
peenrannan teknillinen yliopisto pulverimaalauksen optimointiin 
liittyvällä toteutuksella ja Turun ammatti-instituutti Vanhainkodin 
asukkaan statusta valvovalla järjestelmällä. Jaetulle toiselle sijalle 
sijoittuneet saivat 5 000 euron anturipaketin ja 5 kunniamaininnan 
saanutta oppilaitosta vastaanottivat 2 000 euron anturipaketit.

PALKINTO TULI SUUNNITELMASTA KÄYTTÄÄ  
SICK-TIM LASERKEILAINTA VOIMALINJOJEN  
UAV-TARKASTUKSESSA
Aalto-yliopiston voittajajoukkue kehitti tavan hyödyntää pie-
nikokoista laserkeilainta robottikopterissa voimalinjatarkastuk-
sien avuksi. Saatujen havaintojen pohjalta voidaan ennakoida 
esimerkiksi korjaustarpeita. Joukkueeseen kuuluivat teekkarit 
Sami-Petteri Karvonen, Joni Salo, Atte Korhonen ja Heikki 
Kauhanen. He kaikki opiskelevat Aalto-yliopiston Rakennetun 
ympäristön laitoksen geoinformatiikan maisteriohjelmassa. Voit-
tajajoukkuetta ohjasivat professori Hannu Hyyppä ja vanhempi 
yliopistolehtori Petri Rönnholm. 

Marika Ahlavuo toimii tiedetuottajana ja koordinaatto-
rina Aalto-yliopistossa Suomen Akatemian laserkeilaus-
tutkimuksen huippuyksikössä 2014–2019 ja Humakissa 
3D-virtuaalisuuden asiantuntijana.  
Sähköposti marika.ahlavuo aalto.fi. 

Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa professo-
rina ja toimii Suomen Akatemian rahoittaman laserkeila-
ustutkimuksen huippuyksikön Aalto-yliopiston osuuden 
johtajana.  Sähköposti hannu.hyyppa aalto.fi.

Lisätietoja kirjoittajien lisäksi Ari Rämö (Sick Oy) ja  
Petri Rönnholm (Aalto-yliopisto).

”Arviointiperusteina  otettiin 
huomioon kekseliäisyys, 
 kaupalliset  mahdollisuudet, 
käytännöllisyys ja 
 asiakashyöty.”
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SICK Oy on saksalainen perheyhtiö, joka työllistää yli 
8 000 henkeä 50 tytäryhtiössä ympäri maailman. Kon-
serni on valosähköisten anturien edelläkävijä ja mm. 
ensimmäisen konenäkösovelluksen tekijä. Ensimmäisen 
laserskannerin SICK valmisti jo vuonna 1969 ja teknolo-
giaa käyttävät eri alojen johtavat brändit ympäri maa-
ilman. Kilpailu perustuikin juuri laserkeilaimen (LiDAR) 
uusiin mahdollisuuksiin.

SICK:n TiM LiDAR -laserkeilain keilaa ympäristöään 
tutkan tapaan yhdessä tasossa. LiDARiin voidaan määri-
tellä valvottavia alueita. Toinen mahdollinen käyttötapa 
on vastaanottaa ns. raakadataa, joka vastaa LiDARin 
vastaanottamaa tietoa takaisinheijastumista. Edelli-
sellä tavalla voidaan tehdä mittauksia ympäristöstä ja 
kohteista. Kilpailuun valittiin pienin ja yksinkertaisin 
laserkeilain, koska haluttiin saada kehitettyä edullisia 
ja moneen käyttöön sopivia sovelluksia.

SICK-TiM (LiDAR).
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Perinteikäs Maanmittaustieteiden 
Seura loi nahkansaHaastattelu: Ari Laitala

Perinteikäs Maanmittaustieteiden Seura vaihtoi nimensä 2016 Rakennetun 
Ympäristön Tutkimuksen Seuraksi. Otimme haastatteluun seuran puheen-
johtajana tämän vuoden alusta lähtien toimineen Pauliina Krigsholmin. 

– Miksi nimenvaihtoon ryhdyttiin ja miten 
laajasti rakennettu ympäristö pitäisi seuran 
nimen yhteydessä käsittää? 
Seuran hallitus päätti yksimielisesti ryhtyä 
nimenvaihdosprosessiin, koska ainakin tutki-
mus- ja yliopistopuolelta tarkasteltuna termi 
maanmittaustieteet ei ole ollut aktiivisessa 
käytössä enää hetkeen. Uudella nimellä pyrim-
me siis vastaamaan alan yleisiin muutoksiin. 
Rakennettu ympäristö kattaa niin perinteisiksi 
maanmittaustieteiksi mielletyt alat kuten kiin-
teistötekniikan ja geoinformatiikan, kuin maan-
käytön suunnittelun ja kiinteistöjohtamisen.

– Seura täytti viime vuonna kunnioitettavat 90 vuotta. Miten 
seura tänään jakselee?
Haasteet ovat varmasti samat kuin monella muullakin yhdis-
tyksellä. Aktiivisia toimijoita hallitukseen ei ole helppo löytää, 
ja jäsenistön toiveita toiminnan kehittämistarpeista on vaikea 
hahmottaa. Toisaalta viime vuosina on ollut havaittavissa vahvaa 
uudistumismielialaa hallituksen sisällä, mikä tietysti luo uskoa tu-
levaisuuteen. Seuralla on pitkä historia ja haluamme kunnioittaa 
sitä myös jatkossa.
– Millaisia jäseniä seuralla on? Onko ns. tyypillistä jäsentä 
olemassa?
Jäsenistömme ikähaitari on laaja, sillä joukkoon mahtuu ns. 
tavallisten jäsenten lisäksi sekä opiskelija- että eläkeläisjäseniä. 
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Tyypillistä jäsentä on vaikea määritellä, mutta olettaisin, että 
entiseltä TKK:n maanmittausosastolta valmistunut, jo pidemmän 
työuran tehnyt tai eläkkeelle jäänyt henkilö.  
– Millaisia toimintamuotoja seura tarjoaa?
Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoitus on 
edistää maanmittaustieteiden ja rakennetun ympäristön tut-
kimusta ja olla sitä harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä 
julkaista tutkimustuloksia. Pääasialliset toimintamuotomme 
ovat julkaisutoiminta ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen. 
Julkaisemme vertaisarvioitua tieteellistä lehteä Nordic Jour-
nal of Surveying and Real Estate Research (NJSR), järjestämme 
vuosittain vaihtuvasisältöisen, alan tutkimukseen painottuvan 
seminaaripäivän (aiemmin Maankäyttötieteiden päivän nimellä 
kulkenut tapahtuma, nykyinen Rakennetun ympäristön tut-
kimuksen päivä), sekä uutena toimintamuotona toimitamme 
jäsenistölle sähköpostitse ajankohtaisia tutkimustuloksia kä-
sittelevän uutiskirjeen. 
– Onko varsinaisia jäsenetuja olemassa vai onko jäsenyy-
dessä kysymys pikemminkin seuran aatteellisen toiminnan 
tukemisesta jäsenmaksun muodossa.
Aiemmin merkittävin jäsenetu oli NJSR-lehden numerot pai-
nettuna versiona. Siirryimme jo noin kymmenen vuotta sitten 
avoimeen julkaisemiseen, joten nykyään lehden numerot 
ovat vapaasti kaikkien luettavissa. Jäsenet ovat myös voineet 
ilmoittautua alennettuun hintaan syksyllä järjestettävään semi-
naaripäivään. Valtaosa jäsenistöstämme taitaa kuitenkin kuulua 
tuohon ’kannattajajäsenten’ joukkoon, jotka haluavat tukea alan 
julkaisutoimintaa ja tutkimuksen edistämistä.
– TKK:n muuttuessa Aalto-yliopistoksi on ilmennyt pelkoja, 
että perinteinen maanmittausala ja alan korkein tutkimus 
olisi loppumassa. Miltä tilanne näyttää seuran silmin juuri nyt?
Itse en koe, että alan tutkimus olisi kokonaan loppumassa. Toki 
se muuttaa ja on jo muuttanut muotoaan, ja tutkimuksessa pai-
notetaan aiempaa voimakkaammin kansainvälistä näkökulmaa 
ja julkaisujen laatua. Alan tutkimuksen tila on tietysti suorassa 
yhteydessä myös seuran toimintaan. Meidän on helpompi toimia, 
mikäli alan tutkimus on vireää ja korkealaatuista. 
– Millaisiin haasteisiin seura on aikeissa tarttua?
Julkaisutoimintaa on kehitettävä tulevina vuosina. Myös toimi-
van konseptin löytäminen Rakennetun ympäristön tutkimuksen 

Seuran puheenjohtaja Pau-
liina Krigsholm työskentelee 
Maanmittauslaitoksessa 
ja valmistelee väitöskirjaa  
 otsikolla ’Future of the 
Finnish cadastral system’.

päivälle on lähitulevaisuuden haaste. Ylipäätään haluamme 
jalkauttaa entistä tehokkaammin alan tutkimusta akateemisen 
maailman ulkopuolelle. 
– Mikä on helpoin tapa liittyä seuran jäseneksi ja keiden 
kannattaa liittyä?
Kaikkien alan tutkimuksesta kiinnostuneiden ja erityisesti mais-
terivaiheen opiskelijoiden. Ohjeet jäseneksi liittymiseen löytyvät 
seuran nettisivuilta, www.maanmittaustieteidenseura.fi. 

Haastattelun tehnyt Ari Laitala on Rakennetun Ympäristön 
 Tutkimuksen Seuran hallituksen jäsen.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ
Tervetuloa Rakennetun ympäristön tutkimuksen päivään (aiemmin Maankäyttötie-
teiden päivä) Tieteiden talolla perjantaina 24.11.2017. 

Tänä vuonna esityksiä kuullaan muun muassa  kaupunkikestävyydestä ja rakennetun ym-
päristön uusista teknologioista. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Raken-
netun Ympäristön Tutkimuksen Seuran nettisivuilta, www.maanmittaustieteidenseura.fi. 

Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura ry:n hallitus

http://www.maanmittaustieteidenseura.fi
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NJSR on vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Lehti perustettiin 
edistämään alan tutkimusta ja tiedonvälitystä erityisesti poh-
joismaisessa ympäristössä, mutta on alusta saakka julkaissut 
artikkeleita globaalisti. Viimeisimpien artikkeleiden joukossa 
on ajankohtaista tutkimusta niin Suomesta, Tansaniasta kuin 
Nepalista. Lehden toimituskunta muodostuu Rakennetun Ym-
päristön Tutkimuksen Seuran hallituksesta sekä päätoimittajasta. 
Päätoimittajana on toiminut helmikuusta 2017 alkaen tekniikan 
tohtori Riikka Kyrö. Toimituskunta päättää yhdessä lehden 
linjasta ja strategiasta. 

Seuran nimenvaihdoksen ja laajemman rakennetun ympä-
ristön kattavuuden myötä myös lehti on laajentanut aihepii-
riään. Uusia aloja ovat muun muassa kiinteistöjohtaminen sekä 
kestävä kiinteistökehitys. Poikkialainen yhteistyö ja tutkimus 
ovat nykyaikana ensiarvoisen tärkeitä, eikä turhan kapeisiin 
tieteenaloihin rajoittuminen kannata. NJSR toivookin jatkossa 
julkaisevansa tutkimusta laajasti koko rakennetun ympäristön 
alalta. Lehti julkaisee niin laadullista kuin kvantitatiivistakin tut-
kimusta, kattavista kirjallisuuskatsauksista tapaustutkimuksiin ja 
tilastollisiin analyyseihin.

Lehden kotisivuilta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet kirjoit-
tajille (Author Guidelines). Valmiin käsikirjoituksen voi ladata 
omatoimisesti sähköiseen järjestelmään, jossa arviointiprosessi 
toteutetaan. Arviointiprosessi on ns. double blind -prosessi, eli 
arvioija ei etukäteen tiedä, kenen tutkimusta arvioi, eikä kirjoittaja 
tiedä arvioijaa. Jokaista artikkelia arvioi vähintään kaksi asiaan 
perehtynyttä kansainvälistä tutkijaa. Lisäksi päätoimittaja sekä 
tekninen toimittaja varmistavat, että jokaisen julkaistun artikkelin 
aihe, tyyli ja ulkoasu sopivat lehteen. NJSR pyrkii mahdollisimman 
nopeisiin läpimenoaikoihin, kuitenkaan vaarantamatta arvioijan 
mahdollisuutta perehtyä artikkeliin ja vaatia tarvittavia muutok-
sia. Tyypillisesti koko arviointiprosessin kesto on muutamasta 
kuukaudesta puoleen vuoteen.

NJSR haluaa olla voimakkaasti mukana tieteen avoimuuden 
edistämisessä ja noudattaa ns. open access -julkaisun periaatteita. 
Avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä lehdessä 
julkaiseminen että julkaisujen lukeminen verkossa on täysin 

ilmaista. Seuran jäsenmaksut sekä Maanmittauslaitoksen vuosit-
tainen tuki ovat avoimen julkaisun tavoitteiden saavuttamisessa 
ensisijaisen tärkeitä. Seuran jäsenet ovat samalla lehden tilaajia 
ja saavat lehden julkaisemiseen liittyviä tietoja sähköpostiinsa. 
Yksittäiset artikkelit julkaistaan heti hyväksymisen jälkeen lehden 
kotisivuilla ja ovat kaikkien saatavilla.

NJSR on mukana tieteellisten julkaisujen journal-portaalissa ja 
listattu suomalaisen tiedeyhteisön ylläpitämän Julkaisufoorumin 
julkaisukanavien tasoluokituksessa tasolle 1. Lehti sopii erityisen 
hyvin suomalaisten jatko-opiskelijoiden väitöskirja-artikkeleiden 
julkaisukanavaksi. NJSR toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tuo-
retta tutkimusta ja uusia avauksia rakennetun ympäristön alalta!

NJSR:n kansi viestii lehden 
tieteellisestä sisällöstä.

”Seuran nimenvaihdoksen ja 
 laajemman rakennetun  ympäristön 
kattavuuden  myötä myös lehti on 
laajentanut  aihepiiriään.  
Uusia aloja ovat muun muassa 
 kiinteistöjohtaminen sekä kestävä 
kiinteistökehitys.” 

Riikka Kyrö

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Kotisivu: http://www.njsr.fi/
Sähköinen järjestelmä: https://journal.fi/njs/submissions
Facebook: https://www.facebook.com/njsrEditor/
Twitter: NJSR_editor
Yhteys päätoimittajaan: riikka.kyro aalto.fi

Nordic Journal of  Surveying and Real  Estate Research (NJSR)
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Säveltäjä Aulis Sallinen sanoi täyttäessään 
80 vuotta 9.4.2015, että hän ei halua tähän 
maailmaan takaisin. Hänen näkemyksensä 
maailman tulevaisuudesta on synkkä. Kun 
ihailtu, menestynyt ja edelleen menestyvä ih-
minen sanoi näin, se jätti minuun syvän jäljen.

Me arvostamme tietoa. Tieteellinen tutki-
mus ottaa jättiharppauksia. Lapsia koulutam-
me tehokkaasti pienestä pitäen. Kuitenkin 
monenlainen huuhaa ja hömppä nostavat 
jatkuvasti päätään. Mielipiteet nousevat 
totuutta arvokkaammiksi. Esimerkiksi ns. 
vaihtoehtolääkintä on monesti suorastaan 
hengenvaarallista toimintaa. Kasvava terroris-
mi on kuin uudenmuotoista maailmansotaa.

Poliitikkojen hampaissa asiantuntemus jou-
tuu jatkuvasti koville. Asiantuntijoita voidaan 
kuulla muttei kuunnella, ja heistä ei välitetä 
tai heidät tyrmätään. Otan esimerkiksi nyt vel-
lovan keskustelun perustuslain tulkinnoista. 
Mieleeni tulee myös, aiheuttavatko Amerikkaa 
koettelevat hirmumyrskyt omaa tietään kulke-
valle presidentti Trumpille paineita.

EU valmistelee tätä kirjoittaessani uusiutu-
van energian direktiiviä vuosille 2021–2030. 
Valmistelun aikana tehdyistä hiilinielulas-
kelmista on kantautunut suomalaisen met-
sätalouden ja metsäteollisuuden kannalta 
huolestuttavia uutisia. Joutuu kysymään, mitä 
on asiantuntemus vai onko se vain mielipide-
kysymys. Suomessa on nyt vaakalaudalla 
merkittäviä hankkeita.

Helsingin Sanomat kertoi 2.9.2017 
 Susanna Särkän tekemässä jutussa enti-
sestä vakuutusjohtajasta Janos Rautosesta, 
joka on nyt jokapäiväinen maailmaa kiertävä 
turisti. Hänellä on ikää 54 vuotta. Hän kertoo: 
”Minun piti joka vuosi antaa potkut joka 
kymmenennelle alaiselleni huolimatta siitä, 
että kaikki tiimissäni ylittivät tavoitteensa ja 
bisnes meni hyvin. Ei siinä ollut mitään järkeä.”

Rautonen alkoi suunnitella itselleen eroa. 
Hänen ei kannattanut irtisanoutua, jolloin 
kultainen kädenpuristus olisi jäänyt saamat-
ta. Sen sijaan hän heittäytyi hankalaksi joka 
tilanteessa ja sanoi asiat halki riippumatta 
siitä, kuinka iso pomo oli kuulemassa. Hänen 
odottamansa päivä koitti vihdoin tammikuus-
sa 2014. Hän sai potkut ja läksiäisiksi hyvät 
edut bonuksineen ja erorahoineen. Rautonen 
sanoo olevansa malliesimerkki siitä, että 

johtajien muhkeat palkitsemisjärjestelmät 
eivät sitouta heitä firmaan vaan päinvastoin 
helpottavat lähtöä.

Perheetön Rautonen siis harrastaa tu-
rismia ja on aina matkoilla. Ilmeisesti hän 
ei mieti, minkälainen on hänen hiilijalanjäl-
kensä. Jatkuva matkustelu kuluttaa kuitenkin 
runsaasti sekä uusiutumattomia että uusiu-
tuvia energiavaroja ja tupruttaa ilmakehään 
hiilidioksidia. Turismin kasvua pidetään joka 
puolella kannatettavana liiketoimintana. 
Matkailun lisäksi meille sopii mikä tahansa 
toiminta, joka lisää taloudellista kasvua. Se on 
suorastaan oma tavoitteensa yhtään mietti-
mättä sen seurauksia esimerkiksi ilmastolle. 
Hyvinvointia mitataan bruttokansantuotteel-
la, joka on huono mittari siihen.

Työn tuottavuus on sotien jälkeen kas-
vanut monikymmenkertaiseksi. Entä missä 
sen hyödyt näkyvät? Eivät ainakaan ihmisten 
hyvinvoinnissa. Nyt kärsitään kiireestä työpai-
koilla enemmän kuin koskaan ennen. Kilpailu 
on kovaa ja kilpailussahan eivät kaikki voi voit-
taa, vaikka tekisivät mitä. Seuraukset näkyvät 
satoina tuhansina syrjäytyneinä ja köyhyyden 
lisääntymisenä. Taloudelliset menetykset 
ovat valtavat. Inhimillisen kärsimyksen mää-
rää on mahdotonta mitata rahassa, mutta osa 
siitä näkyy sairaanhoitokuluina.

Kaikki tehdään kovalla kiireellä. Ns. vanha 
kansa tiesi, ettei hosuen tule kuin kusipäisiä 
mukuloita. Kannatan tietenkin työn joutuisaa 
tekemistä niin, että jälki on aina hyvää. Esimer-
kiksi rakennusala on pitkään tuottanut sutta ja 
harmia töiden organisoinnissa tapahtuneiden 
virheiden johdosta. Eikö virheistä koskaan opi-
ta? Tunnen pitkän elämäni ajalta runsaasti eri 
alojen ammattilaisia, jotka ovat oman työnsä 
taitajia ja valtavan kekseliäitä. Kuitenkin koko-
naisuuksia koottaessa siitä ei tulekaan osiensa 
summaa vaan jotakin paljon vähempää. Missä 
on vika? Eiköhän sitä pidä etsiä lainsäädännöstä 
ja muista määräyksistä sekä johtajista.

Vaativana lukijana olen pitkään harmitellut 
sitä, että kirjojen kustantajat päästävät tuot-
teet painokoneisiin ilman kunnollista tekstin 
oikeellisuuden tarkistamista. Esimerkiksi käy 
vaikkapa Aulis Sallisen päiväkirjoista vuonna 
2015 julkaistu teos. Kun lukija huomaa yhdellä 
lukemisella jopa kymmeniä kirjoitusvirheitä, ei 
niiden estäminen olisi edes kallista.

Tartun myös meille maanmittareille hyvin 
tuttuun ongelmaan, tonttipulaan. Se on kipeä 
ikuinen ongelma varsinkin pääkaupunkiseu-
dulla mutta tuntuu myös muissa kasvukes-
kuksissa. Meillähän on rakentamatonta maata 
runsaasti toisin kuin maailman tiheimmin asu-
tuilla alueilla. En lähde tällä kertaa syvemmälti 
pohtimaan tätä kestoaihettamme. Totean-
pahan vain, että tonttipula on käsittämätön 
juttu sivistyneenä itseään pitävässä harvaan 
asutussa maassa. Ratkaisua etsiessä pitäisi 
mennä ongelman rakenteellisiin juuriin.

Muistan niitä aikoja, jolloin ihmiset tekivät 
paljon ruumiillista työtä ilman koneista saa-
tavaa apua esim. maa- ja metsätaloudessa. 
Olihan se raskasta. Kun sitten koneita alkoi 
tulla helpottamaan ja jouduttamaan työnte-
koa, ne otettiin ilolla vastaan. Hyötyliikunnan 
vähetessä ja istumisen lisääntyessä kansan 
kunto samalla repsahti. Nyt jo pienet lap-
setkin kärsivät elintapasairauksista. Tämän 
kehityksen vastustamiseksi on kuultu paljon 
puhetta. Sillä ei ole vaikutusta sitkeimpiin 
sohvaperunoihin.

Liikunnan edistäminen on poikinut kalliita 
rakennuksia ja kalliita harrastuksia huippuesi-
merkkinä suosituin urheilulajimme jääkiekko. 
Kuntoa edistävän liikunnan ei kuitenkaan 
tarvitse olla kallista. Luonnossa voi liikkua 
halvalla terveellisessä ulkoilmassa kävellen, 
juosten, hiihtäen tai pyöräillen. Itse liitän 
luonnossa liikkumiseen mielelläni marjas-
tusta ja sienestystä, jolloin liikunta on hyvin 
vaihtelevaa ja sen tuloksista on iloa pitkään. 
Polkuja kirmanneena entisenä maalaispoi-
kana hieman hymyilyttää uusi trendikäs laji 
polkujuoksu. Mutta ei kun jalalla koreasti.
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TEKOÄLYN KANSSA
ASUNTOKAUPOILLAAri Laitala
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OSA II

Jutun ensimmäisessä osassa päädyttiin 
tilanteeseen, jossa ylioppinut neuro-
verkko on ryhtynyt mallintamaan myös 
ilmiöön liittyvää satunnaisvaihtelua. 
Nyt käsitellään keinoja ylioppimisen 
 ehkäisemiseksi ja verrataan neuro-
verkon suorituskykyä regressioanalyysin 
voimaan.

ALIOPPIMINENKIN LUONNISTUU
Ylioppimisen ongelmaa voidaan ehkäistä monin yksinkertai-
sinkin tavoin, kuten  pysäytetyllä laskennalla sekä k-kansion 
menetelmällä. Pysäytetyn laskennan idea on yksinkertainen. 
Sen sijaan, että neuroverkon annetaan jatkaa mallintamista, las-
kenta säädetään pysähtymään johonkin tiettyyn kynnysarvoon. 
Tällaisena kynnysarvona voidaan käyttää esim. epookkia eli sitä, 
kuinka monta kertaa opetusaineisto lasketaan läpi. Näennäisellä 
helppoudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Se on riski siitä, että 
neuroverkko alioppii (underfitting). Alioppimisesta on kysymys, 
kun laskeminen katkaistaan liian varhain eikä kaikkea opetus-
aineistossa olevaa informaatiota saada hyödynnettyä mallin 
muodostuksessa. Käytännössä alioppiminen näkyy lähinnä al-
haisena selitysasteena.

Yli-ja alioppimisen ehkäisyyn laskennan pituutta säätämällä ei 
näytä olevan tarjolla vuorenvarmoja yksinkertaisia keinoja. Yksi 
usein tarjoiltu on kuitenkin jakaa opetusdata kolmeen eri osioon, 
varsinaiseen opetusdataan, validointidataan ja testidataan. Data 
voidaan jakaa osajoukkoihin satunnaisotannalla esim. siten, että 
60 % datasta muodostaa varsinaisen opetusdatan, ja loput 40 % 
jaetaan tasan validointi- ja testidataksi.

Eri lähteistä on tarjolla hiukan erilaisia ohjeistuksia mutta 
johtoajatus näyttää olevan se, että varsinainen mallin muodostus 
tehdään opetusdatalla siten, että validointidatan perusteella 
laskennan hyperparametrit säädetään sopiviksi. Opetusdatalla 
siis lasketaan esim. eri määrä epookkeja siten, että selitysaste 
nousee mahdollisimman korkeaksi validointidatassa. Lopuksi 
mallilla lasketaan testidata, jonka selitysaste sitten indikoi sitä, 
mihin uudella datajoukolla on mahdollista päästä ilman yli- ja 
alioppimista.

Toinen menetelmä ylioppimisen ehkäisemiseksi on k-kansion 
menetelmä, jossa ajatus on se, että aineisto jaetaan esim. 5 
joukkoon. Näistä neljää joukkoa käytetään mallin muodostami-
seen ja yhtä testidatana. Sitten laskentaa jatketaan siten, että 
seuraava osajoukko jätetään testidataksi ja loput muodostavat 
opetusdatan. Näin jatketaan, kunnes jokainen osajoukko on ollut 
kertaalleen testidatana.

KUTEN ARVATA SAATTAA, on satunnaisuuden mallintaminen 
vaikeaa, ellei peräti mahdotonta J Parhaimmillaankin satunnai-
suutta mallintava malli pätee todellisuudessa vain satunnaisesti. 
Todelliseksi ongelmaksi ylioppiminen muodostuu kuitenkin vasta 
silloin, jos mallin laatija ei tunnista ylioppinutta mallia ja uskoo 
mallin kuvaavan reaalimaailman ilmiötä sellaisenaan.

RULETTIA
Havainnollistetaan asiaa rulettipelistä otetulla esimerkillä. Pelissä 
voidaan ”lyödä vetoa” mm. siitä, minkä väriseen lokerikkoon pallo 
seuraavaksi jää. Vaihtoehtoina ovat musta (M, 18 kpl), punainen (P, 
18 kpl) ja vihreä (V, 1 kpl). Oletetaan, että lähtödatana (opetusda-
tana) on yhdentoista alkeistapahtuman sarja: MMPMMPMMPMM. 
Sataprosenttisella varmuudella neuroverkko päättelee alta aika-
yksikön, että seuraava alkeistapahtuma on P. Näin päättelisimme 
myös me ihmiset, mikäli ainoa informaatio ilmiöstä olisi em. 
kirjainsarja. Yksi ylioppimisen syistä on siis suppea lähtödata, 
mutta vaikka aineisto olisi laajakin, on kutakuinkin täydellisen 
mallin muodostaminen mahdollista, kun laskentakapasiteettia 
vain on riittävästi.
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PYSÄYTETTYÄ LASKENTAA
Kaivamme esiin kirjoituksen ykkösosassa esitellyn pääkaupun-
kiseudun omakotiaineiston. Tällä aineistolla kokeiltiin 10 000, 
25 000, 50 000 ja 100 000 epookin laskemista (Huom. kuvion 2 
tekstissä puhuttiin virheellisesti 100 000 epookista, vaikka lasken-
taikkunassa nähdään lukema 50 000). Kirjoituksen ensimmäisessä 
osassa pääteltiin, että 25 000 epookin laskeminen näyttää johta-
van vakavaan ylioppimiseen selitysasteen noustessa yli 93 pro-
sentin. Lasketaan hintamalli seuraavaksi 25, 250 ja 2 500 epookilla. 
Vastaavat selitysasteet ovat 36, 72 ja 84 prosenttia. Selitysasteet 
eivät kuitenkaan anna vihiä siitä, missä vaiheessa alioppiminen 
muuttuu ylioppimiseksi. Kokemusperäisesti voidaan arvioida, 
että tällä aineistolla 36 % lienee kuitenkin liian matala selitysaste.

Pysäytetystä laskennasta on olemassa hiukan sofistikoitu-
neempi versio nimeltään Percentage Split. Siinä aineisto jaetaan 
esim. 2/3 ja 1/3 suuruisiin satunnaisotantoihin. Tässä variaatiosssa 
2/3 otoksesta käytetään mallin muodostamiseen. Loppuosalle 
lasketaan saadulla mallilla sitten hintaennusteet. Menettelyn 
hyöty on siinä, että hintaennusteista on olemassa myös todelliset 
arvot, jolloin päästään vertaamaan laskettuja ja todellisia arvoja. 
Näin saadaan jo varsin hyvä käsitys mallin suorituskyvystä. Eli jos 
mallinnus viedään liian pitkälle, alkaa selitysaste varsinaisessa 
testidatassa laskea. Tämä laskentatapa on siis varsin lähellä k-
kansion menetelmää, k:n saadessa arvon 1.  

Lasketaan mallit jälleen 25, 250, 2 500 ja 25 000 epookilla. 
Saadaan seuraava tulokset.

TAULUKKO 1.
Epookit Selitysaste Keskivirhe

25 18,96 % 105 409

250 50,04 % 79 677

2 500 36,04 % 111 830

25 000 33,13 % 145 445

Näyttää siltä, että paras selitysaste saavutetaan lähellä 250 
epookkia. Selvitetään asiaa hiukan tarkemmin yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. Tehdään pikainen kokeilu 300 ja 200 epookilla. 
Ensin mainittu huonontaa selitysastetta, mutta jälkimmäinen 
nostaa sitä muutamalla kymmenyksellä ja 150 kohdalla se alkaa 
jälleen tippua. Päätellään siis, että tässä tapauksessa ali- ja yliop-
pimisen raja on n. 200 epookin kohdalla, jolloin saadaan aineiston 
2/3 ja 1/3 jaolla selitysasteeksi noin 50,6 prosenttia.

KUMPI VOITTAA
Tässä vaiheessa kiinnostutaan myös siitä, millaisiin suorituksiin 
regressioanalyysillä päästää tällä aineistolla. Valitaan regres-
sioanalyysin algoritmiksi stepwise eli hintamalliin lisätään yksi 
muuttuja kerrallaan, aina siinä järjestyksessä, joka korreloi par-
haiten selitettävän muuttujan eli kokonaishinnan kanssa. Mallista 
voidaan myös tiputtaa jo sinne kerran lisätty muuttuja, mikäli 
sen selitysvoima (korrelaatio) heikkenee liiaksi malliin lisättävien 
uusien muuttujien johdosta. Muodostetaan malli samoin kuin 
neuroverkolla. Valitaan mallin muodostukseen satunnaisesti 
2/3 osa aineistosta. Regression tuloksena saadaan malli, jonka 
selitysaste on 63,5 %.

Ensivaikutelma siis on että regressiopohjainen malli päihittää 
selvästi neuroverkkoon perustuvan kilpailijansa. Tehdään pieni 
lisätesti. Otetaan etuovi.com palvelusta listan ensimmäinen pää-
kaupunkiseudulta myynnissä oleva omakotitalo-kohde. Kohteen 

tiedot on lisätty alla olevaan taulukkoon, jossa näkyvät myös äs-
ken lasketun regressiomallin kertoimet. Kohde sijaitsee Vantaalla.

TAULUKKO 2.
Regressiomalli Neuroverkkomalli
Muuttuja kerroin määrä = ANN
intercept 184 280 1 184 280
Area 1 580 101 159 580
D_condgood 76 417 1 76 417
Age –2 002 6 –12 012
D_sauna –45 444 1 –45 444
D_Kauniainen 238 087 0 0
D_Helsinki 82 626 0 0
D_Espoo 58 861 0 0
D_condpoor –74 563 0 0

362 821 300910

Kuten yllä olevista luvuista nähdään, ennusteissa on melko 
suuri ero. Regressioanalyysin tulos osuu lähes tarkalleen pyyn-
tihintaan, joka on 365 000 euroa. Hintapyyntö ei kuitenkaan ole 
minkäänlainen todiste kohteen markkina-arvosta.

Regressiomalli kärsii myös voimakkaasta heteroskedasti-
suudesta siten, että yli 400 000 euron hinnoilla malli alkaa voi-
makkaasti aliarvostaa kohteita. Tämä ongelma voidaan yleensä 
korjata, mutta siihen ei tässä artikkelissa enää ryhdytä.

Regressioanalyysi näyttäisi muutaman indikatiivisen testin 
perusteella päihittävän neuroverkkokilpailijansa. Tulos on näin 
pienellä ja lineaarisesti mallintuvalla aineistolla odotettu. Tilanne 
yleensä kuitenkin muuttuu, kun data ja sen sisällä oleva komp-
leksisuus kasvaa.

Tässä kohtaa tarkkaavainen lukija on varmasti jäänyt pohti-
maan, miksi yllä olevassa taulukossa ei ole esitetty neuroverkon 
laskemia kertoimia regressiomallin muuttujille. Syy on yksinker-
tainen. Tällaisia muuttujien kertoimia (varjohintoja) ei neuroverk-
komalleissa ole olemassa. Kysymyksessä on ns. mustan laatikon 
ongelma, jonka olemukseen ei tässä uppouduta. 

Tämän kaksiosaisen kirjoitussarjan tarkoituksena on ollut 
herättää kiinnostusta tekoälyä ja neuroverkkolaskentaa kohtaan. 
Olisi kovin suotavaa, että neuroverkkolaskennasta tulisi pian 
peruskauraa myös alan opiskelijoille. Ennen kaikkea oleellista 
meidän alallamme olisi löytää mahdollisimman mutkaton lä-
hestymiskulma käytännön sovelluksiin. Ja toki asioiden teoreet-
tisemmallakin reunalla olisi paljon voitettavaa. Esim. Anna Tulkin 
diplomityöstä ”Itseorganisoivan kartan soveltuvuus asuntojen 
hintojen arviointiin” on jo 21 vuotta. Työssä sovelletaan ns. Ko-
hosen algoritmia, joka lienee laajimmalle levinnyt suomalainen 
tieteellinen innovaatio. Voitaneen siis sanoa, että kyllähän tässä 
jo perinteetkin velvoittavat.

AIHEESTA LISÄÄ:
Ari Laitalan videoesitys ”Tekoäly mukaan energiatehokkuustyöhön”, 
http://q-r.to/banoP8

http://q-r.to/banoP8
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Opetusta kilpailuttamalla  
uutta osaamista?Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

Olisiko  korkeakouluopetuksessa 
 mahdollista virittää uudenlaista  ajattelua 
liittyen opetuksen  uudistamiseen ja 
asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen 
yli tuttujen rajojen? Olisiko yritysten, 
koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden 
yhteistyönä saavutettavissa  kansallisesti 
nykyistä merkittävämpää tiedon ja 
 osaamisen kasvua?

TÄMÄN ARTIKKELIN TARKOITUS on pohtia korkeakoulu-
opetuksen nykytilannetta ja ennakkoluulottomasti visioida 
nykyisin kaukaiselta tuntuvia mahdollisuuksia kuten opetuksen 
kilpailutusta, jotta kansallinen osaaminen saataisiin kasvuraiteille. 

KAIVATAANKO UUSIA TUULIA OPETUKSEN 
UUDISTAMISEEN? 
Koulutustarjontaan liittyvä uudenlainen yhteistyö kaipaa raikasta, 
totutut rajat ylittävää ajattelua sekä vuoropuhelua yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, yritysten ja eri koulutusyksiköiden välillä. 
Yhteistyön tiivistäminen vaatii toki kansallisia kannustimia ja 
kilpailutusta tai peräti ulkoistamista. Olisiko mahdollista, että 
yritykset tuottaisivat yhdessä tutkimuslaitosten kanssa opinto-
jaksoja tai opintokokonaisuuksia korkeakoulukentälle, koska var-
sinkin tekniikan alalla opettajiksi haluaviakin on nykyisin erittäin 
vähän. Miten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhtenevät 
koulutustarjonnat saataisiin keskustelemaan keskenään? 

Jos raideliikenne voidaan kilpailuttaa, miksi ei opetusta.
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Suomeen tarvittaisiin toimintamalli, jossa huippuasiantuntijat 
kokeilevat ja muodostavat uudenlaisia tapoja jalostaa olemassa 
olevaa tietoa yhdessä. Erilaiset kärkihankkeet kuten KIRA-digi 
edistävät osaltaan tätä. Neuvottelukunnat tai yhteiset osallistu-
miset alan osaamisverkoston toimintaan ovat hyvä tapa pysyä 
uuden tiedon äärellä, mutta tällöin tieto jää helposti vain kyseisen 
ryhmän keskuuteen.

NYKYINEN OPETUKSEN UUDISTUMINEN 
SÄÄSTÖTALKOILLA LISÄÄ KURJUUTTA 
Opetuksen nykytilanne korkeakouluopetuksessa perustuu ope-
tussuunnitelmien uudistamisesta huolimatta paljon vanhaan 
totuttuun kaavaan. Opetushenkilökunta tuotteistaa koulutuksen 
käytännössä minimaalisella nollasummabudjetilla. Kärjistäen 
voidaan todeta, että Suomessa koulutusjärjestelmä käyttää 
opetukseensa yhä vähemmän rahaa ja työvoimaa sekä halvempia 
tai mielellään ilmaisia ohjelmistoja ja aineistoja. Ajan henkenä on 
vielä se, että opetusta subventoidaan rankasti T&K:lla lähes kai-
kissa koulutusorganisaatioissa. Tutkimusrahoituksen saaminen 
sen sijaan on nykyään erittäin kilpailtua. Kilpailun voittaneen 
tutkimushankkeen voidaan siis olettaa olevan paras tai edes 
parhaaksi vertaisarvioitu hanke. 

Voidaanko täten rehellisesti edes olettaa, että niukoilla re-
sursseilla toteutettu opetus vastaisi kaikkialla vaikkapa yritysten 
viimeisimpään työvoimakysyntään alasta riippumatta? Viime 
vuosituhannella oli enemmän tapa kuin poikkeus, että Suomen 
eturivin osaajat yrityksistä kävivät korkeakouluissa luennoi-

massa ylläpitäen vuoropuhelua. Nykyisin opiskelijat joutuvat 
tyytymään muutamiin vierailijaluentoihin ja yrityskäynteihin, 
yritysyhteistyöprojekteihin sekä yritysten mahdollisesti tarjoa-
miin opinnäytetöihin. Vuoropuhelu yritysten kanssa opiskelun 
aikana voi jäädä hyvinkin satunnaiseksi, eikä siihen oikeastaan 
edes aina velvoiteta. 

YHTEISTYÖALUSTAT JA PALVELUT EIVÄT RAKENNA 
YHTEISTYÖTÄ TARPEEKSI
Yrityksille ei ole helppoa hyödyntää mm. Aalto-yliopiston tarjoa-
mia erilaisia yhteistyöalustoja, joita ovat esimerkiksi Digi Platform, 
Energy Platform, Living+, Design Factory, Health Factory ja Media 

”Olisiko mahdollista, että 
 yritykset tuottaisivat   

yhdessä  tutkimuslaitosten 
kanssa opintojaksoja tai 

 opintokokonaisuuksia 
 korkeakoulukentälle?”

Tiiviimmät kumppanuus- ja 
kehittämisverkostot ohjaavat 
tekemistä samaan suuntaan.
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”Huutava tarve saada jatkuvasti ajantasaista, 
 tarpeeseen sopivaa tietoa yhdistää niin yrityksiä, 
opetusta kuin tutkimusta.”
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Factory. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yliopistoja useammin 
erillisiä mittaus-, testaus- ja muita palveluita. Kääntöpuolena 
voidaan pitää, että usein oppilaitos kilpailee hinnalla liike-elämän 
kanssa. 

RAJAT YLITTÄVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ 
DIGITIETOVIRTOJA HYÖDYNTÄMÄÄN
Huutava tarve saada jatkuvasti ajantasaista, tarpeeseen sopivaa 
tietoa yhdistää niin yrityksiä, opetusta kuin tutkimusta. Kuinka 
uudella tai ajankohtaisella tiedolla käydään kauppaa ja kuinka 
uusin tieto hankitaan, jalostetaan ja jaetaan? Oppilaitos-yritys-
yhteistyössä keskiössä on, miten olennainen tieto välitetään 
hyödynnettäväksi oikeille tahoille. Tunnistamalla ja koordinoi-
malla digitaalisia tietolähteitä ja tietovirtoja saadaan aikaan 
oikea-aikaista vuorovaikutusta, yhteistyötä ja oppimista yli 
siilojen. Helpottaisivatko yhteiset yrityksessä että oppilaitoksissa 
työskentelevät työntekijät, jotta kulloinkin ajankohtainen tieto 
voidaan hyödyntää paremmin yrityksissä ja opetuksessa?

Yliopistoissa on ollut pitkään lahjoitusprofessuurien kulttuuri. 
Voisiko käytäntöä laajentaa lahjoitusopintokursseihin, joissa yri-
tys sitoutuisi tuottamaan opintojakson harjoituksineen kokeiluna 
tietyn ajan. Tuloksena saataisiin uudistettua toimintakulttuuria ja 
tiedonkulkua luontaiseksi osaksi oppimisprosessia, rakennettua 
osapuolten välistä luottamusta sekä hyödynnettyä paremmin 
mm. tarvittavia laboratorioita ja laitteistoja.

KILPAILUTUS OPETUKSEN  
NYKYAIKAISTAMISESSA
Voisiko yritys tai tutkimuslaitos tuottaa tilatun opintojakson – niin 
kuin VR kilpailuttaa junaradat? Usealla yrityksellä ja tutkimuslai-
toksella saattaa olla ainutlaatuista yksityiskohtaista osaamista eri 
aloilta. Avoimet korkeakoulut ja opintojaksot toteuttavatkin jo 
nyt perusopetuksen rinnalla maksullista, markkinoiden tarpeista 
lähtevien kurssien myyntiä.  

Yhtenä vaihtoehtona voisi toimia, että tutkimus- ja opetusinfra 
olisivat oppilaitoksen hallinnassa. Opetussuunnitelman mukai-
set kurssit ja opintokokonaisuudet kilpailutettaisiin, myös ns. 
velvoitekurssit. Toteutuksen tekisi  kilpailutuksen jälkeen valittu 
voittanut osapuoli, yritys, tutkimuslaitos, korkeakoulu tai näistä 
koostuva konsortio. Jos osapuolilla on omaa alan huipputietoa ja 
osaamista, kuten yliopistoissa tulisi ollakin, se tietysti katsottaisiin 
suureksi eduksi. 

”Kärjistäen voidaan todeta,  
että Suomessa koulutusjärjestelmä 
käyttää opetukseensa yhä  
vähemmän rahaa ja työvoimaa sekä 
halvempia tai mielellään ilmaisia 
 ohjelmistoja ja aineistoja.”

Oppilaat saisivat näin mahdollisuuden saada koko ajan huip-
puluokan opetusta. Palveluntuottajan tulisi tietysti täyttää sovitut 
laatukriteerit, osa korvauksesta perustuisi palautteeseen sekä osa 
kannustimeen, joka olisi opintojakson tilaajan määriteltävissä. 
Allianssimallilla hankkeen keskeiset sidosryhmät vastaisivat 
kurssin suunnittelusta, toteuttamisesta ja riskeistä yhdessä yh-
teisellä organisaatiolla. Koulutusorganisaatiot voisivat yritysten 
rahoittamilla maksullisilla opintojaksoilla säästää miljoonia. 

WIN-WIN JA KILPAILUTUS  
PUUTTUVAT
Edellä mainitun prosessin kehittäminen ja organisointi onkin 
sitten suurempi haaste. Ilahduttavaa olisi nähdä tilanne, jossa 
Suomen ja maailman huiput kilvan tarjoaisivat osaamistaan 
koulutusorganisaatioiden palvelukseen, vaikka koko maahan, 
myös alueelliset rajat ylittäen. Suomessa on tilaa uudelle raik-
kaalle ajattelulle ja uusille yhteistyömahdollisuuksille niin yritys-, 
opetus- kuin tutkimusyhteistyössä. Miksei nykyisen nuivettuvan 
opetuksen tilalla voisi kokeilla avointa ja kilpailutettavaa ehkä 
koko maankin kattavaa toimintatapaa, jossa pidemmän päälle 
kaikki voittaisivat.

Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa  
professorina ja toimii Rakennetun  ympäristön  
mittauksen ja mallinnuksen instituutin   
johtajana.  
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.

Marika Ahlavuo toimii tiedetuottajana Aalto-
yliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen 
ja mallinnuksen instituutissa, joka on osa Suomen 
Akatemian laserkeilaustutkimuksen huippu yksikköä 
2014–2019 sekä Humakissa tiedetuottajana  
 osallistuen hanke-, tutkimus- ja julkaisutoimintaan. 
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi. 



23MAANKÄYTTÖ 3|2017

100-vuotias Suomi on menestystarina. Siitä 
ei ole epäilystäkään.

Voidaan pohtia, mitkä ovat niitä tekijöitä, 
jotka tähän ovat johtaneet. Yksi niistä epäi-
lemättä on rohkeus. Olemme olleet rohkeita 
silloin, kun siihen on ollut tarvetta ja niissä 
asioissa, missä pitääkin.

Voimme palata 1800-luvulle, jolloin meillä 
oli rohkeutta elää omaa elämäämme varsin 
itsenäisesti autonomisena suuriruhtinaskun-
tana Venäjän osana.

Kun sortovuodet alkoivat ja Venäjällä 
kuohui, mitä teki Suomi. Se julistautui itse-
näiseksi. Toisinkin olisi voitu valita. Rohkeata 
toimintaa.

Vapaussodan jälkimainingeissa oltiin 
rohkeita ja torjuttiin äärioikeiston silloisessa 
Euroopassa ylläpitämät virtaukset ja kiellettiin 
ja rajoitettiin aatteen kannattajien toimintaa.

Talvi- ja jatkosodan vaihe on uskallusta 
hurjimmillaan. Hyvin lopulta kävi.

Neuvostovallan aikana Suomi oli toki 
rähmällään, joskin se Paasikiven ajatusten 
mukaisesti lausuttuna oli rohkeutta tosiasioi-
den edessä.

Viimeiset Suomen rohkeuden osoitukset 
ajoittuvat 90-luvulle, jolloin Neuvostoliiton 
hajoamisen yhteydessä meillä oli rohkeutta 
katkoa napanuoria itään ja uskallettiin orien-
toitua länteen liittymällä Euroopan unioniin. 

Voidaan ajatella, että Suomessa on ollut 
kykyä katsoa ympärilleen, arvioida mahdolli-
suuksiamme ja uskaltaa tehdä asioita joskus 
itsekkäästi maamme parhaaksi. Olemme 
olleet rohkeita ulkosuhteissa ja uskaltaneet 
sisäpolitiikassamme tehdä ne päätökset, 
joita menestyksemme, huomioiden ulko-
politiikan, on vaatinut. Siitä on syntynyt 
menestystarina.

Entäpä nyt 2000-luvulla? Olemme menet-
täneet rohkeutemme toimia niiden trendien 
mukaisesti, joita maailmassa tapahtuu. Euroo-
pan unionissa olemme asemoineet itsemme 
seuraajaksi ja yhdeksi pikkuvaltioista. Yhdis-
tyneissä kansakunnissa roolimme on lähes 
täysin näkymätön. 

Roolimme maailman politiikassa on ollut 
olematonta. Nyt tosin presidenttimme näyt-
tää aktivoituneen ja hoitavan mandaattiaan 
kunnialla. Passiivisuudestamme huolimatta 

J A R R U M I E S
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me vahvasti toteamme Suomen olevan 
vientivetoinen maa. Ulkomaat merkitsevät.

Tarttis siis tehdä jotain, jos ja kun maailma 
muuttuu…

Suurin rohkeuden puute onkin nyt ha-
vaittavissa sisäpolitiikassamme. Tiedämme 
täydellisellä varmuudella osan niistä kehi-
tyssuunnista, mihin Eurooppa ja muu maail-
makin on menossa. Meillä ei kuitenkaan ole 
minkäänlaista rohkeutta reagoida näihinkään 
asioihin muuttamalla sisäisiä prosessejamme 
ja organisaatioitamme. Se proaktiivisuus, joka 
meillä joskus on ollut ja johon taloudellinen 
menestyksemme ja hyvinvointimme on 
perustunut, on tyystin hävinnyt. Pyrimme säi-
lyttämään status quon keinolla millä hyvänsä. 
Emme uskalla toimia, vaikka tiedämme, mitä 
on tulossa ja tiedämme ja ymmärrämme 
jopa ne vaikeudet, mihin ajaudumme, mikäli 
emme reagoi ajoissa. Ja aikaa meillä näyttää 
olevan. Muilla ei.

Tässä vaiheessa lukija kenties vaatii konk-
retiaa. Otetaanpa siis muutama esimerkki. 
Aloitetaan meille maanmittareille läheisestä 
paikannukseen liittyvästä asiasta. Ministeri 
rohkeni tehdä ehdotuksen, että autoilijoita 
verotetaan ajettujen kilometrien perus-
teella ja kilometrit mitataan ajoneuvossa 
olevan paikantimen avulla. Ei jumalauta käy. 
Yksityisyyden suoja kärsii ja MINUN liikku-
mistani voidaan seurata. Jos nyt vähänkään 
yrittää seurata maailman trendejä, niin 
havaitaan, että muuta mahdollisuutta asian 
hoitamisella ei ole näköpiirissä. Ja jokaiseen 
liikkuvaan rakkineeseen se paikannin tullaan 
vuosikymmenien saatossa syystä tai toisesta 
asentamaan. Tämä on aksiooma. Miksi py-
ristellä vastaan? Mitä pelkäämme. Muutosta 
yleensä? Virhettä?

Toisena esimerkkinä olkoon robotiikka ja 
siihen liittyvä tekoäly.

Monissa maissa, esimerkiksi vaikkapa Sak-
sassa ja Tanskassa, asiaa pidetään positiivise-
na ja siihen valmistaudutaan suurella innolla 
ja mietitään, mitä vaikutuksia asialla on ja 
miten asiat pitää hoitaa, jotta POSITIIVISET 
vaikutukset olisivat mahdollisimman suuret. 
Me täällä suloisessa Suomessamme mietim-
me ja yritämme perustaa eri korporaatioiden 
edustajista koostuvaa porukkaa miettimään 
mitenkä minimoimme ne NEGATIIVISET 
vaikutukset, joita asialla tulee olemaan.

Otetaan kolmanneksi yksi ikuisuuskysy-
mys nykykeskustelussa: työmarkkinoiden ja 
verotuksen jäykkyys.

Kaikissa kilpailijamaissamme Euroopassa 
työmarkkinat toimivat joustavammin kuin 
meillä. Yritysverotus Suomeen verrattuna on 
aloittavia ja pieniä yrityksiä selkeästi suosivaa. 
Vaan ei meillä. Jos näissä asioissa jotain yrite-
tään muuttaa, niin meteli on valtava ja joku 
jengi kaivaa esille aina vähintään yhden pie-
nen ryhmän, joka ei saa ehdotuksesta mitään 
hyötyä tai jopa kärsii. Lopullinen päätös on 
sitten, että ei tehdä mitään ettei vaan kenelle-
kään tule paha mieli. Päätös olisi tosin saanut 
80 % hyvälle mielelle hyödyn kautta ja lopulle 
porukalle olisi voitu tehdä sellainen järjestely, 
että ainakaan haittoja ei tule. 

Meillä kun tämä tasa-arvo tarkoittaa sitä, 
että jos vain 99,99 % mistä tahansa ryhmästä 
saa hyödyn, niin päätös on eriarvoisuutta 
lisäävä ja sitä ei näin ollen pidä tehdä.

Lukijani voi ajatella, että esimerkkini 
historiasta ja nykyhetkestä eivät ole ”samaa 
kertaluokkaa”, mutta kukapa aikoinaan tiesi 
päätösten merkitystä ja kuka voi sanoa, 
mitä nykyisistä päätöksistä tai päättämättö-
myydestä sanotaan 50 vuoden päästä. Ehkä 
merkitykset lähenevät toisiaan. Tulevaisuutta 
ei voi tietää, mutta vain hullut jättävät en-
nustamatta.

Jumal’auta suomalaiset, viel on Suomi 
voimissaan.

Nyt tarvitsemme rohkeutta ja uskallusta 
tehdä päätöksiä ja joskus myös erehdyksiä 
muistaen suuren Lenin-sedän lausumaa: 
”Päästäksemme kaksi askelta eteenpäin, on 
joskus otettava yksi askel taakse.”
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Matti Vaaja digitaalisen 
 fotogrammetrian professoriksi
HAASTEINA KATASTROFIEN ENNAKOINTI, ÄLYKKÄÄT  RATKAISUT JA ITSEAJAVAT AUTOT

TkT Matti Vaaja, 34, nimitettiin  
apulaisprofessoriksi  viisivuotiskaudeksi 
Aalto-yliopiston Rakennetun 
 ympäristön laitokselle elokuun alusta. 
Professuurin ala on geoinformatiikka, 
erityisesti digitaalinen  fotogrammetria. 
Aiempaa suomalaista fotogrammetrian 
professuuria Aalto-yliopistossa  hoitaa 
edelleen professori Henrik Haggrén.

TUOREEN PROFESSORIN Matti Vaajan osaamisalueita ovat 
fotogrammetriset mittausteknologiat ja 3D-pistepilvimallit, joita 
käytetään esimerkiksi rakennusten sisätilojen, maankäytön ja ym-
päristön suunnittelussa ja seurannassa sekä robottiautoissa.  Vaaja 
on toiminut vaihtelevissa opetus- ja tutkimustehtävissä ja post 
doc -tutkijana Laserkeilauksen huippuyksikössä vuodesta 2014. 
Fotogrammetrian alalla hän on erikoistunut lähifotogrammet-
risiin mittausmenetelmiin, joiden käyttöä hän on tutkinut mm. 
jokiympäristöjen tulvariskialueiden ja metsien kartoituksessa.  
Hänen tutkimuksensa kohdistuu erityisesti mobiilikartoituksen 
sovelluksiin.

3D-STUDIO TOIMINNAN KESKIÖSSÄ
Fotogrammetristen laitteistojen kehitys- ja testaustyö sekä 3D-
pistepilvien laskenta ja mallinnus näkyvät myös Aalto-yliopistossa 
Rakennetun ympäristön laitoksella toimivassa 3D-studiossa.

”Alaisuudessani toimii jo nyt neljä fotogrammetrian opis-
kelijaa ja muutama 3D-mallintaja, joiden tehtävänä on testata, 
analysoida ja kehittää 3D-studiomme laitteistoja ja ohjelmistoja 
sekä toteuttaa toivottuja mallinnuksia tutkimushankkeisiimme. 
Studiomme on jo kolmiulotteisuuden ja virtuaalisuuden koti-
maan ja kansainvälisen tason yhdistävä linkki, joka toimii myös 
opiskelijoille loistavana oppimisympäristönä sekä mahdollistaa 
alan markkinoinnin konkreettisten esimerkkien avulla. Näin on 
saatu opetus ja tutkimus tukemaan toisiaan. Tavoitteenani on, 

Marika Ahlavuo ja 
Hannu Hyyppä

Vaaja on toiminut  vaihtelevissa opetus- ja 
 tutkimustehtävissä ja post doc -tutkijana  
Laserkeilauksen  huippuyksikössä  
vuodesta 2014.
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että saamme uutta sukupolvea kiinnostumaan nimenomaan 
digitaalisesta fotogrammetriasta”, kertoo Vaaja.

YHTEISTYÖVERKOSTO KOOSTUU ALAN 
HUIPPUTEKIJÖISTÄ
”Professuuriin päätin hakea, koska meillä on täällä maailman 
huippuluokan tutkimusryhmä, jossa näen valtavasti potentiaalia. 
Fotogrammetrian alalta on valmistumassa lähivuosina useita 
väitöskirjoja. Täällä on siis tehty loistavaa työtä viime vuosina 
ja sitä työtä on hieno päästä jatkamaan eteenpäin. Koin myös 
tärkeäksi, että alan koulutus kehittyy ja säilyy Aallossa. Tehtäväs-
sä pääsen myös tekemään yhteistyötä alan parhaiden osaajien 
kanssa”, jatkaa Vaaja.

Vaajan tiiviiseen taustajoukkoon kuuluvatkin myös fotogram-
metrian professori Henrik Haggrén ja Paikkatietokeskuksen 
professori Juha Hyyppä. 

”Yhteisissä tutkimushankkeissa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä 
myös Turun yliopiston maantieteen laitoksen professori Petteri 
Alhon ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa. Olemme sopineet 
jo laajoista yhteisistä tutkimusrahoitushauista, tiivistyvästä 
opinnäyteohjauksesta sekä tulevaisuuden huippuosaamiskeskit-
tymän käynnistämisestä Turun yliopiston, Paikkatietokeskuksen 
ja Aalto-yliopiston välillä.”

DIGITAALINEN FOTOGRAMMETRIA – OSAAMINEN 
SUOMESSA MAAILMAN PARHAIMMISTOA
Fotogrammetrian professori Henrik Haggrén toteaa: ”On hienoa, 
että professuuriin hakijoista suurin osa oli valmistunut Teknilli-
sestä korkeakoulusta tai nykyisestä Aalto-yliopistosta fotogram-
metrian alalta, mikä oli osoitus maailmanluokan tasostamme. 
Fotogrammetrian tieteellinen pohja on vanha eikä se ole suinkaan 
uusi tutkimusala. Näen kuitenkin digitaalisen fotogrammetrian 
hyödyntämismahdollisuudet kasvavina teknologian kehittyessä. 
Matti on toiminut eturivin tutkijana Rakennetun ympäristön 
mittauksen ja mallinnuksen instituutissa, joka on antanut taidot 
myös verkosto-osaamisen hyödyntämiselle ja julkaisemiselle.”

Professori Juha Hyyppä Kaukokartoituksen ja Fotogram-
metrian osastolta Paikkatietokeskuksesta on tehnyt vuosia 
konkreettista tutkimusyhteistyötä tuoreen professori Vaajan 
kanssa. ”Kohteina ovat olleet mm. liikkuva laserkeilaus, joenvar-
si- ja sisätilamallinnus sekä metsien inventointi. Tulevaisuuden 
tutkimus vaatii nuoria osaajia, jotka hallitsevat alan algoritmit 
ja journal-kirjoittamisen. Matti on esimerkki Laserkeilauksen 
huippuyksikön tuottamista lahjakkaista tohtoreista. Myös hänen 
kestävyysurheilutausta näkyy sinnikkäässä ja määrätietoisessa 
työnteossa”, kertoo Hyyppä.

YHTEISTYÖ ALAN YRITYSTOIMIJOIDEN JA  
YLEN KANSSA TÄRKEÄÄ
Vaajan mukaan verkostoissa toimimalla voidaan digitaalista 
fotogrammetriaa saada myös nopeammin yhteiskunnan hyödyn-
nettäväksi. Yhtenä hänen tavoitteistaan onkin se, että digitaalinen 
fotogrammetria tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa yhä 
paremmin. Vaaja on ollut mukana Paikkatietokeskuksen ja YLEn 
viime talven Lahden 2017 MM-hiihtojen kilpailureittien mallin-
nuksessa mobiili- ja ilmalaserkeilausaineistoilla, kun latuverkostoa 
visualisoitiin varsinkin yleisön tarpeisiin. Yhteistyössä YLEn kanssa 
ideoitu ja toteutettu digilatuverkko sai runsaasti näkyvyyttä. 

Yhtenä Vaajan  tavoitteista 
on se, että  digitaalinen 
 fotogrammetria  tunnistetaan 
ja tunnustetaan 
 yhteiskunnassa yhä paremmin.

Lahden vuoden 2017 MM-hiihtojen kilpailureittejä 
 mallinnettiin yhteistyössä Paikkatietokeskuksen kanssa.

Digitaalisella fotogrammetrialla on laajentuvia sovellus-
mahdollisuuksia kulttuurialalla.
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Marika Ahlavuo toimii tiedetuottajana ja koordinaattorina 
Aalto-yliopistossa Suomen Akatemian laserkeilaustutkimuksen 
huippuyksikössä 2014–2019 ja Humakissa 3D-virtuaalisuuden 
asiantuntijana. Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi. 

Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa professorina ja 
toimii Suomen Akatemian rahoittaman laserkeilaustutkimuksen 
huippuyksikön Aalto-yliopiston osuuden johtajana. Sähköposti: 
hannu.hyyppa aalto.fi.

Muita meneillään olevia hankkeita ovat 3D-kulttuuriin, 
peltojen mallintamiseen ja rakentamisen digitalisointiin sekä 
hyvinvointiin liittyvät hankkeet. Projektit keskittyvät Suomen 
elinkeinoelämän kannalta keskeisille aloille. 

TULEVAISUUS JA 3D HAASTAVAT  
KAIKKIEN ALOJEN KEHITYKSEN
Professorin silmin maailma ei ole valmis. Vaaja näkee tulevaisuu-
den erittäin dynaamisena ja mielenkiintoisena.

”Läpimurtoaan tekeviä asioita ovat uudenlaiset virtuaali-
kaupungit, jolloin nykyisistä 2D-navigattoreista ja reittioppaista 
siirrytään pelillistettyyn 3D-kaupunkiin palveluineen. Erilaisten 
väylien kunnossapidon digitalisointi ja robottiajoneuvojen 
mahdollisuudet yhdistettynä älykkäiden kaupunkien ja alueiden 
muuttumiseen sekä suunnittelukäytäntöjen uudistuminen var-
mistavat tutkimuksen tärkeyden. Kuntia ja kaupunkeja kiinnosta-
vat itseajavat autot ja robobussit. Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden 
myötä digitaalisella fotogrammetrialla on tulevaisuudessa laajasti 
sovelluksia ja läpimurtoja peli-, kulttuuri-, urheilu- ja matkailu-
alalla. Aalto-yliopiston kehitys tarjoaa myös uusia poikkialaisia 
mahdollisuuksia, kun kouluja keskitetään Otaniemeen osaksi 
yliopiston laajenevaa kampusta,” päättää Vaaja.

LISÄTIETOJA: Professori Matti Vaaja, matti.t.vaaja aalto.fi 
puh. 050 5967 803, https://people.aalto.fi/index.html#matti_t_
vaaja

Vaajan kestävyysurheilutausta näkyy uudenlaisissa urheilusovelluksissa.

• Matti Vaaja (s. 1983) on Teknillisen korkeakoulun ja 
Aaltoyliopiston kasvatti. 

• DI 2010, tekniikan tohtori geoinformatiikasta 2014, 
väitöskirja Feasibility of mobile laser scanning for 
mapping and monitoring a riverine environment, Aalto
yliopiston Maankäyttötieteiden laitos.

• Yli 30 artikkelia merkittävissä kansainvälisissä journal
julkaisuissa; Hindeksi (Google Scholar) 13 ja viittauk
sia n. 600; (ISI Web of Science) 9 ja viittauksia yli 300.

• Professorina Suomen Akatemian Laserkeilaustutki
muksen huippuyksikössä (2014–2019).

• Referenssihankkeita: mm. Suomen Akatemian 
huippuyksikkö ja STN COMBAT, Tekes VARPU, EAKR 
Avoimet kaupunkimallit.

”Tulevissa hankkeissa painotus onkin olla aktiivinen toimija 
niin yritys- ja tutkimusyhteistyössä kuin vaikuttavuudessa. Pidän 
erityisen tärkeänä yhteydenottoja fotogrammetriaa hyödyntä-
viltä alan toimijoilta. Yhteiskunnassa vireillä olevat tieteellistä 
panosta vaativat haasteet voidaan joskus ratkaista nopeastikin, 
kun haastetta ratkovat tutkijat ja yrityksen asiantuntijat yhteis-
tuumin. Aina yhteistä tutkimushankettakaan ei tarvita siihen, että 
yritys voi saada nopeastikin asiantuntijoilleen apua”, pohtii Vaaja.

AALTO-YLIOPISTOSSA KÄYNNISSÄ USEITA 
FOTOGRAMMETRIAN TUTKIMUSHANKKEITA
Vaaja on toiminut vuodesta 2015 Suomen Akatemian rahoitta-
massa STN COMBAT -hankkeessa, jossa tutkitaan 3D-digitalisaa-
tion ja robotiikan yhdistettyä teknologiamurrosta.  Kuluvan 
vuoden alusta Vaaja on työskennellyt myös Tekesin rahoittamassa 
VARPU-projektissa (Virtual and Augmented Reality Content Produc-
tion and Use), jossa tutkitaan 3D-mittausteknologiaa ja virtuaali-
todellisuutta sekä lisättyä todellisuutta teollisia sovelluksia varten.
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Jürgen Grönfors 
jurgronf gmail.com

M A A N M I T T A U S T A 
 T A L L E N T A M A S S A

KOLMIO
Suomen 1. luokan kolmio-

verkko on mitattu vuosina 1919–
87. Verkon mittasi Geodeettinen 
laitos yhteistyössä maanmit-
taushallituksen geodeettisen 
laitoksen kanssa. Verkko eteni 
etelästä pohjoiseen. Verkon kaik-
ki kulmat havaittiin. Mittakaavaa 
varten verkkoon liitettiin tasaisin 
välein 16 invartangoin vuosina 
1924–69 mitattua 3–6 km pitkää 
perusviivaa. Lapissa etäisyys-
mittauksia suoritettiin vuodesta 
1965 alkaen myös telluromet-
reillä ja geodimetreillä. Verkossa 
oli 390 pistettä. Lähes jokaiselle 
pisteelle jouduttiin rakentamaan 
kaksinkertainen korkeimmillaan 
40-metrinen torni. Kolmion sivut 
olivat 30–40 km.

Näistä mittauksista maanmit-
tauslaitos, kunnat ja rakentajat 
saivat lähtötiedot alempiastei-
siin pisteisiinsä. Monet kunnat 
joutuivat aloittamaan koordi-
naattijärjestelmänsä luomisen 
omassa erilliskoordinaatistossa. 
Esim. Helsingissä osoitettiin 
vuoteen 1921 koordinaatisto 
maastossa sadan metrin neliö-
verkkona ns. satapultein, jotka 
noudattelivat suorakulmaista 
katuverkkoa. Vuo sina 1919–21 
mitattiin koordinaatistoa varten 
ensimmäinen kolmioverkko, 
johon sisältyi kaksi invartangoin 
mitattua perusviivaa. Kaupungin 
koordinaatisto oli erilliskoordi-
naatisto.

Koordinaatistoilla pelaami-
nen tapahtui kuitenkin erilaisin 
tarkistusmittauksin ja uudelleen-
laskemisiin niin, että eri aikaan 
käyttöön otetut koordinaatistot 
poikkesivat toisistaan kiusalli-
sesti. Esimerkiksi pääkaupun-
kiseudulla Helsingillä oli oma 
erilliskoordinaatistonsa ja Es-
poolla sekä Vantaalla ns. valtion 
koordinaatisto – kummallakin 
eri versio. Rajalla saattoi siis ym-
märtämättömällä sattua haaveri.

No moni asia on jo historiaa. 
EU:n myötä on vähitellen siirrytty 
jonkinlaiseen yhtenäiskoordinaa-
tistoon ja naapurikunnatkin ovat 
sitten yhteneviä rajoillaan.

Muutenkin hohto on mennyt 
koko koordinaattien mittaami-
sesta, kun nykyisin otetaan vain 
yhteys satelliitteihin ja annetaan 
tietokoneiden hoitaa laskemi-
nen. Valmista tulee turhankin 
helposti ja laskemisen ja onnis-
tumisen riemu jää kokematta.

pituuden hän mittasi pääosin 
Torniojoen jäällä puusauvoilla. 
Edestakaisin mitatun matkan pi-
tuus oli 14 800 m ja mittojen ero 
oli 10 cm. Maupertuis laski kol-
mioverkkonsa pohjoisimman ja 
eteläisimmän pisteen välimatkan 
ja tähtihavainnoista pisteiden vä-
lisen kulman maan keskipisteestä 
katsottuna ja näistä edelleen 
maan kaarevuussäteen Pellon ja 
Tornion välillä.

Satakunta vuotta myöhem-
min 1800-luvulla venäläisskandi-
naavinen Struve halusi selvittää, 
oliko maa pallosta poiketen 
jonkin asteinen ellipsoidi. Asi-
an selvittämiseksi toteutti hän 
kolmiomittausketjun, joka alkoi 
Mustanmeren rannalta ja päät-
tyi Pohjois-Norjaan jäämeren 
rannalle. Suomen läpi ketju 
kulki Suursaaresta Tornioon. Kai 
se ellipsoidi löytyi, kun ketju on 
nimetty Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi. Ketjusta tuli sa-
malla ensimmäinen yhtenäinen 
Suomen koko pituudelta kattava 
pisteverkko.

KOLMIO on maanmittareille 
hyvin keskeinen kuvio. Joku aika-
naan keksi, että kolmion kulmien 
summa on aina sama ja vielä 
lisäksi sen, että kun kolmion yksi 
sivu tunnetaan, voidaan kulmat 
tuntemalla laskea kaikkien mui-
denkin sivujen pituus. Niinpä kun 
aikanaan tarkan pituuden mit-
taus oli todella työlästä, mitattiin 
yksi sivu ja alettiin sitten lätkiä 
kolmioita vierekkäin ja mitattiin 
vain niiden kulmat, ja tuloksena 
saatiin mitattuja kolmioverkkoja. 
Alueille saatiin näppärästi luotua 
yhtenäiset koordinaatistot. Pie-
nenä ongelmana oli tietenkin 
se, että piti löytää paikkoja, joista 
näkyi mahdollisimman pienellä 
vaivalla kauaskin toiselle kulma-
pisteelle.

Kolmiomittauksen periaat-
teen omaksui ensimmäisenä 
1600-luvun alussa hollantilainen 
Snellius. Torniojokilaaksoon 
ilmestyi vuonna 1736 Mau-
pertuis-niminen ranskalainen 
geodeetti mittailemaan kolmio-
verkkoa. Verkkonsa yhden sivun 
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”Kaavoituksella voidaan  
vaikuttaa merkittävästi porojen 
kulkureitteihin.”

Pihaporoja uusilla asuinalueilla
PORONHOIDON TILASTO- JA KART TA- AINEISTOT AVUKSI

Kaarina Vartiainen ja Anu Kotilainen

Porolla on poronhoitoalueella vapaa laidunnusoikeus. 
Poronhoitoalueella poroja vierailee asuinalueilla ja  
niitä tavataan varsinkin uusien talojen pihoilla.  
Vapaasta laidunnusoikeudesta huolimatta poroilla 
ei ole oikeutta aiheuttaa vahinkoja pihoilla. TOKAT-
hankkeessa on kehitetty työkaluja ja käytäntöjä, joilla 
poronhoitoon ja porotalouteen liittyviä paikkatietoai-
neistoja saadaan kerättyä ja ylläpidettyä. Tavoitteena 
on saada nämä aineistot suunnittelijoiden käyttöön, 
sillä alueiden hyvällä suunnittelulla on vaikutusta 
myös pihaporojen vierailujen vähenemiseen.

poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimin-
taa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous 
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet. Hanketta rahoittaa pääosin 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).  

KYSELY PIHAPOROISTA ASUKKAILLE JA 
PORONHOITAJILLE
Selvitystyössä hyödynnettiin verkkopohjaista Harava-kysely-
työkalua. Ensimmäinen kysely toteutettiin alueen asukkaille, 
virkistyskäyttäjille ja aluetta muuten hyödyntäville ja toinen 
alueen poronhoitajille loppuvuodesta 2016. Kyselyiden avulla 
haluttiin selvittää, miten poronhoito voitaisiin parhaalla mahdol-
lisella tavalla sovittaa yhteen alueen asutuksen ja virkistyskäytön 
kanssa. Kyselyssä vastaajat saivat muun muassa merkitä kartalle 
paikkoja, joissa on kohdannut poroja, sekä kertoa, minkälaisia 
kohtaamiset olivat olleet.

Kyselyihin tuli yhteensä noin sata vastausta, josta neljännes 
tuli poronhoitajille suunnattuun kyselyyn. Noin puolet asukkaille 
ja virkistyskäyttäjille suunnatun kyselyn vastaajista suhtautuu 
neutraalisti porojen tulemiseen asuinalueille ja noin kymme-
nesosa pitää sitä hyvänä tai erittäin hyvänä asiana. Noin 40 % 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS selvitti yhdessä Rovaniemen 
kaupungin ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa kokemuksia piha-
poroista ja porokohtaamisista Rovaniemen Paavalniemi–Pöyliö-
vaara- ja Pöykkölä–Ounasrinne-alueilla. Alueet ovat merkittäviä 
niin poronhoidon kuin virkistyskäytönkin näkökulmasta. Lisäksi 
alueella on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Selvitys on 
osa Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitte-
luun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa 
kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä 

Petri Shemeikka
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vastaajista pitää porojen vierailuja asuinalueilla huonona tai 
erittäin huonona asiana. Kaikki eivät pidä porojen vierailuista 
asuinalueella, sillä ne saattavat aiheuttaa erilaista haittaa pihoilla. 
Kyselyn vastausten mukaan porot saattavat esimerkiksi talloa ja 
syödä istutuksia, tehdä tarpeitaan pihoille ja aiheuttaa pelkoa 
erityisesti lapsissa.

POROHAVAINTOJA RUNSAASTI UUSILLA 
ASUINALUEILLA
Kyselyn karttavastauksista nousevat esiin tietyt asuinalueet, joilla 
poroja on tavattu selvästi muita alueita enemmän. Porohavain-
toja kuvaavia pistemäisiä karttavastauksia tarkasteltiin yhdessä 
Väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisterin 
aineiston kanssa. Aineiston avulla todettiin, että porohavainnot 
keskittyivät pääosin uusien asuinrakennusten pihoille ja niiden 
läheisyyteen.

Porot ovat tottuneet kulkemaan tiettyjä reittejä, joten kun 
uusia asuinalueita syntyy, saattavat porot jatkaa kulkua alueiden 
läpi. Toisaalta myös uudet nurmikot ja istutukset houkuttelevat 
poroja vierailemaan pihoilla. Parin vuoden jälkeen porojen vie-
railu alueilla yleensä vähenee. 

Uusilla alueilla porojen vierailuihin myös suhtaudutaan 
kielteisemmin. Poroja pelätään enemmän ja niitä pidetään 
häiritsevämpinä. Tätä voi selittää se, että vanhemmilla alueilla 
porovierailut ovat yleensä vähäisempiä, ja toisaalta poroihin on 
jo totuttu. Vanhemmilla asuinalueilla asuvat vastaajat näkevät 
porojen olevan myös osa Lapin luontoa ja yksi matkailun veto-
voimatekijöistä.

RATKAISUJA PIHAPOROJEN AIHEUTTAMIEN 
HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI
Kyselyissä pyydettiin ideoita pihoille tulevien porojen vähen-
tämiseksi. Tärkeimmiksi toimenpide-ehdotuksiksi asukkaat 
ja virkistyskäyttäjät nostivat pihojen aitaamisen ja uusille ra-
kentajille suunnatun ohjeen laatimisen. Lisäksi poronhoitajat 
pitivät sopivina toimenpide-ehdotuksina parempaa tiedotusta, 

asukkaiden ja poronhoitajien välisen vuoropuhelun lisäämistä 
ja kuntan suosimista pihoilla nurmikon sijaan.  

Myös kaavamääräysten tiukempaa käyttöä ja alueiden hy-
vää suunnittelua pidetään merkittävinä keinoina pihaporojen 
vähentämisessä. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi 
porojen kulkureitteihin. Porot pysyvät todennäköisemmin poissa 
asuinalueilta, jos uudet asuinalueet kaavoitetaan vanhojen aluei-
den jatkeiksi. Jos sen sijaan asuinalueita kaavoitetaan erillisiksi 
alueiksi, jatkavat porot todennäköisemmin läpikulkua alueella. 

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään porojen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen uusilla 
asuinalueilla. Kyselyiden toteuttamisen jälkeen Rovaniemen 
rakennusvalvonta on ottanut käyttöön Paliskuntain yhdistyksen 
rakentajille laatiman ohjeen, joka liitetään vakituisen asunnon 
rakennusluvan liitteeksi. Ohjeessa tiedotetaan rakentajia poroista 
ja niiden laidunnusoikeuksista alueella sekä neuvotaan, kuinka 
tulee toimia vahinkotapauksissa.

Liiteristä löytyvät sekä 
poronhoidon että  muiden 
aihepiirien tilastot 
 paliskunnittain.  
Lähde: Elinympäristön tieto-
palvelu Liiteri 21.6.2017.

Kyselyn  vastaajien 
 merkitsemät 
 porokohtaamiset ( ruskealla) 
sijoittuvat pääosin  uusille 
asuinalueille. Uudet, 
vuosien 2010–2015 välillä 
 valmistuneet,  rakennukset 
on merkitty kartalle 
 keltaisella, vanhempi 
 rakennuskanta harmaalla. 
Kuvassa on esimerkkinä 
yksi kyselyn kohdealueista, 
Pöykkölän alue.



30 MAANKÄYTTÖ 3|2017

”Yhtenäiset ja ajantasaiset aineistot mahdollistavat poronhoidon 
paremman huomioimisen maankäytön suunnittelussa.”

Petri Shemeikka

Lisäksi kyselyiden tulokset osoittivat, että Paliskuntain yh-
distyksen porovahti -puhelinta käytetään ja pidetään erittäin 
tarpeellisena. Porovahti-puhelimeen voi soittaa, jos havaitsee 
porojen aiheuttavan vahinkoa tai haittaa. Paliskuntain yhdistys 
on päättänyt jatkaa porovahti-puhelimen päivystystä toistaiseksi.

LIITERIN PORONHOIDON TILASTO- JA PAIKKATIEDOT 
SUUNNITTELUN TUEKSI
TOKAT-hankkeen lopputuloksena on koko poronhoitoalueen 
kattava, luotettava ja vertailukelpoinen tietopohja porotalou-
desta. Osana hanketta Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin on 
lisätty paliskunnittaisia tilasto- ja karttatietoja. Lisäksi Liiterin 
tilastoihin on lisätty uusi aluejako paliskunnat, joka mahdollistaa 
muidenkin teemojen tilastojen laskemisen paliskunnittain. Uudet 
paliskuntakohtaiset tilastot ja kartta-aineistot toimivat poronhoi-
don ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisen tukena.

Tilastot ovat Paliskuntain yhdistyksen kokoamia ja ne julkais-
taan vuosittain Poromies-lehdessä. Liiterin Poronhoito-teema 
sisältää tilastoja muun muassa paliskuntien poronomistajien ja 
porojen määristä, poro-onnettomuuksista ja petojen aiheutta-
mista tuhoista. Tilastojen pidempi aikasarja, Liiterin teemakartta-
ominaisuus sekä diagrammityökalu, mahdollistavat eri ilmiöiden 
monipuoliset tarkastelut paliskuntien välillä. 

Paliskuntakohtaisia tilastoja ei ole aikaisemmin ollut yhtä hel-
posti saatavilla, eikä yhteen paikkaan koottuna. Paliskunnittaiset 
tilastot ovat kaikkien käytettävissä Liiterissä.  Palvelun uudesta 
ominaisuudesta on suuresti hyötyä hyvin laajalle joukolle poron-
hoitoalueen toimijoita. Kaikille avoimia tilastoja ja niistä laadit-
tavia teemakarttoja voivat hyödyntää jatkossa niin paliskunnat, 
maankäytön suunnittelijat kuin tutkijatkin. 

Liiteristä löytyvät myös TOKAT-hankkeessa tuotetut poron-
hoidon paikkatietoaineistot karttatasoina. Karttatasot kuvaavat 
muun muassa erotuspaikkojen, kämppien ja aitojen sijaintia, 
porojen kuljetusreittejä ja kokoontumisalueita sekä laidunkiertoa. 

Liiterissä on mahdollista tarkastella poronhoidon kartta-aineisto-
ja yhdessä muiden aihepiirien kartta-aineistojen kanssa. Kartalla 
voi tarkastella esimerkiksi kesämökkien tai teiden sijoittumista 
suhteessa poronhoidon kannalta merkittäviin alueisiin.

Yhtenäiset ja ajantasaiset aineistot mahdollistavat poron-
hoidon paremman huomioimisen maankäytön suunnittelussa. 
Kattavilla ja helposti saatavilla olevilla aineistoilla voidaan 
osoittaa aiempaa tarkemmin poronhoidon näkökulmasta 
merkittävät  alueet ja sovittaa ne paremmin yhteen muiden 
maankäyttömuotojen kanssa. Näin voidaan vähentää ja ehkäistä 
poronhoito alueella syntyviä konflikteja, joita aiheutuu esimer-
kiksi pihaporojen aiheuttamista tuhoista. Aineistoja hyödynnet-
täessä on kuitenkin aina muistettava, etteivät aineistot yksistään 
riitä, vaan aina on kuultava myös asianosaista paliskuntaa.

Kaarina Vartiainen FM työskentelee erikoistutkijana Suomen 
 ympäristökeskuksessa ja on mukana Tokat-hankkeessa. Sähkö-
posti kaarina.vartiainen ymparisto.fi.

Anu Kotilainen HM työskentelee tutkijana Suomen ympäristö-
keskuksessa ja on mukana Tokat-hankkeessa. Sähköposti anu.
kotilainen ymparisto.fi.

”Porot ovat tottuneet kulkemaan 
tiettyjä reittejä, joten kun  
uusia asuinalueita syntyy, 

 saattavat porot jatkaa kulkua 
alueiden läpi.”
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NAAPURIMAIDEN ASUMISOLOJA ja -kustannuksia ku-
vataan aika ajoin pohjoismaisissa lehdissä. Sisustuslehdet 
tekevät reportaaseja asumistavoista, tanskalaisten ”hygge” 
ja ruotsalainen ”mys” ovat käsitteitä, joiden ymmärtämi-
seen ulkomailla tarvitaan kokonaisia kirjoja. 

Asumiskustannusten kehitystä seurataan eri tavoin eri 
pohjoismaissa ja ainoa tapa tehdä yksinkertaisia kansain-
välisiä vertailuja on seurata IMF:n ja Financial Timesin ana-
lyysejä. Molemmat ovat jo  kauan aikaa sitten tuominneet 
sekä Ruotsin että Norjan asuntomarkkinat yliarvostetuiksi 
kupliksi, jotka tulevat puhkeamaan. Kansainväliset ana-
lyysit ottavat kuitenkin harvoin huomioon verotuksen, 
työllisyyden ja korkomarkkinoiden vaikutukset asuntojen 
hintoihin. Kotimaiset toimijat sekä Ruotsissa että Norjassa 
ovat jo pitkään jakautuneet kahteen eri leiriin: toisaalta 
niihin, jotka uskovat asuntojen olevan yliarvostettuja ja 
toisaalta niihin, jotka uskovat asuntopulan ja urbaanin 
väestönkasvun johtavan hintojen pysymiseen historialli-
sesti korkeilla tasoilla. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että 
alhaiset korot ovat johtaneet asuntojen hintojen nousuun, 
kun sen sijaan korkojen vähennysoikeuden vaikutuksesta 
keskustellaan. Kansalliset rahoitustarkastukset seuraavat 
markkinoita ja vaikka OECD:n ja EU:n piirissä tapahtuu 
säädösten viemistä yksittäisten maiden lainsäädäntöön 
ja finanssivalvontaan, sovelletaan suosituksia eri tavoin 
eri maissa.  Yritän seuraavassa selvittää joitakin Pohjois-
maiden välisiä markkinoiden eroavaisuuksia. 

Norjassa ollaan ihastuneita omistusasuntoihin, siellä 
noin 84 % asuu omassa asunnossa. Suomessa luku on noin 
75 ja Ruotsissa 69. Finanssikriisin jälkeen omistusasuntojen 
osuus asuntokannasta on vähentynyt huomattavasti Tans-
kassa, jossa vain 52 % omistaa asuntonsa. Kööpenhaminan 
vuokrat ovatkin kasvaneet 30 % viimeisten viiden vuoden 
aikana. Tanskan asuntomarkkinat ovat kaikkein joustavim-
pia, koska samassa talossa ja rappukäytävässä voi olla sekä 
omistusasuntoja että vuokra-asuntoja, eikä vuokrasäätelyä 
käytännössä ole. Vähäinen säätely on myös johtanut suu-
riin hintaeroihin maan eri osissa: Jyllannin maaseudulla 
on omakotitaloja, jotka rakennettiin 20 vuotta sitten ja 
joiden jäljellä olevan lainan määrä ylittää edelleen talon 
käyvän markkina-arvon. Keskimääräinen tanskalainen 
omakotitalo on kuitenkin kolminkertaistanut arvonsa 25 
vuoden aikana, ja alueelliset erot ovatkin todella suuret.

Asuntomarkkinoiden kehitystä ja asumiskustannusten 
kokoa voidaankin tarkastella monesta eri näkökulmasta. Jos 
katsotaan asumiskustannusten osuutta käytössä olevista 

M
aarit

 Nordmark

tuloista, on se suun-
nilleen samalla tasolla 
Suomessa, Ruotsissa ja 
Tanskassa, vaikka 26 % suoma-
laisista käyttikin 40 % nettotulosta asumiseen vuonna 2016. 
Pohjoismaisin mittapuin tämä on paljon, mutta sisältää 
toisaalta myös lainojen kuoletukset. Ruotsissa vastaava 
keskimääräinen luku on omistusasujilla 15–20 % ennen 
lainan kuoletuksia. Vuokralla asujat taas käyttävät keskimää-
rin 28 % nettotuloistaan asumiseen. Tanskassa koko maan 
keskiarvo on vähän alle 30 %, mutta Norjassa vain 15 %. 

Mistä johtuu norjalaisten alemmat kustannukset? 
Ja miksi IMF on vertailussaan ennustanut jopa 40 %:n 
arvonlaskua? Norjalaiset saavat vähentää kaiken koron 
verotuksessa ja monet omistavat useita asuntoja, jotka 
on vuokrattu ulkopuolisille. Tämä vähentää omistajien 
asumiskustannuksia etenkin Oslon alueella, samalla kun se 
pitää hinnat korkealla. On kuitenkin todettava, että asun-
tojen hinnat ovat laskeneet Norjassa tänä vuonna – myös 
Oslossa eikä ainoastaan Stavangerissa, jossa öljyn hinnan 
lasku aiheutti kiinteistöjen arvojen laskun jo aiemmin.

Suomessa 12 kuukauden korot ovat alempia kuin 
Ruotsissa, ja 45 % koroista saa tänä vuonna vähentää 
verotuksessa. Ruotsissa 30 % on vähennyskelpoista – jos 
ei ole korkotuloja. Kaikki korot kun saa vähentää korko-
tuloista, joista muuten joutuisi maksamaan 30 % veroa. 
Tanskassa taas lainamarkkinat ovat erilaiset – tanskalaiset 
kun maksavat alhaiset 0,5–2 % korkonsa 10–30 vuoden 
laina-ajalla, eivätkä ole yhtä herkkiä korkojen nousulle 
kuin ruotsalaiset, jotka tyypillisesti lainaavat kolmen 
kuukauden Stiboria vastaan 12 kuukauden marginaalilla. 
Ruotsalaiset joutuvat maksamaan korkoerotuksen pan-
kille myydessään asuntonsa, jos laina on otettu kiinteällä 
korolla, kun taas tanskalaiset voivat siirtää kiinteäkorkoi-
sen lainan toiseen kohteeseen. Ruotsissa asuntomark-
kinoihin vaikuttaa myös 22 %:n myyntivoiton vero, jota 
suomalaiset ja tanskalaiset voivat vain ihmetellä. 

Jo lyhyt vertailu osoittaa markkinoiden vertailun 
haasteet. Ehkä meidän pitäisi  ajatella asumista enemmän 
kulutushyödykkeenä kuin investointina? Ostaessani auton 
en oleta sen arvon nousevan tulevaisuudessa, kun taas 
asunnonostaja uskoo asunnon kasvavan arvossa ainakin 
inflaation verran. Jos ajattelemme asumista kuluttamisena, 
vältymme ehkä epärealistisilta kasvuodotuksilta samalla kun 
teemme tarveperusteisia kulutuspäätöksiä emmekä inves-
tointiperusteisia päätöksiä – myös asuntokulutuksen osalta.

Pohjoismaiden erilaiset 
asuntomarkkinat
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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

 Uudet säädökset koskevat YVA-lainsäädännön muutosta, rahanpesun estämistä ja jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla. Maanmittaus-
laitos on saanut uuden työjärjestyksen elokuun alussa 2017. Tenojoen kalastusta on järjestelty uudelleen Norjan kanssa allekirjoitetussa 
kalastussäännössä sovitulla tavalla. Syksyllä mahdollisesti ovat menossa eduskuntaan kolmiulotteista kiinteistöä koskeva lakipaketti, 
uusi yksityistielaki, laki avaruustoiminnasta sekä maantielain muutos. Kiinteistönmuodostamislain muuttamista paremmin vastaamaan 
digitalisaation, ketterän ja sujuvan prosessin haasteisiin aletaan suunnitella vuodeksi 2019.

• Maanmittauslaitoksen työjärjestys 
(501/2017).

 Voimaan 1.8.2017. Työjärjestystä on 
muutettu muun muassa yleishallinnon 
organisoinnin muuttamisen takia. 
Työjärjestyksen antaminen perustuu 
Maanmittauslaitoksesta annettuun 
lakiin (900/2013).

• Laki ympäristönsuojelulain muutta-
misesta (19/2017). 

 Voimaan 3.4.2017. Muutoksella ympäris-
tönsuojelulain haja-asutuksen talousjä-
tevesien kiinteistökohtaista käsittelyä 
koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan 
ja selkeytetään eräiltä osin. Muutokset 
koskevat ennen vuotta 2004 voimassa 
olleisiin rakentamisajankohdan mu-
kaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn 
rakennuslupaan perustuvia jätevesien 
käsittelyjärjestelmiä koskevaa sääntelyä. 
(Ks. tarkemmin HE 128/2016 vp.) Lisäksi 
laki ympäristönsuojelulain muuttamises-
ta (437/2017) tuli voimaan 1.9.2017. Ks. 
myös säädös 215/2017 ja valtioneuvos-
ton asetus talousjätevesien käsittelystä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(157/2017), voimaan 3.4.2017

• Laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (252/2017).

 Voimaan 16.5.2017. Säädetty uusi laki 
ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä korvaa aikaisemmin voimassa 
olleen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain. Samassa 
yhteydessä muutettiin 15 muuta lakia. 
Lakien tarkoituksena on panna täytän-
töön tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin muutos 
sekä sujuvoittaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ja eräitä muita 
ympäristöllisiä menettelyjä. (Ks. HE 
259/2016 vp.)

 Lain johdosta on tehty mm. seuraavat 
lainmuutokset:
– Laki maankäyttö- ja rakennuslain 

muuttamisesta (254/2017)
– Laki luonnonsuojelulain 65 §:n muut-

tamisesta (255/2017)
– Laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 

§:n muuttamisesta (256/2017)
– Lak i  ves i la in  muuttamisesta 

(257/2017)
– Laki maa-aineslain muuttamisesta 

(258/2017)
– Laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muutta-

misesta (259/2017)
– Laki maantielain 18 ja 29 §:n muutta-

misesta (261/2017)
– Laki ratalain 11 ja 24 §:n muuttami-

sesta (262/2017)
– Laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta 

(263/2017)
– Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain muuttamisesta (264/2017).

• Valtioneuvoston asetus ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017). Voimaan 16.5.2017.

• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen muuttamisesta 
(278/2017). 

 Voimaan 16.5.2017. Molemmat liittyivät 
em. YVA -lainsäädännön muuttamiseen.

• Laki tilusten rauhoittamisesta koti-
eläinten vahingonteolta annetun lain 
kumoamisesta (376/2017).

 Voimaan 1.7.2017. Kumotussa säädökses-
sä oli säädetty mm. aitausvelvollisuudesta.

• Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja 
pinta-alaperusteisten Euroopan unio-
nin rahoittamien tukien valvonnasta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
7 §:n muuttamisesta (399/2017). 

 Koskee mm. tukikelvottomia pinta-aloja. 
Tuli voimaan 27.6.2017.

• Laki kalastuksesta Tenojoen vesistös-
sä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja 
soveltamisesta (176/2017).

 Voimaan VN:n asetuksen 195/2017 no-
jalla 1.5.2017. Muun ohella laki 501/1991 
Tenojoen kalakorvauksista vuodelta 
1991 kumottiin (So. laki Tenojoen ka-
lastussääntöä koskevan sopimuksen ja 
kalastussäännön eräiden määräysten ai-
heuttamien menetysten korvaamisesta, 
501/1991).

• Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 
Tenojoen vesistössä Norjan kanssa 
tehdyn sopimuksen voimaansaat-
tamisesta sekä sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja soveltami-
sesta annetun lain voimaantulosta 
(195/2017). 

 Voimaan 1.5.2017. Ks. myös 297/2017.
• Laki kalastuslain muuttamisesta 

(177/2017). 
 Voimaan em. VN:n asetuksen (196/2017) 

nojalla 1.5.2017.
• Maa- ja metsätalousministeriön ase-

tus kalastuksesta Tenojoen vesistössä 
Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen 
perustuvista kalastusluvista vuonna 
2017 (243/2017). 

 Voimassa 10.5.2017–31.12.2017. 
• Valtioneuvoston asetus Tornion 

joen kalastusalueella sovellettavista 
kansallisista kalastusmääräyksistä 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
1 ja 4 §:n muuttamisesta (237/2017). 

 Voimaan 29.4.2017. Ks. myös valtioneu-
voston asetus Suomen ja Ruotsin välillä 
tehdyn rajajokisopimuksen kalastus-
säännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkir-
jan voimaansaattamisesta (251/2017), 
voimaan 15.5.2017).
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• Laki kaivoslain muuttamisesta 
(307/2017). 

 Voimaan 1.6.2017. Muutoksia tulee 
mm. Maanmittauslaitoksen ilmoitus-
velvollisuuteen kaivosviranomaiselle 
kaivostoimituksen merkitsemistä kiin-
teistötietojärjestelmään. (uusi 93 §) 
Kaivoslakia on lisäksi muutettu eräiden 
malminetsintää ja kaivostoimintaa kos-
kevien säännösten osalta. Muutoksia on 
tehty kaivosturvallisuuslupaa koskeviin 
säännöksiin, kaivoslain mukaisten lupien 
raukeamismenettelyyn ja kaivoskartto-
jen toimittamisvelvoitteeseen. Kaivos-
viranomaiselle tulee nykyistä laajempia 
valtuuksia tarveharkintaan tietyissä 
kaivoslain mukaisissa menettelyissä. Ks. 
tarkemmin HE 10/2017 vp.

• Laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (230/2017). 

 Voimaan 1.5.2017. Muutoksilla toteu-
tetaan hallitusohjelman kaavoituksen 
ja rakentamisen lupien sujuvoittamista 
koskevia toimenpiteitä. Tavoitteena 
on vähentää kaavoitukseen ja raken-
tamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä ra-
kentamismahdollisuuksia sekä edistää 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
ja toimivan kilpailun kehittymistä. Ks. HE 
251/2016 vp.)

• Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017). 

 Voimaan 1.1.2018.
• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen muuttamisesta 
(298/2017). 

 Voimaan 1.6.2017. Ks. myös valtioneu-
voston asetus maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen muuttamisesta (145/2017), 
voimaan 10.3.2017.

• Laki Hossan kansallispuistosta 
(296/2017), voimaan 17.6.2017.

• Laki julkisen hallinnon yhteispalve-
lusta annetun lain (223/2007) muut-
tamisesta (247/2017). 

 Voimaan 1.6.2017 Tavoitteena on edis-
tää julkisen hallinnon viranomaisten 
asiakaspalvelun saatavuutta yhden-
vertaisesti koko maassa sekä parantaa 
viranomaisten toiminnan tehokkuutta. 
Lailla pyritään tukemaan digitalisaatio-
kehitystä ja mahdollistamaan riittävän 
asiointipisteverkon kustannustehokas 
ylläpitäminen luomalla puitteet valtion 
ja kuntien asiakaspalvelutehtävien 
hoitamiseksi yhteispalveluna. Erityisesti 
yhteispalvelujärjestelmään tehdyillä 

muutoksilla voidaan osaltaan turvata 
niiden henkilöiden asiointitarpeet, jotka 
eivät osaa tai joilla ei ole teknisiä mahdol-
lisuuksia hoitaa asiointiaan yksinomaan 
esim. ns. KaPA-laissa, 571/2016, tarkoi-
tettujen sähköisten palveluiden avulla.

• Laki osakeyhtiölain muuttamisesta 
(349/2017) ja laki osuuskuntalain 
muuttamisesta (357/2017). 

 Voimaan 21.6.2017. (Sanotut lait sekä 
eräät muut samalla kertaa muutetut 
tässä yksilöimättömät lait liittyvät hal-
lituksen esitykseen eduskunnalle laiksi 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-
minnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi). Taustalla on EU:n ns. arvopape-
rikeskusasetus. 

• Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja 
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 
annetun lain 21 §:n muuttamisesta 
(67/2017). 

 Voimaan 1.4.2017. Muutos koskee 
muutoksenhakua aluehallintoviraston 
päätökseen. Samalla on muutettu laa-
jemminkin eri lakeja vastaavilta osin. Ks. 
tarkemmin HE 28/2016 vp. Ks. myös laki 
465/2017 jäljempänä.

• Laki kaupparekisterilain muuttami-
sesta (306/2017 ja 447/2017). 

 Pääosin voimaan 3.7.2017. Koskee lakia 
rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämisestä, laiksi rahanpesun 
selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi. Ks. mm. myös laki kiin-
teistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuo-
neiston välitysliikkeistä annetun lain 
muuttamisesta (465/2017) Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi kauppare-
kisterilakia. Esityksen tarkoituksena on 
panna täytäntöön keskus-, kauppa- ja 
yhtiörekistereiden yhteen liittämistä 
sääntelevä Euroopan neuvoston ja 
parlamentin direktiivi. Lakiehdotuksen 
mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen 
olisi poistettava rekisteristä ulkomaisten 
elinkeinonharjoittajien Suomeen rekis-
teröity sivuliike, kun yhtiö on purettu tai 
poistettu rekisteristä sen rekisteröinti-
valtiossa. Patentti- ja rekisterihallitus oli-
si velvollinen osallistumaan direktiivissä 
säädettyyn tietojenvaihtoon. Lisäksi 
lakiin lisättäisiin säännökset tiedon-
vaihdosta rajat ylittäviä sulautumisia ja 
jakautumisia koskevissa tilanteissa. (Ks. 
HE 14/2017 vp.)

• Laki konkurssilain muuttamisesta 
(364/2017) ja Laki yrityksen sanee-

rauksesta annetun lain muuttamises-
ta (365/2017). 

 Lait tulevat voimaan 26.6.2017. Lakien 
tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntö 
yhteensopivaksi Euroopan unionin 
uudelleen laaditun maksukyvyttömyys-
asetuksen kanssa.

• Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n 
muuttamisesta (207/2017) ym. 

 On poistettu eräitä virkamiehen lo-
mauttamiseen ja irtisanomiseen liitty-
viä työantajan ilmoitusvelvollisuuksia 
1.5.2017 lukien. Ks. myös kuntia koskeva 
206/2017.

• Valtiovarainministeriön asetus perus-
koron vahvistamisesta (339/2017). 

 Voimaan 15.6.2017. Peruskorko on 0,00 
prosenttia vuodessa 1.7.2017 lukien 
vuoden 2017 joulukuun loppuun. 

• Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 
ja viivästyskoroista (416/2017). 

 Voimassa 1.7.2017–31.12.2017. Kor-
kolain 12 §:ssä tarkoitettu Euroopan 
keskuspankin viimeisimpään perusra-
hoitusoperaatioon perustuva viitekorko 
on 0,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko on 7,0 prosent-
tia vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa 
sopimuksissa on 8,0 prosenttia vuodes-
sa.

• Oikeusministeriön asetus käräjäoi-
keuksien kanslioiden ja istuntopaik-
kojen sijainnista (81/2017). 

 Voimaan 1.2.2018. (Käräjäoikeuksia kos-
kien on jo prosessissa ja siten mahdolli-
nen edelliseen jo toteutuvaan liittymä-
tön jatkouudistus, jossa käräjäoikeuksien 
määrää edelleen pyritään vähentämään, 
esim. mahdollisesti Espoon ja Länsi-
Uudenmaan KäO:t yhdistämällä ym.)

• Valtiovarainministeriön päätös kun-
nan osan siirtämisestä Oulun kaupun-
gista Iin kuntaan (212/2017). 

 Voimaan 1.1.2018. Oulun kunnasta siir-
retään Iin kuntaan päätöksessä mainitut 
kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut 
kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyk-
siköt ja rekisteriyksiköiden osat.

• Valtioneuvoston päätös kunnan osan 
siirtämisestä Sipoon kunnasta Van-
taan kaupunkiin (407/2017). 

 Voimaan 1.1.2018. Sipoon kunnasta 
siirretään Vantaan kaupunkiin kiinteistö 
753-431-1-27.
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• HIFK perustettiin.
• Suomen sivistyssanakirja 

ilmestyi.
• William McKinley vannoo 

virkavalansa Yhdysvaltain 
presidenttinä.

VUONNA 1897

M A A N K Ä Y T T Ö  1 2 0  V U O T T A  S I T T E N

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN AIKA-
KAUSKIRJAN toimitus esitteli kokoukseensa 
pystytettyä näyttelyä. Näyttelyistähän tuli sit-
temmin merkittävä tekijä Maanmittauspäivien 
kustannusten kattamisessa:

Kun nyt muut tärkeämmät tapahtumat Maamitta-
riyhdistyksen kokouksesta Huhtikuun 27–29 päivinä 
viime vuonna ovat jo kerrotut, lienee paikallaan 
lausua muutama sana siitä koneiden näyttelys-
täkin, joka oli mainitun kokouksen yhteydessä 
toimeenpantu. 

Suuresta kokoushuoneesta johti ovi erääsen pie-
nempään, johon oli hauskasti järjestetty verrattain 
suurenmoinen kokoelma kaikenlaisia maanmittauk-
sissa tarvittavia koneita. Siellä oli vanhoja Aapraha-
min aikuisia sekä nykyajan vaatimuksien mukaisia. 
Tarkoitus olikin osoittaa, mitenkä paljon tälläkin alalla 
on edistytty. 

Ympärilleen katsahtaessa huomasi heti, että sieltä ei 
puuttunut noita kaikkien tuttuja vitjoja eikä teräsnau-
hojakaan, niitäkin oli siellä useita. Monet näyttivät vielä 
niin uusilta ja kirkkailta, että saattoi arvata niiden ei 
vielä ennättäneen hyvittää eikä pahoittaa kenenkään 
mieltä; – se tehtävä niillä kaikilla oli kumminkin edessä. 
Konstikkaimmista pituuksienmääräämiskojeista oli 
näytteellä useampia Breithaupt & Sohnin Casselissa 
valmistamia, kerrassaan oivallisia sekä vanhemman 
että uudemman mallisia matkamittaria. Näillä koneilla 
voi tyynellä ja kirkkaalla säällä, jos asia niin vaatii, lukea 
aina 7 a 800 metrin matkan.

Hyviltä näyttivät myöskin Tukholmalaisen Fr. J. 
Bergin tekemät samanlaiset koneet. Erittäinkin vetivät 
ne huomiota puoleensa pienuudellaan ja keveydellään. 
Bergin koneissa oli sitäpaitsi semmoinen laitos viivotti-
men syrjässä, että sai heti pistää luetun matkan taululle 
jos niin halusi. Alanlaskukoneista annettakoon vanhuk-
sille etusija, siis mainittakoon ensin poletti, näitä oli sekä 
sarvesta että lasista; hyväksi tunnettu laskuviivotin 
siihen kuuluvine lasilevyineen oli myöskin nähtävänä.

Uudemman ajan koneita oli useampia. Puhumat-
takaan noista tavallisista polaari-planimetreistä, oli 
useita eri mallia G. Coradilta Zürichissä. Coradin koneet 
ovat kieltämättä asetettavat muiden edelle. Eräskin, 
jonka nimeä en nyt muista, oli hyvin siron näköinen 
ja kiitettiin sitä varsin tarkaksikin. Pääomituisuutena 
tässä koneessa oli se, että se pyörä, josta ala luetaan, 
ei ollenkaan koskenut karttaan, vaan liikkui eräällä 
koneesen kuuluvalla tasaisella pinnalla. Muutenkaan 
ei koneen liikkuvista osista mikään muu kohta kosketta-
nut karttaan, kuin se nasta, jota kuljetetaan kuvioiden 
ympäri. Niinkuin tästä jo käy selville, ei ainakaan kartan 
epätasaisuudet ja rypyt voi mitenkään epäedullisesti 
vaikuttaa tulemien tarkkuuteen. Ainoa haitta, joka 
tällä koneella kenties on, on sen suurenpuolinen koko. 

NÄYTTELY
Toinen saman miehen keksimä kone, pa-

rannettu polaariplanimetri, sanottiin myöskin 
olevan parempi kaikkia tavallisia polaariplani-
metria, vaan tälläkään ei saa aloja lasketuksi 
kuin 1/100 hehtaarin tarkkuudella. 

Ehkä paras kaikista alanlaskukoneista oli 
saman Coradin valmistava yleisemmin käy-
tännössäkin oleva n. k. kuulaplanimetri. Tällä 
koneella saakin ihmeteltävän tarkkoja tuloksia, 
erittäinkin, jos sitä käyttäessä, antaa sen liikkua 
sitä varten tehdyllä noin parin millimetrin vah-
vuisella paperilla päällystetyllä metallilevyllä. 
Koneen ollessa tämmöisen levyn päällä ei sen 
työn tarkkuuteen voi ollenkaan vaikuttaa liitokset 
paperissa eikä muutenkaan paperin epätasai-
suus, ja sitäpaitsi on sitä helppo siirtää pitkin 
karttaa paikasta toiseen. 

Kulmien mittauskoneista oli nähtävänä 
paitsi erilaisia uudempia ja vanhempia diopteria, 
kulmaprismoja ja peiliä myöskin repetitsiooni-
teodoliitti. Eräs varamaamittari K. Heikkilän 
valmistama kulmapeili oli niin pieni, että se oli 
aiottu kiinnitettäväksi lyijykynän päähän. Tämä 
vetikin ansaittua huomiota puoleensa, sillä 
kartoittaessa se on varsin mukava kapine, kun 
se on aina saatavilla. 

Vaakitsemiskoneiden joukossa sai kummas-
tella erästä, jota nähdessä muistui mieleen men-
neet vuosisadat. Koneen muodosti läkkipellistä 
tehty torvi, jonka kumpikin pää oli käännetty 
ylöspäin ja johon jatkoksi kumpaankin päähän 
oli pantu lasipullo. Tähän kun kaasi vettä niin 
paljon, että se nousi jonkun verran pulloihinkin, 
niin kyllähän sillä sihtaili. 

Ikäänkuin uudemman ajan voiton virttä 
veisaamaan oli tämän viereen asetettu eräs 
hieno, Magdeburgilainen virkaveli. Taulujen 
alalla oli myöskin seurattu aikaa vanhimmista 
ajoista nykyiseen asti. Tuo edellä kertomani 
vaakituskone oli saanut alustakseen taulun, joka 
osoitti luultavasti minkälainen ensimmäinen 

maamittarin taulu jalustoineen on ollut. Siinä näki 
oikeen sitä vanhan kansan aikuista niverää, jota siinä 
oli niin viljalta käytetty, että huomasi selvästi puun 
olleen silloin huokeampaa kuin nyt. 

Paitsi Bergin tauluja oli myöskin näytteillä n.k. 
”Heikkilän malli”, joka eroaa tavallisista siinä, että 
siinä on kaksi taulua päälletysten, jotka ovat toisiinsa 
niin kiinnitetyt, että ylimmäistä voi liikuttaa jonkun 
verran, alimmaisen ollessa paikallaan. Tästä näyttää 
olevan se etu, että on helpompi saada taulu orien-
teeratuksi, kun ei tarvitse jalkoja siirtää. 

Muista näytteillä olleista koneista mainittakoon 
pantografi. Tälläkin alalla näki katselija minkälaisia 
ne ovat olleet vanhalla ja keski-ajalla sekä minkälai-
siksi uusi aika on ne muodostanut. Viimeksi mainittua 
aikakautta näiden alalla, esitti Coradin tehtaassa 
valmistettu, varsin hieno ja tarkka kone, luultavasti 
parasta mitä tällä alalla nähdään.

Uuden uutukaisista koneista s. t. s. ”uusista kek-
sinnöistä” mainittakoon n. k. renovatsiooni-pöytä. 
Ensi silmäyksellä luuli outo tätä joksikin valokuvaajan 
kapineeksi, mutta eikös mitä. Se on kone, jolla karttoja 
jäljennetään ja siihen asiaan se onkin hyvä olemassa. 
Niinkauan kuin kartta on värittämättä, on siitä maini-
tun koneen avulla hyvin helppo nopeasti ja tarkkaan 
saada jäljennös ja käy se sentään laatuun, vaikka 
konseptikartta on väritettykin, ellei se vaan ole kovin 
tumma. Tämänkin tekijä on varamaamittari K. Heikkilä.

Pöydällä muiden pikkukapineiden joukossa nähtiin 
pari tavalliseen kampaan vivahtavaa teräskapinetta. 
Näiden tarkoituksena on olla apuna kartoittamises-
sa, Näillä tehdään ruudutus tauluarkille, jolloin on 
varsin helppo harppia ja käsiasteikkoa käyttämättä, 
suorastaan tarkalleen piirustaa hiuskuviot maalta 
tauluarkille. 

Yhdessä nurkassa oli vielä jotain outoa, siinä seisoi 
eräs yksinkertainen vaan kumminkin käytännöllinen 
kapine, kutsuttakoon sitä, paremman nimen puuttees-
sa, vaikka karttalaatikoksi. Tämä oli valmistettu hyvin 
oksaisesta puusta ja sisälsi pääosana kaksi akselinsa 
ympäri pyörivää pahvisylinteriä, joiden ympärille oli 
kartta kierretty. Tämän laatikon tarkoituksena on olla 
tuulen ja sateen suojana etupäässä suurille kartoille, 
kun niitä ulkotöissä, esimerkiksi jyvittäessä, on pakko 
ulkona kuljettaa. 

Kokonaisuudessaan luulen tämän kone-kokoelman 
tehneen kaikkiin osanottajiin hauskan vaikutuksen. 
Näkihän siinä yhtä ja toista omaan alaansa kuuluvata. 
Toivottava mielestäni olisi, että vastedeskin tämmöisis-
sä tilaisuuksissa pantaisiin samanlaisia ”näyttelyjä” toi-
meen, sillä tulisihan sitä koneidenkin alalla paremmin 
pysymään aikansa tasalla.
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Teksti ja kuva: Yki Teeriaho

REUNOJA VERTAAMASSA
Arvelen lehden lukijakunnan 
nuortuneen sen verran, ettei 
otsikko kaikille heti avaudu. 

 Kartoissa on reunat,  pallokarttoja 
lukuun ottamatta.

P E R U S K A R TO I T U K S E N 
ensimmäinen kierros tuli 
kolmenkymmenen työvuo-
den jälkeen valmiiksi 1977. 
Se sisälsi 3 712 karttalehden 
reunojen vertauksen, työnsä 
jo siinäkin, sisällön täyttä-
misestä puhumattakaan. 
Topografit tapasivat maastossa naapurinsa ja vertasivat reunat. 
Tästä juontuu Maanmittaushallituksen topografit ry:n järjestämät 
Reunanvertauspäivät. Keuruun lomahotellissa 12.–13.8.2017 
järjestetyt kantavat järjestyslukua XVII. Päivät avasi yhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko Pohjala ja tervehdyksen esittivät Hotelli 
Keurusselän, Keuruun kaupungin ja Maanmittauslaitoksen edus-
tajat. Päivät juonsi topografi Harri Mehto. Päivien teemana oli 
70 vuotta peruskartoitusta ja topografien vaimot.

Yhdistys on nykyisin peruskartoituksen perinteitä ja jäsenis-
tönsä työmuistoja vaaliva yhteisö. Päivien pääpaino on toistem-
me tapaaminen entisiä aikoja muistellen. Vuonna 1947 lähtivät 
ensimmäiset topografit Oulujokilaaksoon aloittamaan Suomen 
peruskartoitusta. Alkuvuosi-
en topografeja nimitämme 
aloitusketjuksi. Peruskarttaa 
tehtiin koko ensimmäinen 
kierros Helsingistä käsin, 
mistä syystä porukka hit-
saantui yhtenäiseksi, joka 
on heijastunut näihin päiviin 
asti. Toisaalta kartastopuo-
len hajasijoitus maakuntiin 
sujui kivuttomasti, monien 
topografien palatessa koti-
konnuilleen.

Emmehän me topografit 
karttaa yksin tehneet, siihen 
tarvittiin monta muuta am-
mattiosaajaa, kuten yhdis-
tyksen 2011 julkaisemassa 
kirjassa Peruskarttamme pitkä 
polku kerrotaan. Maasto-
kartoitukseen perustettiin 
kuitenkin kokonaan uusi 
ammattikunta – topografit 
(maanpinnan muotoja kar-
toittavat). Topografi-nimike 

on sinänsä vanha ja tunnettu 
kansainvälisestikin. Silloin se 
vaan ponkaistiin käyntiin yht-
äkkisesti, mittavaa valtakun-
nallista kartoitusta varten. 
Parhaimmillaan topografeja 
oli noin sataviisikymmentä. 
Peruskartoituksen isä Mauno 

Kajamaa käytti usein sanontaa, ”Me topografit”. Osmo Niemelä, 
kartoituksen Grand Old Man, kysyi jonkun esitelmänsä yhteydes-
sä, ”kuka tuntee Suomen parhaiten?” ja vastasi siihen itse, ”topo-
grafit ja heidän vaimonsa”. Näitä vaimoja maastossa miehiään 
huoltamassa voinee verrata vaikkapa lottiin sodassa, arvostusta 
heille. Reunanvertauspäiville ja yhdistyksen jäseniksi on vuosien 
mittaan kertynyt topografien lisäksi muitakin eri koulutustasoilla 
ja tehtävissä karttojen parissa työskennelleitä. 

Ei me pelkästään vanhoja muisteltu, DI Juha Vilhomaa Maan-
mittauslaitoksesta kertoi kartoituksen nykytekniikasta, mikä aihe-
utti runsaasti kysymyksiä osoittaen työtehtävien olevan edelleen 
lähellämme. Arvostamme Maanmittauslaitoksen osallistumista 

ja kiinnostusta päiviämme 
kohtaan. Maastotyöaikoja 
muistellaan kaihoten. Kerran 
topografi – aina topografi. 
Nykyisin puhutaan kartan 
yhteydessä Maanmittaus-
laitoksen tietokannoista, ei 
juurikaan enää peruskartasta, 
joka kuitenkin oli se kana 
mistä tietokanta kerättiin. 
Sittemmin munasta on tullut 
tietojenkerääjä joka paisuu 
tietojaan laajentaen.

Ei me päivillä vallan tosik-
koja oltu, saunottiin, risteiltiin 
Keurusselkää siipirataslaivalla 
ja illastettiin juhlavasti. Pai-
kalla oli kuutisenkymmentä 
osallistujaa. Päätettiin seu-
raavat päivät pidettäväksi 
vuoden päästä Seinäjoella.

Maanmittausteknikko Kalervo Mäkelä kertoili aloitusketjun 
ajoistaan topografina 1950-luvulla.
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UUTISIA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 
UUDISTUU
Maankäyttö- ja rakennuslakia muokataan 
monelta osin. 

Rakentamismääräyskokoelma uudis-
tuu.  Rakentamista koskevat asetukset 
uudistetaan vuoteen 2018 mennessä 
vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyt-
tö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) 
mukaisesti. Asetukset tulevat voimaan 
1.1.2018 ilman siirtymäaikaa. Merkittävää 
on, että uudet asetukset koskevat myös 
korjausrakentamista. Rakentamista kos-
kevista muutoksista ovat puhuttaneet 
etenkin lähes nollaenergiarakentamisen 
sääntelyyn ja kosteustekniseen toimivuu-
teen liittyvät uudistukset.

Rakentamismääräyskokoelman uudis-
tamista puidaan monipuolisesti Edilex 
Pron 22.11. järjestämässä Rakentamismää-
räyskokoelmapäivässä niin juridisista kuin 
teknisistä näkökulmista. 

Maankäyttöön vaikuttavia muutoksia 
käydään puolestaan läpi 21.11. järjestet-
tävässä  Maankäytön ajankohtaispäivässä. 
Päivän aikana perehdytään esimerkiksi 
siihen, miten muut valmisteilla olevat 
ympäristöoikeudelliset säädöshankkeet 
liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistamiseen. Tilaisuudessa kuullaan 
myös  3D-kiinteistönmuodostaminen 
kiinteistönmuodostamisen sääntelystä ja 
lunastuslain soveltamisesta asemakaava- ja 
kaavan muutosalueilla.

KIINTEISTÖKAUPPA NÄYTTÄÄ 
HILJALLEEN PIRISTYVÄN
Vuonna 2016 tehtiin 59 500 kiinteistö-
kauppaa. Tänä vuonna tehtiin seitsemän 
ensimmäisen kuukauden aikana 35 600 
kauppaa. Tiedot ilmenevät Maanmittaus-
laitoksen ylläpitämästä tilastopalvelusta, 
jonne tiedot päivittyvät kuukausittain. Pal-
velussa kauppahintojen tilastoja voi tutkia 
taulukkoina kaupan ajankohdan, sijainnin 
ja käyttötarkoituksen mukaan.

Omakotitalojen vuoden 2016 hintojen 
nousu tasaantui monessa kaupungissa. 
Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitse-
vat Espoossa, jossa tämän vuoden kiinteis-
tökauppojen keskihinta oli 479 000 euroa 
(nousua 2 % edellisvuoteen verrattuna). 
Helsingissä omakotitalo maksoi tänä vuon-
na keskimäärin 370 000 € (–9 %), Vantaalla 
306 000 € (–4 %), Tampereella 270 000 € 
(+0 %), Turussa 240 000 € (+3 %) ja Oulussa 
189 000 € (+5 %). Maanmittauslaitoksen 
kauppatilasto kattaa vain kiinteistöt eikä 
siten asunto-osakkeita eikä vuokratontilla 
olevia omakotitaloja.

Rantamökkien keskihinta on laskenut 
tällä vuosikymmenellä 110 000 eurosta 
94 500 euroon kaavoitetuilla alueilla. 
Hintakehityksestä huolimatta kauppojen 
määrä on ollut varsin tasainen, noin 3 000 
kauppaa vuosittain koko Suomen alueella.

Pelto- ja metsäkauppa on sen sijaan 
vilkastunut koko maassa. Tämän vuoden 
alkupuoliskon aikana on tehty 370 pelto-

kauppaa. Se on 17 prosenttia enemmän 
kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla pellon 
mediaanihinta oli koko maassa 8 500 euroa 
hehtaarilta, kun koko vuoden 2016 kaup-
pahintatilastojen perusteella keskihinta oli 
9 150 euroa hehtaarilta.

Hinnoissa on tapahtunut 8 prosentin 
lasku. Muutos selittyy pääosin kauppojen 
määrien voimakkaampana lisääntymisenä 
itäisessä ja keskisessä Suomessa. Kalleinta 
pelto oli Varsinais-Suomessa, keskimäärin 
12 800 euroa hehtaarilta.

Metsätilojen kauppojen määrä lisääntyi 
tämän vuoden alkupuoliskolla 10 prosent-
tia (1 780 kpl) vuoden 2016 alkupuoliskoon 
verrattuna. Kauppojen keskihinta oli alku-
vuonna 2 730 euroa hehtaarilta. Mediaani-
hinta nousi 8 prosenttia koko vuoden 2016 
lukuarvoon verrattuna. 

Muutos selittyy kauppojen määrien li-
sääntymisen keskittymisellä eteläisimpään 
ja keskiseen Suomeen.

Lisätietoja Tilastopalvelussa osoitteessa 
khr.maanmittauslaitos.fi.

PONTTA LIIKETOIMINTAAN 
AVOIMILLA KAUPUNKIEN 
3D-VIRTUAALIMALLEILLA
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-
kuksen Avoin kaupunkimalli avoimena 
innovaatioalustana (AKAI) vauhdittaa liike-
toimintaa tuomalla kaupunkien 3D-mallit 
yhä useampien ulottuville.

TIESITHÄN
• että Maankäytön web-sivustossa on ar tik kelikohtaiset 

PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen il mes ty neistä 
jutuista

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

• että sivustossa on myös lisäaineistoa, joka on ainoastaan 
sähköisessä muodossa

• että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

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

PANEELIKESKUSTELU
PAIKKATIETOMARKKINOIDEN TEEMASTA KESKUSTELEMASSA
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERI ANNE BERNER,
TULEVAISUUDENTUTKIJA RISTO LINTURI JA
YLIJOHTAJA JARKKO KOSKINEN, MAANMITTAUSLAITOS/PAIKKATIETOKESKUS
JUONTAJANA ROMAN SCHATZ

   MAKSUTON SISÄÄNPÄÄSY

KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI  �  WWW.PAIKKATIETOMARKKINAT.FI

TI 7.11.2017 KLO 9 – 18
MESSUKESKUS, HELSINKI

OSALLISTU, OIVALLA JA INNOSTU!
TAPAA PAIKKATIETOALAN HUIPPUOSAAJAT JA LÖYDÄ PARHAAT RATKAISUT ALAN TUOTTEIDEN,
PALVELUIDEN JA INNOVAATIOIDEN AVULLA

PAIKKATIETOMARKKINAT @GIS_EXPO #PAIKKATIETOMARKKINAT PAIKKATIETOMARKKINAT@MAANMITTAUSLAITOS.FI

JÄRJESTÄJÄ: MAANMITTAUSLAITOS

T E E M A N A  L I I K K U M I N E N

OHJELMASSA MM.
  • NÄYTTEILLEASETTAJIEN TIETOISKUJA
  • TYÖPAJOJA 
  • DEMOTORI
  • LINKKIBUFFET

Vuonna 2015 alkaneessa Euroopan 
aluekehitysrahaston AKAI-hankkeessa 
hyödynnetään Paikkatietokeskuksen laa-
jaa laserkeilausjärjestelmien osaamista. 
Maanmittauslaitoksen, Oulun yliopiston 
ja Aalto-yliopiston yhteistyöhankkeen pää-
määränä on tarjota ratkaisuja kaupunkien 
käyttämien suljettujen paikkatietojärjestel-
mien ongelmiin ja luoda mahdollisuuksia 
uudenlaiselle liiketoiminnalle.

AKAI-hankkeessa hyödynnetään Maan-
mittauslaitoksen jo olemassa olevaa 
kartta-aineistoa, jota täydennetään uusilla 
mittauksilla. Tutkijat ovat kesään mennessä 
toteuttaneet laitteistoillaan kaksi mittaus-
kampanjaa Oulun keskustan alueella. Mit-
tauksia suoritetaan ajamalla kaupungin läpi 
autolla, johon on integroitu Paikkatietokes-
kuksen tutkijoiden kehittämä järjestelmä: 
laserkeilaussensori, paikannuslaitteisto ja 
panoraamakamera. Autoon liitetyt sensorit 
keräävät tietoa ympäristöstä ajon aikana ja 
luovat samalla tarkkaa 3D-pistepilveä.

Kampanjoiden tuloksena syntyneistä 
aineistoista luodaan mahdollisimman 
automaattisesti tarkkoja kaupunkitilan 

3D-virtuaalimalleja, jotka ovat pohjana 
hankkeessa kehitettäville innovaatio-
alustoille. Hankkeen aikana julkaistava 
avoin 3D-virtuaalikaupunkimalli sekä 
innovaatioalustat on suunnattu erityisesi 
yrityksille, tutkimus- ja koulutuslaitoksille, 
kaupungeille, kolmannen sektorin toimi-
joille sekä kaupunkilaisille.

JO 657 HEHTAARIA SUOJELTUA 
METSÄÄ – LUONTOLAHJANI SATA-
VUOTIAALLE -KAMPANJA ETENEE
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja 
kannustaa suomalaisia säästämään kau-
niita luontokohteita pitkälle tulevaan. 
Kampanjan piirissä on suojeltu pysyvästi jo 
657 hehtaaria yksityismetsää. Lisäksi vireil-
lä on noin 380 hehtaaria suojelupäätöksiä, 
joiden jälkeen kolkutetaan tuhannen 
hehtaarin rajapyykkiä. Yksityiset maan-
omistajat ovat antaneet 34 luontolahjaa 
ja kunnat kolme.

Suojelualueen perustamisen taustalta 
löytyy useimmiten halu tehdä hyvää ja 
säilyttää itselle tärkeän alueen luonnon 
monimuotoisuus. Pohjois-Pohjanmaalle 

on muodostumassa kampanjan tähän 
mennessä suurin kohde, yli 220 hehtaarin 
kokoinen yhtenäinen suojelualue. 

Suojeltavat alueet voivat olla esimer-
kiksi metsää tai suota, joiden luonto on 
monimuotoista tai erityisen kaunista. 

Tavoitteena on, että juhlavuoden ai-
kana jokaiseen Suomen 18 maakuntaan 
perustettaisiin vähintään sata hehtaaria 
uusia yksityisiä luonnonsuojelualueita. 
Valtio osallistuu kampanjaan suojelemal-
la yksityisten osallistujien suojelualueita 
vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään 
kampanjan tavoitetta vastaavasti. Metsä-
hallitus on kartoittamassa alueita valtion 
luontolahjakohteiksi.
Lisätietoa: www.luontolahjani.fi
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN 
VALVONNAN SÄHKÖINEN ASIOINTI 
UUDISTUU 
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmien 
valvontaosioon tehdään uudistus, jonka 
odotetaan tehostavan ympäristölupien 
valvontaa ja helpottavan toiminnanhar-
joittajien arkea. Uudistuksessa luodaan 
järjestelmä, jonne kootaan sekä kuntien 
että valtion ympäristölupa- ja rekisteröi-
tävien kohteiden tiedot.

Valvontajärjestelmän nimi muuttuu 
uudistuksessa VAHTIsta YLVAksi. Valtiolle 
ja kunnille ympäristölupavelvolliset ja 
rekisteröintivelvolliset toiminnanhar-
joittajat voivat toimittaa raportoinnit 
sähköisesti YLVAan vuoden 2018 alusta 
alkaen. Uudistettuun järjestelmään tu-
lee ajanmukaiset lomakkeet käyttö- ja 
päästötarkkailua koskevien tietojen toi-
mittamiseen.

UUDEN VIRASTON 
PÄÄTOIMIPAIKAKSI SEINÄJOKI
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
esittää, että Elintarviketurvallisuusviras-
tosta, Maaseutuvirastosta ja osasta Maan-
mittauslaitoksen tietotekniikan palvelu-
keskusta syntyvän uuden viraston pää-
toimipaikaksi tulee Seinäjoki. Viraston 
toiminta käynnistyy 1.1.2019.

PETER MERO 
BLOM KARTAN 
TOIMITUSJOHTAJAKSI
Blom Kartan toimitusjoh-
tajana on aloittanut syys-

kuun alussa Peter Mero. Yrityksen aiempi 
toimitusjohtaja Mikko Salonen siirtyi Suo-
men Olympiakomitean toimitusjohtajaksi 
14.8. Uusi toimitusjohtaja Peter Mero siirtyi 
Blom Kartan palvelukseen Finkraft Oy:n toi-
mitusjohtajan tehtävistä. Kartta- ja paikka-
tietoalaan liittyvää työkokemusta häneltä 
löytyy mm. paikannusteknologiayritysten 
Fastrax Oy ja Navicore Oy palveluksesta. 

"Haimme Mikko Salosen työn jatkajaksi 
vahvan myyntikokemuksen omaavaa 
johtajaa, jolla olisi monipuolinen ja laaja 
työkokemus. Uskon, että Peter Mero pystyy 
omaksumaan nopeasti alan yksityiskohdat 
ja kehittämään Blom Karttaa vielä nykyistä 
vahvemmaksi paikkatietoalan toimijaksi", 
Øivind Aase kommentoi.

"Odotan innolla Blom Kartan tarjoamia 
haasteita. Yrityksen ainutlaatuinen historia 
ja kuuluminen TerraTec-konserniin luovat 
vahvan perustan toiminnan eteenpäin 
viemiseksi", Peter Mero toteaa. 

MIKKO SALONEN OLYMPIA-
KOMITEAN TOIMITUSJOHTAJAKSI
Olympiakomitean hallitus valitsi kokouk-
sessaan 5.5.2017 diplomi-insinööri Mikko 
Salosen järjestön uudeksi toimitusjohta-
jaksi.

Salonen siirtyy Olympiakomiteaan 
Blom Kartta Oy:n toimitusjohtajan paikal-
ta elokuun puolivälissä. Laajan kansallisen 
ja kansainvälisen liiketoimintakokemuk-
sen lisäksi Salonen on toiminut urheilun 
johtotehtävissä. Hän työskenteli Suo-
men Suunnistusliiton toimitusjohtajana 
vuosina 2003–2008 ja on tällä hetkellä 
Kansainvälisen suunnistusliiton varapu-
heenjohtaja.

”Huippu-urheilussa on käynnissä tärkeä 
valmistautuminen Pyeong changin 2018 
olympialaisiin ja Tokion 2020 olympia-
projekti on myös käynnistynyt. Liikkeen 
lisäämisellä on iso merkitys meidän 
kaikkien hyvinvoinnille ja Suomen elinvoi-
maisuudelle. Haluan korostaa myös urhei-
luseurojen merkittävää roolia jatkossakin 
suomalaisessa liikuntakulttuurissa, toteaa 
Mikko Salonen.”
Lähde: www.olympiakomitea.fi

MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN 
LIITON (MIL)  MATRIKKELISTA  
UUSI TEOS
Maanmittausinöörien Liitto julkaisi liiton 
100-vuotishistoriansa kunniaksi jäsenma-
trikkelin vuonna 1990. Matrikkeleita on jo  
aikaisemmalta ajalta: vuonna 1928 valmis-
tui teos Suomen maanmittarit 1628–1928. 
Se alkaa Olof Gangiuksesta ja päättyy Reino 
Ritvalaan.

Vuonna 1990 julkaistun matrikkelin on 
aika saada jatkoa. Teos kattaisi vuoteen 
2015, siis 25 vuotta. Maanmittari on käsit-
teenä myös hämärtymässä, joten siinäkin 
suhteessa on aika ryhtyä toimeen.

Teoksen laatimisesta vastaa MIL, mutta 
työhön tarvitaan joukko ahkeroijia.

Oletko kiinnostunut matrikkelityöstä, 
pienemmästä tai isommasta siivusta. Ota 
yhteyttä MIL:n puheenjohtajaan Paavo Häi-
kiöön: paavo.haikio nls.fi tai 040 5621493.

Vuoden 1990 matrikkeli vaatii täydennyk-
sen useastakin syystä.
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SUOMI.FI-KARTAT-PALVELUUN 
UUSI TILASTOAINEISTO 
SAATAVILLE
Kartat-palvelun teemakarttatoiminnoissa 
on nyt saatavilla uusi Sotkanet-tilasto-
aineisto. Sotkanet.fi-aineisto sisältää 
tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista. Palvelu koostuu usean eri 
toimijan aineistoista ja rajapintapalvelun 
tarjoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Uuden toiminnon avulla voi helposti 
julkaista esimerkiksi teemakartan lapsi-
perheiden osuudesta kaikista perheistä 
kunnittain.

KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ
Marraskuun 2. päivä Scandic Parkissa osoit-
teessa Mannerheimintie 46 järjestettävässä 
Digipäivässä saat tietää sähköisen asunto-
osakerekisterin ja kiinteistövaihdannan 
palvelun tuoreimmat kuulumiset.

Kiinteistöasioiden digipäivä on Digifoo-
rumin ja Maanmittauslaitoksen järjestämä 
sähköisen kiinteistöasioinnin asiakasta-
pahtuma.

Tilaisuus videoidaan joten myös etänä 
seuraaminen onnistuu. Esitykset taltioi-
daan ja tallenteet voi katsoa myöhemmin.

Tutustu Digipäivän ohjelmaan ja ilmoit-
taudu mukaan osoitteessa www.lyyti.fi/
reg/MML_Digipaiva_2017.
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DIMENTEQ

ESRI

NAVDATA

YRIT YSUUTISIA

DIMENTEQ KEHITTÄÄ SENAATTI-KIINTEISTÖJEN  
PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄÄ

Paikkatieto on olennainen osa 
Senaatti-kiinteistöjen omaisuu-
denhallintaa. Valtio omistaa lukuisia 
rakennuksia, joilla ei ole varsinaista 
osoitetta, esimerkiksi Puolustusvoi-
mien tai Rajavartiolaitoksen kohteis-
sa. Toimiva paikkatietojärjestelmä 
auttaa asiantuntijoitamme huoleh-
timaan valtion kiinteistövarallisuu-
desta ja sen tehokkaasta käytöstä.

STORUMAN OTTI HARAVA-PALVELUN KÄYTTÖÖNSÄ  
ENSIMMÄISENÄ RUOTSALAISKUNTANA

PORIN KAUPUNGILLE 
 MERKITTÄVÄ PAIKKATIETO-
ALAN PALKINTO
Porin kaupunki vastaanotti Es-
rin Special Achievement in GIS 
-palkinnon heinäkuussa Esrin 
kansainvälisen käyttäjäkonferens-
sin yhteydessä San Diegossa. Yli 
300 000 ehdokkaan joukosta valittu 

Porin kaupunki on ensimmäinen 
kuntaorganisaatio Suomessa, jolle 
kyseinen palkinto on myönnetty. 
Palkinto jaettiin tänä vuonna yh-
teensä 180 organisaatiolle maail-
man laajuisesti. 

Porin kaupungin saaman pal-
kinnon myöntämisen perusteena 
on kaupungin innovatiivinen ote 

Dimenteqin Harava-karttakysely-
palvelua tullaan Storumanin kun-
nassa käyttämään kansalaisvuo-
rovaikutukseen esimerkiksi kaa-
voituksen sekä yhteiskunnallisten 
muutosten seurannan yhteydessä. 
Storumanissa on suunnitteilla 
Haravan hyödyntäminen kunnan 
alueella sijaitsevan Tärnabyn kaa-
voituksessa. Tarkoituksena on 

paikkatiedon ja uusimman tek-
nologian hyödyntämiseen muun 
muassa datan keräämisessä ja 
visualisoinnissa. Porin kaupunki 
on ennakkoluulottomasti lähtenyt 
paikkatiedon avulla kehittämään 
uusia ratkaisuja ja aktiivisesti 
kehittänyt yli 40 paikkatietopoh-
jaista sovellusta tehostaakseen 
toimintaansa sekä palvellakseen 
asukkaitaan entistä paremmin. 

ESRIN ENNÄTYSMÄISEN 
 KANSAINVÄLISEN KÄYTTÄJÄ-
KONFERENSSIN ESITYKSET 
SAATAVILLA
Maailman suurin paikkatietoalan 
tapahtuma, Esrin kansainvälinen 

NAVDATA TOIMITTAA  
25 UUTTA FINNREF- TUKIASEMAA

koko Suomen alueella käyttäen 
3/4G verkkoja ja NTRIP protokollaa. 

Maanmittauslaitoksen FinnRef-
verkko on tihentymässä koko maas-
sa, minkä myötä Maanmittaus-
laitoksen omia paikannuspalveluja 
tullaan kehittämään. Verkko luo 
perustan Maanmittauslaitoksessa 
tehtävään koordinaattijärjestel-
mien ylläpitoon ja lisäksi sen 
tuottamaa dataa hyödynnetään 
tutkimuksessa. Ensimmäiset uudet 

FinnRef-verkon Tornion Javad-
tukiasema.

SAG-palkinnon vastaanottivat Porin kaupungin paikkatietotiimin 
asiantuntijat Timo Widbom (vas.), Osmo Leppäniemi ja Mikko Viitala 
Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä heinäkuus-
sa 2017 San Diegossa. Palkinnon luovutti Esrin pääjohtaja Jack 
Dangermond.

Es
ri

asemat rakennetaan Länsi-Lappiin 
palvelemaan Liikenneviraston 
Aurora-hanketta ja laitoksen omia 
tarpeita.

Navdata on toimittanut ai-
kaisemmin FinnRef-hankkeisiin 
32 kappaletta Javad DGNSS tuki-
asemia.

Lisätietoa: www.navdata.fi

käyttäjäkonferenssi, keräsi tänä 
vuonna heinäkuussa San Diegoon 
ennätysyleisön: 17 980 osallistujaa 
136 maasta. Viisipäiväisen konfe-
renssin avauspäivän esitykset – 
puhujina mm. Smart Dubai ja Walt 
Disney Animation Studios sekä 
keynote Dr. Geoffrey West – ovat 
katsottavissa videotallenteina. 
Linkki videoihin löytyy osoitteesta: 
www.esri.com/uc

Lisätietoa: info esri.fi

Senaatti-kiinteistöt ja Dimenteq 
Oy ovat tehneet sopimuksen 
Senaatin paikkatietojärjestelmän 
kehittämisestä. Yhteistyöllä tue-
taan kasvaneita paikkatiedon 
hyödyntämistarpeita Senaatin 
omaisuudenhallinnassa. Sopimus 
kattaa paikkatietojärjestelmän 
kehittämisen sekä järjestelmän 
tuki- ja ylläpitopalvelut. 

osallistaa asukkaita ja matkailijoita 
Tärnabyn kehittämiseen.

Lisätietoa: www.dimenteq.fi

Avoimen tarjouskilpailun jälkeen 
Navdata Oy on allekirjoittanut 
toimitussopimuksen Maanmitta-
uslaitoksen kanssa 25 Javad GNNS 
-vastaanottimen toimittamisesta 
FinnRef-tukiasemaverkon täyden-
tämiseksi. FinnRef tarjoaa veloituk-
setonta koodipaikannuskorjausta 
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RÉSUMÉ
Translations by Karin Kolis

Raivo Vallner and Pekka 
Lehtonen:  
The Amazing Story of Estonia – 
From Scratch to Europe’s Front 
Row
In the interview, the recently 
retired General Manager Raivo 
Vallner of the Estonian National 
Land Survey (Maa-amet) describes 
how the National Land Survey and 
the legislation were built after the 
Soviet occupation. Raivo Vallner 
has been working with land issues 
for 34 years – that is already before 
the restoration of Estonian inde-
pendence. The interview touches 
issues such as restituting land to 
former landowners and difficulties 
related to this. The interviewee 
also tells about massive and 
urgent legislative processes. In 
addition, the tasks of Maa-amet 
are described and the current state 
of affairs evaluated.

Marika Ahlavuo and Hannu 
Hyyppä:  
Aalto University Team Wins SICK’s 
25-Year Innovation Competition
A team of Geoinformatics students 
at the Department of Built Environ-
ment at Aalto University developed 
an innovative robot helicopter for 
SICK’s 25-year Innovation Compe-
tition for new applications of the 
SICK-TiM laser scanner. The helicop-
ter that monitors power lines solves 
many of the challenges in the 
industry: it uses the laser scanner 
simultaneously for line monitor-
ing, collision prevention and point 
cloud production. The collision 
prevention of an unmanned air-
craft when flying out of sight will 
be a particularly important factor 
in future power line monitoring.

Marika Ahlavuo and Hannu 
Hyyppä:  
Matti Vaaja New Professor of 
Digital Photogrammetry
Dr Matti Vaaja, 34, was appointed 
from the beginning of August as 
Associate Professor for a five-year 
term at the Aalto University’s 
Department of Built Environment. 
The field of the professorship is 
Geoinformatics, especially digital 
photogrammetry. Vaaja’s areas of 
expertise include photogrammet-
ric measurement technologies and 
3D point cloud models, which are 
used for example in indoor, land 
use and environmental planning 
and monitoring, and self-driving 
cars. Vaaja has worked in various 
teaching and research positions 
and as a post doc researcher.

Hannu Hyyppä and Marika 
Ahlavuo: Learning by Tendering 
New Skills?
The purpose of the article is to 
reflect on the situation of higher 
education and to open the vision 
for far-reaching opportunities, such 
as tendering teaching, in order to 
bring growth to national expertise. 
The authors also think that new 
forms of co-operation in the pro-
vision of education require fresh, 
cross-border thinking and dialogue 
between universities, research 
institutes, businesses and various 
educational units. Finland needs 
a model of operation where top 
experts experiment and form new 
ways to together process existing 
information.

Kaarina Vartiainen and Anu 
Kotilainen:  
Garden Reindeers in New 
Residential Areas – Help from 
Reindeer Herding Statistics and 
Map Material
In the reindeer herding area, rein-
deer occasionally visit residential 
areas and they can be found espe-
cially in the gardens of new houses. 
Despite the free herding rights, 
reindeer are not allowed to cause 
damage in gardens. Therefore, a 
project was initiated to develop 
tools and practices for gathering 
and maintaining spatial data sets 
related to reindeer herding and 
reindeer husbandry. The aim is to 
make the methods and materials 
available to planners, as consistent 
and up-to-date materials make it 
possible to better take reindeer 
herding into account in land-use 
planning.

Ari Laitala:  
New Beginnings for the Finnish 
Society of Surveying Sciences 
The traditional Finnish Society of 
Surveying Sciences changed its 
name in 2016 and is now  the Finn-
ish Society of Built Environment 
Research. Pauliina Krigsholm, 
chairman since the beginning of 
the year is interviewed. “With the 
new name we aim to correspond 
to changes in the field. The built 
environment includes traditional 
surveying sciences such as land 
management and geoinformatics, 
but also land use planning and real 
estate management.” The society 
publishes the peer reviewed journal 
Nordic Journal of Surveying and Real 
Estate Research (NJSR), welcoming 
articles from all fields under the 
broadened scope of the society.
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IN MEMORIAM

Maanmittausinsinöörien Liiton 
(MIL) monivuotinen puheenjoh-
taja ja aktiivinen järjestötoimija 
Mikko Uimonen menehtyi pitkän 
sairauden seurauksena 65-vuotis-
päivänään 14.6.2017 syntymäpaik-
kakunnallaan Helsingissä.

Mikko toimi useita kausia MIL:n 
puheenjohtajana 1990-luvun alus-
ta aina 2000-luvulle. Siitä seurasivat 
monet kansainväliset tehtävät. 
Kansainvälisen maanmittariorga-
nisaation FIG:n toiminnassa hän oli 
vahvasti mukana. Mikko edusti tois-
takymmentä vuotta MIL:issa FIG:n 
7. komissiossa (kiinteistörekisteri 
ja tilusjärjestelyt) ja oli komission 
varapuheenjohtajana 2002–2006. 
Lukuisat olivat ne Mikon kansainvä-
liset ystävät, jotka kyselivät hänen 
kuulumisiaan meiltä vielä kesäkuun 
alussa FIG:n Working Weekissä 
Helsingissä.

Hänelle läheisessä pohjoismai-
sessa yhteistyössä Mikko oli MIL:n 
puheenjohtajuutensa mukaisesti 
useita vuosia mm. pohjoismaisen 
maanmittausinsinöörien yhteis-
elimen, Ombudsmannarådetin, 
jäsenenä ja puheenjohtajanakin. 
Hänen johdollaan järjestettiin 
mm. Järvenpäässä Pohjoismainen 

Maanmittarikongressi sekä Imatral-
la Ombudsmannarådetin kokous. 
Hän toimi myös Maankäyttö ry:n 
puheenjohtajana.

Mikon työura alkoi diplomi-
insinööriksi valmistumisen jälkeen 
vuonna 1977 Oulun maanmit-
taustoimistossa kaavoitustehtä-
vissä. Sieltä hän palasi vuonna 
1983 kotiseudulleen Helsinkiin 
maaseudun kehittämistehtäviin 
maaseutupiiriin. Näissä tehtävissä 
kului kymmenen vuotta ja tähän 
työjaksoon sisältyy maaseutupiirin 
virkamiehelle harvinainen työteh-
tävä. Mikko toimi erillismääräyksen 
turvin Pernajan Torsbyn metsäuus-
jaon toimitusinsinöörinä 1987–90 
ja vei hankkeen valmiiksi alusta 
loppuun.

Maaseutuhallinnon jälkeen 
Mikko siirtyi 1993 Maanmittauslai-
toksen palvelukseen. Pääasiallinen 
tehtäväkenttä oli tilusjärjestelyjen 
kehittäminen. Kun Maanmittaus-
laitos siirtyi prosessiorganisaati-
oon, tuli Mikosta ensimmäinen 
tilusjärjestelyprosessin omistaja. 
Mikko työskenteli virkauransa 
loppuun asti tilusjärjestelyiden 
parissa. Laajoista ja pitkäkestoisista 
tilusjärjestelyistä siirryttiin nope-

ampaan ja asiakaslähtöisempään 
toimintamuotoon. Metsä- ja hanke-
tilusjärjestelyt sekä vaihtomaiden 
hyödyntäminen olivat Mikon kes-
keistä osaamista. Näin toteutettiin 
mm. suojelualueita.

Mikko oli kiinnostunut kirjalli-
suudesta ja teatterista. Hän osal-
listui säännöllisesti Uudenmaan 
maanmittariklubin teatteri-iltoihin. 
Veneily ja Kemiönsaaren kesämök-
ki olivat Mikolle tärkeitä. Perhe, 
Margit, Laura ja Anne sekä Oki, 
olivat hänelle läheisiä.

Mikko oli työtoverina aina 
hyväntuulinen, positiivinen ja seu-
rallinen. Erityisenä taitona hänellä 
oli aina saada toinen tuntemaan 
itsensä tärkeäksi ja toivotuksi kes-
kustelukumppaniksi. Hänen taiton-
sa kuunnella ja rakentaa erilaisista 
mielipiteistä yhteistä näkemystä 
on ollut ihailtavaa. Hän uskoi alan 
nuoriin tekijöihin ja halusi kannus-
taa heitä niin ammatillisesti kuin 
järjestötoiminnassakin.

Timo Potka, Kalle Konttinen 
ja Pekka Lehtonen 
Mikon monivuotiset  
työtoverit ja ystävät

MATTI NISSINEN 
1947–2017

Kaupungingeodeetti, DI, Matti 
Nissinen menehtyi sairauskoh-
taukseen 16.5.2017. Matti Nissi-
nen syntyi Joensuussa. Hän oli 
Otaniemen maanmittausosaston 
vuosikurssia 1966 ja valmistui 
vuonna 1971. Hänellä oli puolus-
tusvoimien maavoimien kuvantul-
kintaupseerin koulutus. Riihimäen 
kaupungingeodeettina Nissinen 
toimi vuosina 1983–2011, minkä 
jälkeen hän jäi eläkkeelle.

Matti Nissisen työura alkoi jo 
14-vuotiaana Imatran rautateh-
taalla kesätöissä. Myöhemmin 
Imatran kaupunki tarjosi kesätöitä 
mittausryhmän apurina, jossa 
opiskeluaikanakin sitten avautui 
kesätyömahdollisuuksia vähän 
vaativammissa tehtävissä. En-
simmäinen vakituinen paikka 
tarjoutui Posti- ja telelaitoksessa 
mm. kaapelireittien kartoittamisen 
parissa heti valmistumisen jälkeen. 
Myöhemmin, vuodesta 1974, ar-
meijajakson jälkeen Nissinen työs-
kenteli Maanmittaushallituksen 
Asemakaavamittaustoimistossa 
Helsingissä sekä Oulun maanmit-
taustoimistossa. Pohjoisen vuosina 
maanmittaustoimistossa valmistet-
tiin mm. karttoja Kalajoelta Kuu-
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MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
. Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin

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

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

samoon ja tehtiin maalaiskuntien 
kaavoja ja lohkomisia. Nissinen 
valittiin kiinteistöinsinööriksi Suo-
lahden kuntaan vuonna 1976. 
Pienessä kunnassa tehtävät moni-
puolistuivat. Nissinen toimi Toijalan 
kaupungingeodeettina vuodesta 
1979 alkaen. Tehtäviin kuuluivat 
kaavoitus- ja maankäyttöasiat. 

Riihimäellä kaupungingeo-
deetin vastuualueeseen kuuluivat 
tontinmyyntiin, kiinteistönmitta-
ukseen ja -lohkomisiin sekä kau-
pungin maanomistukseen liittyvät 
asiat. Erittäin tärkeä osa työtä oli 
kasvavan kaupungin maaomaisuu-
den kasvattaminen kaavoituksen 
soveltuvilla alueil la. Muun muassa 
Riihimäen itäiset kaupunginosat 
ovat syntyneet johdonmukaisten 
raakamaakauppojen ja niihin 
liittyvien sopimusten sekä syste-
maattisen asemakaavoittamisen 
tuloksena. Uutta elinkeinoaluetta 
moottoritieliittymän tuntumaan 
valmisteltiin maakaupoin ja so-
pimuksin niin ikään 1980-luvulla. 
Nissisen sovitteleva ja rauhallinen, 
mutta sinnikäs neuvottelutapa 
johti kaupungin kannalta onnistu-
neisiin kauppoihin. Nissisen uralla 
viimeisiä suuria kaupungin kehit-
tämiskohteita, joissa kaupungin-
geodeetti oli yksi avainhenkilöistä, 
olivat Riihimäen asemanseudun, 
Atomi-korttelin ja matkakeskuk-
sen kaavoitus ja toteutuminen. 
Kaupungin vielä tänäänkin har-
joittamalle maapolitiikalle luo-
tiin 1980-luvulla vahva perusta 
Nissisen virassa ollessa vahvojen 
poliitikkojen, etenkin Iiro Viinasen 
myötävaikutuksella. 

Matti, koulukavereiden kesken 
Nipa asui koko lapsuutensa ajan 
Imatran keskustassa mukavasti 
työväentalon takana. Matti aloitti 
kansakoulun vuonna 1954 ja 
Imatran yhteislyseon vuonna 1958. 
Koulutoverien muistin mukaan 
Matti osoitti lähes tieteellisen tark-
kaa ja rauhallista tietojen päähän 
pänttäämistä. Jo alaluokilla Matti 
järjesteli kylien välisiä jääkiekko- ja 

pesäpallo-otteluita ja pesäpallosta 
tulikin hänelle erittäin rakas har-
rastus moniksi vuosiksi. Urheilun 
ohella Matti muodosti kolmen 
luokkakaverinsa kanssa ryhmän 
joka järjesteli lukuisia koulun kon-
ventteja ja illanviettoja, teki omia 
näytelmiä ja jopa musikaalinkin. 
Ja Matti oli aina ensimmäisenä 
ehdottamassa, että ”tehhää viel 
jottai”. Ja Mattihan teki. Hän oli 
mm. aktiivisesti mukana koulun 
valokuvauksen harrastajille hank-
kimassa kehityslaitteita ja suuren-
nuskonetta.

Imatran kouluajat ja kouluka-
verit olivat Matille läheisiä. Hän oli 
aina 1980-luvun alusta lähtien ak-
tiivisesti mukana valmistelemassa 
ja järjestämässä luokkakokouksia, 
joita pidettiin viiden vuoden vä-
lein aluksi vain poikaluokalle, joka 
muuten oli ensimmäinen koulun 
historiassa, ja sitten myöhemmin 
kaikille kolmelle rinnakkaisluokalle, 
jotka kirjoittivat vuonna 1966. Matti 
oli se, joka ehdotti, että miksem-
me kutsuisi rinnakkaisluokkia, 
erityisesti tyttöluokkaa, samoihin 
luokkakokouksiin. 

Koulukavereina muistamme 
Matin aina innokkaana osallistu-
maan kaikkeen uuteen ja hänen 
iloisen suhtautumisensa ja hyvän-
tahtoisen olemuksensa joka meille 
kaikille toi aina hyvän mielen.

Eläkepäivinä Matti halusi varata 
aikaa itselleen ja läheisille: elä-
mänkumppanille Jatalle, kahdelle 
tyttärelleen ja viidelle lapsenlap-
selleen. Lapsenlapset muistelevat 
sydämellistä isoisää, joka vei heitä 
Korkeasaareen. Matin harrastukse-
na oli koko elämän ajan lukeminen 
ja eläkepäivinä myös matkustelu 
ystävien ja golfin parissa. Hän 
osallistui myös Rotary-toimintaan 
1970-luvulta saakka.

Jenni Lehtonen, tytär 
Martti K Hämäläinen ja  
Erkki Stam, koulukavereita
Raija Niemi, työtoveri

Vaikka me, Kirstin työtoverit, 
olimme tietoisia Kisun sairauden 
haurastuttamasta terveydestä, 
tieto hänen poismenostaan tuli 
isona järkytyksenä apeana perjan-
taiaamuna 17.3.2017. Vielä edel-
lisenä päivänä olimme viettäneet 
yrityksen, Trimblen, tilaisuutta, 
joka oli monilta osin Kisun luoma. 
Sen aikana moneen otteeseen 
mietimme, että jotain puuttui, kun 
Kisu ei ollut paikalla. 

Kisu työskenteli yrityksessä pit-
kän uran, lähestulkoon 30 vuotta, 
monissa eri tehtävissä ja useiden 
Teklan ja myöhemmin Trimblen 
tuotteiden parissa. Hän kuuluu nii-
hin yrityksen erityisiin Persooniin, 
jotka ovat olleet luomassa sitä, mitä 
yritys tänä päivänä on. 

Kisu oli työtoverina taitava, 
poikkeuksellisen jämerä ja luotet-
tava.  Hän rohkaisi aina työtoverei-
taan miettimään ratkaisuja myös 
laatikon ulkopuolelta. Ja hauskalla, 
Kisumaisen suorapuheisella ja 
määrätietoisella tavalla jalosti 
hullujakin ideoita käyttökelpoisiksi, 
samalla pitäen ajatuksen kirkkaana 
siitä, mikä on tärkeää ja järkevästi 
toteutettavissa. Oltuaan pitkään 
monessa mukana, hänellä oli myös 
käsittämätön määrä hiljaista tietoa. 
Se tuli varsin selväksi, kun hän sai-
rastui. Tuolloin olimme suorastaan 
hetken hukassa, kun kaikki hänen 
osaamisensa olikin yhtäkkiä poissa. 
Silti hän edelleen halusi olla mu-

kana, tukea ja jakaa tietoaan. Tätä 
tapahtui aivan loppuun saakka. 
Kisu koki hämmästyttävän epäit-
sekkäällä tavalla tärkeäksi sen, että 
emme jäisi pulaan. 

Kisu oli todella poikkeukselli-
nen ihminen. Aikaansaavuutensa 
lisäksi hän toi paljon iloa arkiseen 
työhömme erilaisilla pienillä tem-
pauksilla ja omalla hersyvällä ja 
ujostelemattoman rempseällä 
huumorilla. Monet kerrat saimme 
nauraa vedet silmissä hänen oi-
valtaville, omaperäisen huumorin 
saattelemille sutkauksille. Olivatpa 
ne sitten työasioihin tai muihin 
Kisua kiinnostaviin asioihin liittyviä.

Kisulla oli useita kiinnostuksen 
alueita, jotka tulivat esille myös 
työpaikalla. Näitä olivat mm. mu-
siikki, hevoset, koirat ja jalkapallo. 
Näistä erityisesti jäivät mieleen 
tarinat hepparetkiltä sekä hänen 
laaja tietämyksensä jalkapallosta. 
Myös harrastuksista tuli ilmi hänen 
tapansa perehtyä asioihin hyvin. 

Kun Kisu syksyllä 2015 sairastui, 
hän osasi kohdata sen ihmeellisen 
tyynenä. Sairauden vakavuuden 
selvittyä hän kertoi, että tämmöi-
nen ikävä sairaus on nyt häntä 
kohdannut ja nyt pelataan näillä 
korteilla jotka on annettu. Hän ker-
toi asiasta rauhallisesti ja jotenkin 
valoisasti. Viimeisen kerran kohda-
tessamme Kisu oli jo sairaalassa, 
ja sielläkin hän yritti Kisumaisella 
huumorillaan piristää meitä, kun 
olimme niin vakavia. Meille kaikille 
jäi ikävä, mutta myös paljon muka-
vaa muisteltavaa. 

Kisu, kiitos siitä, että olit.

Marjo Lehtinen ja  
Jarmo Manninen,  
Kisun ystäviä ja työkavereita 
Trimble Solutions Oy:stä

KIRSTI ”KISU” PORKO 
1961–2017
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GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit, 
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet, 
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneen-
ohjausjärjestelmät ym.
 

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

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

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
tiedonkeruuohjelmat

• Planman projektinhallintaohjelmistot 
rakennus- ja mittausprojekteihin

• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat

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

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET ILMAKUVAPALVELUT

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

analyysit
• Maapolitiikan konsultointi

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

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

• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot

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

• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset 
kuvatuotteet

• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat 
ja maastomallit, GIS-konsultointi

• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEX- 
kuvapalvelinratkaisu

• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com

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

• RIEGL – laserskannausjärjestelmät
• RIEGL – UAV-skannausjärjestelmät
• TOPCON – kuvauslennokit ja skannerit
• SOKKIA – GNSS, robottitakymetrit ja 

digitaalivaaituskojeet
• Mobiilimittaus- ja mallinnuskoulutus

Kyöstinkuja 2, 00570 Helsinki
Puh. 045 650 8585 
nordic geocenter.fi, www.geocenter.fi

NORDIC
GEOCENTER

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

laitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

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

• Ilmakuvaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut

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

• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta, 

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

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Esittely ja varausmenettely:  
muuraispuro.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

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

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.
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• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset 
kuvatuotteet

• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat 
ja maastomallit, GIS-konsultointi

• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEX-
kuvapalvelinratkaisu

• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja 
työasemaympäristöihin

• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut 

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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

• 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

• Harava-palvelu (www.eharava.fi)
• Pihatie.fi-palvelu (www.pihatie.fi)
• Asiakaskohtaiset ratkaisut
• Luotettavasti, Innovatiivisesti, Ketterästi ja 

Iloisesti

Dimenteq Oy
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
puh. 020 789 0250, myynti dimenteq.fi
www.dimenteq.fi

• Louhi – paikkatietoratkaisut pilvestä
• SitoGis-kuntarekisterijärjestelmä
• Oskari-toteutukset
• CityCad-infrasuunnittelujärjestelmä
• Räätälöidyt järjestelmätoteutukset

SITO, Tuulikuja 2, 02100 Espoo 
Puh. 020 747 6000 
etunimi.sukunimi sito.fi, www.sito.fi

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

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

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

• Trimble Locus
• Trimble eServices
• Trimble Feedback

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

 hallintaan

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

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

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen

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

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



• Digitaaliset kartat: kaavayhdistelmät, 
johtokartat, pohjakartat, KatuInfo, 
 ViherInfo, HautaInfo

• Paikkatietopalvelin 
• YTCAD-ohjelmistot

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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

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

TOIMITUSSIHTEERI
Susanna Kari 
susanna.kari maankaytto.fi

UUTISTOIMIT TA JA
Hanna Lauhkonen 
hanna.lauhkonen gmail.com

ILMOITUSMY YNTI
Pekka Lehtonen,  
puh. 040 546 3806, plehtonen1 elisanet.fi

ILMOITUSHINNAT 1.1.2017 
 mv väri
Takakansi 1 500,–  2 350,– 
Sisäkannet 1 000,– 1 650,– 
Pääkirj. vieressä 1 000,– 1 650,– 
Koko sivu 800,– 1 350,– 
1/2 sivua 500,– 750,– 
1/4 sivua 400,– 500,–
Liitteet Sopimuksen mukaan

TILAUSHINNAT
50 €/vsk kotimaahan, 60 €/vsk Pohjoismaihin 
ja Eurooppaan ja 65 €/vsk muihin maihin. 
Irtonumerot 12 € + postikulut.

ILMEST YMISAIKATAULU 
 ilmestyy jutut ilmoitukset
1/2017 17.02.2017 18.01.2017 26.01.2017
2/2017 12.05.2017 13.04.2017 21.04.2017
3/2017 06.10.2017 07.09.2017 15.09.2017
4/2017 08.12.2017 09.11.2017 17.11.2017

TOTEUTUS
Ulkoasu ja taitto: Lagarto | Arto Tenkanen & Jaana Jäntti  
puh. 050 4670196, lagarto lagarto.fi
Paino: Painotalo Plus Digital Oy, Lahti 
Painos 1 800 kpl. Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. 
ISSN-L 0782-8438 • ISSN 0782-8438 (painettu)  
ISSN 2323-4660 (verkkojulkaisu)

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

Maastomittaus- ja suunnitteluohjelmia:
• Laserpisteiden ja kuvien käsittely ja käyttö 

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

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

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

aineistokäsittelyt

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

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

komponenttina
• Paikkatietoon liittyvät asiantuntijapalve-

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

• Maanmittaustoimitukset
• Lainhuudot ja kiinnitykset
• Kiinteistötietopalvelu
• Karttapaikka
• Avoimet aineistot
• Rajapintapalvelut 

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Ilmakuvaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut

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

• Paikkatietokonsultointi
• AINO-aineistopalvelu
• Kuntien kantakartat ja kaavat
• HERE-aineistot 
• OpenStreetMap-karttatuotteet
• Kaupunkimallit ja tietomallipalvelut
• Viranomaisaineistot käyttövalmiina
SITO, Tuulikuja 2, 02100 Espoo 
Puh. 020 747 6000 
etunimi.sukunimi sito.fi, www.sito.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

Tarjoamme hyvällä hinta-laatusuhteella: 
• laadukkaat kartta-aineistot
• kätevät karttakäyttöliittymät 
• vaivattomat paikkatietopalvelut 
• sujuvat projektipalvelut 

Fifth Element – A Trimble Company
Puh. 020 742 0600, sales fifthelement.fi 
www.fifthelement.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
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• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna

Pia Lähde-Lyytinen 
puh. 040 7523132 
etunimi.sukunimi cgi.com 
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki 
www.cgi.fi

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

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

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

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

TALOUS JA HALLINTO
Toimisto: Maankäyttö ry, c/o Kirsikka Riekkinen,  
Maankäyttötieteiden laitos, PL 12200,  
00076 AALTO, toimisto maankaytto.fi
Taloudenhoitaja Karin Kolis,  
taloudenhoitaja maankaytto.fi.

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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



Karttakeskus on luotettava kumppani kaikessa 
paikkatietoon liittyvässä. Tarjontaamme kuuluvat 
niin paikkatietojärjestelmät (esimerkiksi QGIS, 
Geoserver, PostGIS, Esri, Carto ja MapInfo), konsul-
tointi, koulutus ja paikkatietoaineistot (omat 
ja välitysaineistot kuten HERE, jakelu, aineistotyöt 
ja ulkoistuspalvelut).

Teknologiariippumattomana toimijana valitsemme 
aina käyttöösi parhaan ratkaisun. Sinun ei tarvitse 
mukautua teknologian mukaan, vaan me mukau
dumme tarpeittesi mukaan.

Avoin lähdekoodi paikkatieto- 
järjestelmissä

Avoimen lähdekoodin 
käyttö lisääntyy julkisel
lakin sektorilla vahvasti. 
Tiesitkö, että voit 
rakentaa paikkatieto
järjestelmänkin kokonaan 
avoimen lähdekoodin 
ratkaisuna?

Lue lisää ilmaisesta 
oppaastamme:
karttakeskus.fi/opensource

Avoin lähdekoodi
paikkatietoratkaisuissa

Sopisivatko avoimen lähdekoodin tuotteet organisaatiosi paikkatietoratkaisuun?

www.karttakeskus.fi



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

Jos käytössäsi on
älypuhelin tai

tabletti...

...yhdistä se SP60 GNSS-
vastaanottimen kanssa.  

Käytä haluamaasi 
ohjelmistoa.

Tarkkuutta vaativiin  
tablet- ja älypuhelinsovelluksiin

7/2-PALVELU

YHDISTÄ

Trimnet 7/2-palvelu antaa 
vaaditun tarkkuuden.

+

INFRA YMPÄRISTÖ ENERGIA VESI

TRIMNET 7/2 -palvelu sisältää VRS-korjauksen lisäksi GNSS-vastaanottimen.  
Ei vuokraa eikä lunastusmaksuja. Kaikki tarvittava sisältyy yhteen kätevään  
palvelusopimukseen, jonka voit hankkia haluamasi pituiseksi jaksoksi. 
Trimnet-palvelu sisältää HelpDesk, web- ja mobiilipalvelut ja on käytössä 24/7/365.  
Erinomainen ratkaisu kaikenlaisiin paikannustehtäviin.

TRIMNET 7/2 -palvelu
• Spectra Precision SP60 GNSS -vastaanotin
• Tasotarkkuus ±7cm, korkeustarkkuus ±2 cm

Hinnat alkaen 400 €/kk (alv 0%)
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