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PÄÄKIRJOITUS

2010-LUKU MUUTTI MAANKÄYTTÖÄ–
YLLÄTTÄVÄN VÄHÄN

2010-LUKU alkaa olla tätä luettaessa sinettiä vaille valmis.
Vuosikymmen on suhteellisen lyhyt pyräys Maankäytön
pitkässä historiassa. Meidän kvartaalimme on vähän kuin
perheyhtiöissä, neljännesvuosisadan mittainen.
Mutta on vuosikymmen kuitenkin sen verran ajankulkua,
että muutama huomio lehden näkövinkkelistä on paikallaan.
Yleisesti ottaen perinteiset joukkoviestimet ovat 2010-luvulla joutuneet hakemaan paikkaansa ja asemoimaan itseään
uudelleen. Muutoksen siemenet kylvettiin jo edellisellä vuosikymmenellä www:n käytön voimakkaan yleistymisen myötä.
Ilmaiset sisällöt valtasivat laajasti alaa eikä suuri määrä esim.
aikakauslehdistä onnistunut lopulta löytämään toimivaa
ansaintalogiikkaa. Aikakauslehtien nimikkeistä lähes puolet
on kadonnut kuluneen vuosikymmenen aikana.
Lehtiä on kurittanut paitsi ilmainen tarjonta myös
mainoseurojen siirtyminen entistä enemmän verkkoon.
Huomattavan saaliin ovat keränneet alustatalouden mediajättiläiset, mutta onpa jotain jäänyt perinteisenkin median
digilonkeroihin. Osaavimmat, sitkeimmät ja onnekkaimmat
ovat lopulta onnistuneet löytämään henkiinjäämisen ja jopa
kasvun eväät. Yhdeksi esimerkiksi onnistuneesta muutoksesta
käy läheinen ikätoverimme Helsingin Sanomat. Hesari on
esimerkki siitä, miten laadukas mediasisältö pystyy lopulta
pitämään maksavan yleisönsä. Printtilevikistä on hävinnyt
2010-luvulla kymmeniä prosentteja, mutta tämä on lähestulkoon korvautunut digilevikillä. Maankäytön osalta kehitys
on ollut hyvin samansuuntaista, joskin volyymit ovat paria
kertaluokkaa pienemmät J
Jos vertaamme vuoden 2010 ja 2019 Maankäyttöjä, on
ulkoista muutosta tapahtunut varsin vähän. Lagarto Oy:n
toteuttama korkeatasoinen – ja jatkuvasti kehuja keräävä –
visuaalinen ilme on pitänyt pintansa ja jopa vain parantunut
vuosien mittaan.
Yksi havaittavista muutoksista on ollut painetun lehden
ohentuminen viime vuosina. Pieneltä osin tämä selittyy mainosmyynnin vähenemisellä, joka puolestaan selittyy jossain
määrin alan yritysten konsolidaatiokehityksellä. Alan yritysten
yhdistyessä on potentiaalisten mainostajien joukko harventu-

nut. Toki merkittävämpi syy mainosten vähenemiselle on ollut
mainoseurojen siirtyminen verkkoon, isommille alustoille.
Viime vuosien uutena ilmiönä on ollut se, että osa sisällöistä on julkaistu vain verkossa, ns. nettiekstrat. Samoin
joistakin artikkeleista on julkaistu rinnakkaisia kieliversioita
lehden nettiversiossa. Edellä mainittujen kehityskulkujen voi
odottaa yleistyvän seuraavalla vuosikymmenellä.
Ulkoista muutosta merkittävämpää on ollut sisällön monipuolistuminen. Ilmastonmuutos on ollut jopa yllättävän
vahvasti läsnä lehden sivuilla koko vuosikymmenen. Uudempia teemoja sen sijaan ovat kiertotalous, energiamurros
ja digitalisaatio. Maankäytössä ne ovat esillä lähinnä niistä
näkökulmista, joista ne vaikuttavat maankäytön kysymyksiin.
Uudentyyppiset teemat kertovat muutoksesta myös
kirjoittajakunnassa. Kirjoittajien taustat ovat entistä monipuolisempia ja perinteisiä ”maanmittausinsinöörikirjoittajia”
on ollut ajoittain jopa huolestuttavan vähän.
Toimitukseen asti kantautuu sangen vähän palautetta,
jonka olemme tulkinneet tarkoittavan sitä, että Maankäyttö
on voittopuolisesti kyennyt tarjoamaan kiinnostavaa ja
ajatuksia herättävää luettavaa. Tällainen luettava palvelee
henkilökohtaisen tiedonjanon tyydytyksen lisäksi myös
työssä tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä.
Kiitokset tästä kuuluvat lehden taustajärjestöjen vahvalle
tuelle mutta ennen kaikkea lehteen kirjoittaneille, jotka ovat
vapaa-ajastaan tinkineet yhteiseksi hyväksi.
Lehti on aina myös osa ympäröivää yhteiskuntaa ja omaa
kokoaan suuremman merkityksen. Sen vaikutus on tyypillisesti joitakin yhteiskunnan rakenteita pönkittävää mutta osin
myös uudistavaa. Tätä tehtävää Maankäyttö on toteuttanut
ennen kaikkea tarjoamalla kanavan uuden tiedon esilletuonnille ja tuomalla kimmokkeita keskusteluun.
Tänään 25.11.2019 on jaettu ensimmäinen Kansallinen
avoimen tieteen palkinto. Se on myönnetty professori Hannu
Hyypälle ja hänen johtamalleen ryhmälle, jonka jäsenet ovat
Maankäytönkin vakinaista kirjoittajakuntaa. Paljon onnea!
Voisimmeko oppia tästäkin jotain? No toki. Ainakin sen,
että kannattaa kirjoittaa Maankäyttöön J

A R I L A I TA L A
ari.laitala maankaytto.fi
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Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

Tiedetuottajuus on tapa esittää tiedettä
eri tavoin ja kansantajuisesti.

INSINÖÖRIOSAAMINEN ESILLÄ NÄYTTELYISSÄ

Vuorovaikutusta monialaisen
tuottamisen keinoin
Marika Ahlavuo
ja Hannu Hyyppä

Näyttelyissä tutustutaan tilaan koottuun
kokonaisuuteen rennosti, osana muuta yleisöä.
Parhaimmillaan näyttelykokemus virkistää ja
innostaa katsomaan tuttua ja tarinallistettua
ympäristöä tai ilmiötä uusin silmin. Maanmittausalalla messut, asiakastilaisuudet ja seminaarit
sisältävät usein ajankohtaan sidottuja näyttelyitä
ja vuorovaikutusta. Alalla on kiitettävästi asiantuntijatapahtumia, joissa alan toimijoiden uusin tieto
siirtyy alalla toimijoiden välillä. Pelkästä laitteistojen, ohjelmistojen ja aineiston tarkastelusta
olemme halunneet koota näyttelyistä vuorovaikutteisia kohtaamispaikkoja, joissa yleisön ja tutkijan
välinen kohtaaminenkin on luontevaa.
4
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NÄYTTELYN KOKOAMINEN alkaa tarinallisen idean, tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelyllä. Instituutin artisteja ovat tutkijat
ja heidän tekemät digiaineistot. Näyttelyn konsepti rakennetaan
aina yhteistyökumppaneiden toiveiden pohjalta. Näyttelykuratointi tai tuottaminen astuvat tässä kohtaa esiin.
ONNISTUNUT NÄYTTELY RENTOUTTAA JA INSPIROI
Tiedon nykyistä nopeampi siirto yhteiskunnan käyttöön on luontevaa näyttelyiden muodossa. Tiedon keräämisen ja välityksen
ekosysteemi sekä toiminnan pelisääntöjen sopiminen kuuluvatkin erilaisten hankkeiden alkutoimintoihin, jolloin ratkaistaan se,
kuinka uuden tiedon kerääminen, jäsentäminen, julkaiseminen
ja popularisointi ovat hallittavissa ja esitettävissä eri yleisöille.
Mutta kuinka saadaan luotua monialaisia kaikenikäisten avoimia
yleisötilaisuuksia?
TIETEESTÄ KERTOMINEN SUURELLE YLEISÖLLE ON
YLIOPISTON STRATEGIAA
Ihmisten välisten henkilökohtaisten kohtaamisten tarve ja
merkitys ovat korostuneet sähköisen viestinnän aikana. MeMon
tutkimusryhmässä on vuodesta 2017 kokeiltu tutkimuksen
esittämistä suurelle yleisölle suunnatuissa tapahtumissa, jotka
ovat maanmittausalan tuttujen ja tunnustettujen tapahtumien

ulkopuolella. Vuodesta 2017 tiedettä ja sen tekijöitä on tuotu esiin
eri näyttelyissä kokoamalla tutkimuksessa tuotettua paikallista ja
tunnistettavia kohteita esittelevää aineistoa osaksi mm. Espoon
kulttuurikeskuksen järjestämiä lasten taidefestivaaleja. Kuluvana
syksynä Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus pyysi
meitä mukaan Pohjoismaiseen lastenkirjapäivään tarjoamalla
oman näyttelyosaston. Yleisön nähtävillä oli Hanasaaresta ja sen
ympäristöstä tuotettua 3D-virtuaalisuutta hyödyntävää aineistoa,
kirja AR-teoksena sekä Hanasaaren taidegalleriassa päättynyt
akvarellinäyttely. Näihin lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattuihin tapahtumiin osallistui tuhansia kävijöitä. Tapahtumien
markkinointi kattoi lähes kaikki Espoon kotitaloudet.
Näyttelyiden yhtenä tavoitteena on tuoda verkostoissa tehtyä
tutkimusta ja alaa yhteiskunnan tietoisuuteen ja voimavaraksi.
Aalto-yliopiston strategia vuosille 2016–2020 painottaa laatua,
monialaisuutta, yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Instituuttimme toimii yhteistyössä MML/Paikkatietokeskuksen
kanssa ja sen työ perustuu 3D-mittauksen ja -mallinnuksen tutkimukseen, paikkatietoihin perustuvien palveluiden suunnittelun
kuin verkostojen rakentamiseen. Instituutissa tutkitaan ja kehitetään virtuaalimaailmojen luomista sekä tiedon, innovaatioiden
ja patenttien tuottamista sekä jakamista.
TARINAT TUTKIMUSKULTTUURIN
ESITTÄMISEN TUKENA
Onnistuneessa näyttelyssä on aistittavissa henkilökohtaisen
kohtaamisen ja uuden oivaltamisen tunnelma. Parhaimmillaan
näyttelykäynnin jälkeen on hyvin rentoutunut ja inspiroitunut
olo. MeMon tutkimusryhmässä työskentelee muotoilijoita,
3D-artisteja, animaattoreita, kulttuurituottaja ja eri alojen
asiantuntijoita – insinöörejä ja humanisteja. Näyttelyissä tutkimusryhmän asiantuntijat esittelevät ja kohtaavat yleisön henkilökohtaisesti, jolloin keskustelu harvoin pyörii yhden laitteen

tai menetelmän mahdollisuuksissa. Tutkija joutuu yleisön kanssa
keskusteluissa usein myös oman ydinasiantuntijuusalueensa
ulkopuolelle.
Koska nykyiset mittalaitteet mahdollistavat paikallisen historian ja ympäristön esittämisen diginä yhä automaattisemmin,
yleisön kiinnostuksen kohteena saattaa mittausteknologian
lisäksi olla esim. tietty ilmiö tai toteutusprosessi tai vaikkapa oman
organisaation logistisen ratkaisun esittäminen globaalisti katseltavaksi. Näyttelyssä tarinalliset demot, videot ja 2D-animaatiot
herättävät usein näyttelyvieraissa ajatuksia ja kysymyksiä. Näyttelyt haastavat ratkomaan jatkossakin toimivampia tutkimuksen
edistämismahdollisuuksia suurelle yleisölle.
VOIDAANKO NÄYTTELY TUODA MOBIILINA ERI
ORGANISAATIOIHIN JA OPPILAITOKSIIN?
Tavoitteenamme on ollut, että suurella yleisöllä on mahdollisuus
tutustua ryhmän tekemiseen mm. AR- ja VR-tuotoksin, videoin,
animaatioin tai perinteisesti tauluja katsellen. Kohdeyleisö lastentapahtumissa poikkeaa huomattavasti alan perinteisten messu- tai
näyttelytapahtumien asiantuntijayleisöstä. Onkin aiheellista kysyä,
onko näihin tapahtumiin osallistuminen järkevää tai kuuluuko

”TIEDE ON N ÄHTÄVISSÄ
JA KOETTAVISSA
T APAHTUMASSA.”
Lisätyn todellisuuden sovellukset tuottavat
u udenlaisia mahdollisuuksia muuten niin
staattiselle kuvalle tai taiteelle.

Hannu Hyyppä ja Juha Hyyppä
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Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

MeMo pilotoi tiedetuottajuutta,
jossa tiedettä esitetään monin
eri tavoin kansantajuisesti.

insinööritieteiden esittely Aallossa toimivalle tutkimusryhmälle?
Miksi olemme lähteneet mukaan lastentapahtumiin, kun jo olemassa olevat ja vakiintuneet, hyviksi vuorovaikutusfoorumeiksi
tunnustetut tapahtumat tavoittavat maanmittausalan aktiiviset
toimijat? ”Oman alan”varmoja ja tunnustettuja kotimaisia tapahtumiahan ovat mm. Pasilassa järjestettävä Paikkatietomarkkinat sekä
Maanmittauspäivät, jotka järjestetään kiertävänä tapahtumana.
Kansainvälisesti tunnustettu verkostotapahtuma on Intergeo.
Korkeakoulut ja yritykset järjestävät myös omia vuosittaisia tai
paikkasidonnaisia tapahtumiaan.
YLEISÖ ON KIITTÄNYT PIRSTALEISEN TIEDON
KOKOAMISTA NÄYTTELYKSI
Maanmittausteknologiaa hyödyntävän aineiston kokoamisen
haasteena on ollut saada aikaan onnistunut kokonaisuus, vuorovaikutus ja interaktiivisuus sekä varsinkin oivaltaminen osaksi
näyttelyä. Yleisö on suhtautunut positiivisesti ja kannustavasti
Aalto-yliopiston heittäytymiseen lastentapahtumiin. Nykyaika
on tulvillaan pirstaleista tietoa, joten tutkimusryhmässä tehdyn
työn esille kokoaminen näyttelyksi on saanut yleisöltä kiitosta.
Näyttelytoiminta on sovellettavissa niin yliopiston, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten tekemisen esittelyyn yhdessä
tai erikseen.
TUOTTAMALLA MEDIANÄKYVYYTTÄ
Tiede- ja TKI-tuottajuudella voidaan hallita organisaatiossa liikkuvaa tietoa ja tietovirtoja monipuolisesti niin, että hankkeissa
6
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tuotettu tieto on yhteiskunnassa esillä mahdollisimman helposti
ja avoimesti jo koko hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Esittämällä hankkeen aikana tehtyjä tuloksia visuaalisesti,
vaihtuvissa medioissa, saadaan mukaan aina uusia innostuneita
osaajia, jotka voivat ottaa sopivia paloja osaksi omaa tekemistään melko lyhyenkin yhteistyön tuloksena. Näin toimimalla
taataan yhteiskunnan rahoittamien hankkeiden avoimuus ja
kestävyys hanketoiminnan osaamisten ja tiedon kumuloituessa.
Uudenlainen visualisuus kuten paikkatiedot, animaatiot ja mm.
3D tulisi nähdä osana viestintää. Ne ovat yksi keino julkaista ja
tehdä hanketuloksista kiinnostavia – nopeasti, näyttävästi ja
muuttuvissa verkostoissa.
SUBSTANSSIN OSAAVISTA DIGIVISUALISOINNIN
OSAAJISTA PUUTE
Keskeneräinen tutkimus- ja kehitystyö ei aina ole hankkeen
aikana suoraan sellaisenaan julkista, mutta sopivia, julkiseen esittämiseen kelpaavia paloja löytyy lähes aina. Tiedon
nopeampi hyödyntämissykli vaatiikin jatkuvaa viestinnän ja
markkinoinnin uudistamista osana ryhmien perinteistä projektityöskentelyä. Tarve näkyä on tullut jäädäkseen. Olipa kyseessä
yritys-, TKI- tai perinteinen viestintä tai markkinointi, ne tuovat
esille myös yleisölle organisaatioiden toimintaa, henkilöitä ja
näiden roolia ja vaikutusta yhteiskunnassa. Raportit, demot,
henkilökuvat ja teknologiauutuudet ovat arjen digimediakulutustavaraa. Ne edesauttavat yhteiskunnan positiivista kehityskaarta. Monimediaiselle ja eri asiakasryhmät huomioivalle,

”TAVOITTEENA ON
TUOTTAA UUSI
T OIMINTATAPA JA
V OLY YMI TIETEEN
P OPULARISOINNISSA.”

digiviestinnän ammattilaisille onkin nykyään kiitettävästi töitä
tarjolla, kun yksi ja sama viesti halutaan saada läpi eri yleisölle
eri kanavissa.
NÄYTTELYMATERIAALIN TUOTTAMINEN
HANKKEISSA TAKKUAA
Olennainen ongelma suurelle yleisölle kohdistetun, hanketoiminnassa syntyvän uuden tiedon tuottamisessa esim. näyttelykuntoon on se, että projekteissa on harvoin nimettyä työntekijää, joka
hallitsisi näyttelyn kokoamisen alusta loppuun. Oman haasteensa
hanketoimintaan antaa talkoohengessä kootut näyttelyt, jossa
vastuu ajankohtaisiin ilmiöihin sopivan yleisöä kiinnostavan
demo-, esittely- ja lehdistötiedotemateriaalin kokoamisesta ja
jalostamisesta näyttelykuntoon pohjautuu vapaaehtoisuuteen.
Hankkeissa ei yleensä ole riittävää rahoitusta ns. näyttelytoiminnan toteuttamiseen. Julkinen näkyminen näyttelyissä onkin
tähän asti ollut useassa korkeakoulussa ja varsinkin akateemisessa
maailmassa hankalasti ymmärrettävissä oleva toiminto kuin ”kivi
tutkijan kengässä.”

3D JA VÄRIT -FESTIVAALI
Lasten taidefestivaaleilla lokakuussa 2019 Espoon kulttuurikeskuksessa oli esillä taidetta ja tiedettä yhdistävä interaktiivinen
näyttely – 3D ja värit. Väriteemalla kohteiden esittelyä tehtiin
noin sadalla aidoissa Living Lab -kohteissa tuotetulla 3Dvirtuaalisuutta hyödyntävällä demolla. Näiden värikkäiden ja
visuaalisesti näyttävien demojen lisäksi esillä oli animaatioita
sekä joukko VR- ja AR-toteutuksia. Näyttelytilana toimi Espoon
kulttuurikeskuksen ”taiteen mekka” AHJO-galleria, johon pari
tuhatta ihmistä tutustui viiden päivän aikana. Näyttelyssä oli
toistakymmentä isoa TV-näyttöä, joissa pyöri lyhyitä havainnollisia demoja, tauluina oli esillä laserkeilauspistepilvitaidetta
ja monet lisätyn todellisuuden (AR) sovellukset ja henkilökohtaiset opastukset toivat eloa kaikenikäisille tarkoitettuun
näyttelyyn.
Näyttelyissä oli myös esillä Hilla ja salaperäinen saarni -kirja,
johon toteutettiin 3D-virtuaalisuuteen pohjautuva AR-applikaatio, jossa kirjan puu herää eloon puhelimen tai pädin kautta.
Muusikon, kuvittajan ja kirjailijan työn tuloksena kirjassa olivat
valmiina niin musiikki, tarina kuin kuvitus. Toteutimme puun
”henkiin herättämisen” ja vuodenaikojen vaihtelun lisätyssä
todellisuudessa.
Raaseporin linnanrauniot ja niiden vaiheet olivat myös esillä
lisätyssä todellisuudessa. MML/Paikkatietokeskuksen itseajava
roboauto oli näytteillä pääsisäänkäynnin vieressä, jossa tutkijat
kertoivat yleisölle ajankohtaista tietoa autonomisten ajoneuvojen
tutkimuksesta ja välineistöstä. Yleisö oli positiivisesti yllättynyt
siitä tiedosta, että Suomessa tehdään maailman tasolla huippututkimusta autonomisten ajoneuvojen kehityksessä.

Lastenkirja lisätyllä t odellisuudella.
Kuvassa kuvittaja Sari Airola ja
m uusikko Mari Kätkä.
Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

TKI- TAI TIEDETUOTTAJUUS
LISÄÄ VIESTINTÄÄN VOLYYMIA
Yleisön toive saada ajankohtaista tietoa insinöörialan ajankohtaisista asioista on haastanut hanketoimijat etsimään uusia
toimintatapoja ja volyymiä viestintään sekä popularisointiin.
Yhdistämällä teknologiajohtajuus, tiedetuottajuuskonsepti ja
ryhmän huippuosaajat, tiede ja sen tulokset ovat tullossa yhteiskunnassa osaksi aktiivisten toimijoiden arkea.
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Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

Teknologiaa ja
taidetta.

”TARUA JA TOTTA.”

Tiede saa uusia merkityksiä
näyttelyissä.
Hannu Hyyppä ja Juha Hyyppä

DIGIVIESTINNÄN RINNALLA AITO KOHTAAMINEN
NOSTAA PÄÄTÄÄN
Näyttelytoiminnassa eniten kiitosta on saanut tutkijoiden läsnäolo ja aito vuorovaikutus yleisön kanssa. Käytännön harjoittelun
kautta vuorovaikutus on saatu jo sujumaan suht kivuttomasti.
Näyttelyt, joissa tutkimuksessa tuotettua digimateriaalia on
ollut esillä julkisessa tilassa, on synnyttänyt lukuisia uusia hankeyhteistyöaihioita, joiden tuotoksia on nähtävissä lähitulevaisuudessa. Esimerkki kannustaa toivottavasti muitakin avaamaan
kiinnostavia tuloksia hankkeiden eri vaiheissa ja alistamaan niitä
vuorovaikutteisissa näyttelyissäkin arvioitaviksi.

MARIKA AHLAVUO työskentelee tiedetuottajana ja
tutkijana (tohtorikoulutettavana) Aalto-yliopistossa
Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä.
Marika toimi myös Kutitus-festivaalin Aalto-
yliopiston näyttelyn ”3D ja värit” kuraattorina ja
toimii Avoin TKI -hankkeessa Aalto-yliopiston projektipäällikkönä.
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.
HANNU HYYPPÄ työskentelee Aalto-yliopistossa
p rofessorina ja toimii Avoin TKI –hankkeessa ja
j ohtajana Maanmittauslaitoksen ja Paikkatieto
keskuksen sekä Aalto-yliopiston yhteisessä
I nstituutissa, joka on osa Laserkeilauksen
h uippuyksikköä. Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.
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PITÄÄKÖ OLL A HUOLISSAAN?
epäpuhtauksien lisäksi myös muut seikat
kuten ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat
kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys työssä ja koulussa. Myös pelot ja käsitykset jonkin tekijän
haitallisuudesta voivat aiheuttaa oireita ja
objektiivisesti mitattavia fysiologisia vasteita.
Tässä on kysymys henkisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti merkittävistä asioista.
Kiinteistökauppoja ja niihin liittyvää kuntotutkimusten tekemistä ajatellen olisi tärkeää
löytää tosiasioihin perustuvat uskottavat
tekijät asioiden arvioimiselle.
Entä pitääkö olla huolissaan ihmisten
terveydestä yleensä? Aivan selvää on, että
nykyiset elintapamme johtavat yhä lisääntyviin sairauksiin, joista ihmiset kärsivät, ja
yhteiskunnalle aiheutuu suuret kustannukset.
Liikkumattomuus on erittäin suuri terveysriski. Tässä en tarkoita autolla tai lentokoneella
liikkumista.
UKK-instituutin suosituksessa sydämen
sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2,5 tuntia
viikossa. Jos liikkumisen tehoa lisätään rasittavaksi, riittää 1 tunti 15 minuuttia viikossa.
Uudistetussa liikkumisen suosituksessa ei
enää vaadita vähintään 10 minuuttia kestäviä
liikkumishetkiä. Nyt riittävät jo muutaman
minuutin pätkät kerrallaan, sanoo UKK- instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi
Vasankari. Suosituksen mukaan lihaskuntoa ja
liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kaksi
kertaa viikossa.
Suomalainen liikkumisen suositus perustuu amerikkalaiseen suositukseen vuodelta
2018, jonka pohjana on kattava tieteellinen
näyttö. UKK- instituutti levittää nyt sellaista
ilosanomaa, että kevytkin liikuskelu ja paikallaan olon tauottaminen tuovat terveyshyötyjä
erityisesti vähän liikkuville. Sohvaperunat hei,
eläkää rauhassa, kunhan muistatte kulkea
useammin sohvan ja jääkaapin väliä.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen
tiedekunnan tutkijatohtori Johanna Ihalainen
sanoo, että että suuri osa suomalaisista ei
saavuta liikuntasuosituksen määriä. ”Kaikki
liikunta auttaa, mutta kyllä reippaalla ja
rasittavalla liikunnalla on oma arvonsa. Liikunnasta saatavat terveyshyödyt lisääntyvät, kun

liikunnan määrää ja tehoa lisätään. Enemmän
reippaasti liikkuvat ovat todennäköisemmin
normaalipainoisia ja myös palautuvat ja
nukkuvat paremmin”, Ihalainen huomauttaa
(HS 9.11.2019).
Runsailla tutkimuksilla on hyötynsä, mutta
niillä voidaan myös hämmentää ihmisiä kysymään, että mikäs tässä on oikeasti totta. Tätä
tilannetta kuvaa mainiosti Helsingin Sanomien
pilapiirtäjän Karlssonin piirros 16.10.2019.
Siinä vaimo katsoo kyllästyneenä sohvalla
makaavaa miestään, joka sanoo: ”Minä kyllä
pysyn turvallisuussyistä tässä kunnes liikunta
on kunnolla määritelty”.
Jos vedämme yhteen edellä käsitellyt
huolen aiheet, voitaneen todeta, että jos
liikumme monipuolisesti ja runsaasti ulkona
raikkaassa ilmassa ja erityisesti metsässä, niin
kaikki vaivat vähenevät dramaattisesti.
Edellä olen käsitellyt terveyteen liittyviä
huolenaiheita, joihin ihmiset voivat vaikuttaa
lähipiirissään. Viime aikoina meitä on yhä
enemmän alkanut huolettaa suuri maailmanlaajuinen ongelma ilmaston lämpeneminen.
Siihen voi jokainen vaikuttaa omalla pienellä
osuudellaan, mutta ratkaisevia tuloksia ei
saada ilman maapallon kaikkien valtioiden
hedelmällistä yhteistyötä. Sopua riittävästä
yhteistyöstä ei kuitenkaan ole näköpiirissä.
Ei ole myöskään yhteistä näkemystä toimien
tarpeellisuudesta. Hyvin monet ihmiset ovat
jo sairastuneet ympäristöahdistukseen, joka
ei sinänsä tee elämäämme yhtään paremmaksi. Pitääkö siis olla huolissaan siitä että
ollaan huolissaan?

Raimo Koivistoinen
raimo.koivistoinen kolumbus.fi

IHMISET OVAT HUOLISSAAN monista
asioista. Minusta tuntuu siltä, että huolien
määrä ei ole vähenemässä vaan päinvastoin
lisääntymässä. Voimakas tekninen kehitys ei
ole parantanut tilannetta vaan tuonut yhä
uusia huolen aiheita.
Vuosi sitten kirjoitin tämän lehden numerossa 4/2018 rakennusten sisäilmaongelmista. Totesin mm. ,että tutkimusten mukaan 92
% suomalaisista on huolissaan rakennusten
kosteus- ja homevaurioista. Totesin myös, että
näitä ongelmia on käsitelty tiedotusvälineissä
runsaasti vuosien mittaan. Korjaustöihin on
mennyt paljon rahaa ja terveysriskit tulevat
kalliiksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
on viime aikoina paneutunut tarmokkaasti
sisäilmaongelmien tutkimiseen ja päätynyt
rauhoittamaan ihmismieliä turhasta hysteriasta. THL julkisti 17.9.2019 kouluille suunnatun sisäilmakyselyn tulokset. Niiden mukaan
jokaisessa koulussa on hengitystieoireista
kertovia oppilaita eikä oireiden määrissä ole
koulujen välillä suuria eroja. THL päätyi siihen,
ettei kouluja voida jakaa sairaisiin ja terveisiin
eikä oireille voida asettaa selvää rajaa, jonka
jälkeen pitäisi ryhtyä korjauksiin.
Tutkimusten mukaan lähes kaikissa
rakennuksissa on jonkinlaisia kosteus- ja
mikrobivaurioita, mutta THL:n mukaan vain
pieni osa niistä on sellaisia, että ne lisäävät
riskiä sairastua astmaan. Jokainen vuoto ei
ole rakennuksen tuho.
THL:n kyselyyn vastanneista reilusti yli
puolet koki, että vähäinenkin kosteusvaurio
on niin vakava riski terveydelle, että siihen
pitää puuttua välittömästi. THL:n mukaan korjaustarve pitää kuitenkin määritellä tarkkojen
tutkimusten perusteella. Helsingin yliopiston
kansanterveystieteen professorin Juha Pekkasen mukaan kosteusvaurioiden laajuus ja
tilojen käyttötarkoitus määrittävät sen, miten
suuren terveysriskin vauriot aiheuttavat ja
miten kiireesti ongelma on korjattava (HS
6.11.2019).
Näistä asioista puhuminen on herkkää
aluetta. Valittajat kokevat helposti, että
heidät leimataan. THL:n mukaan oireilu on
yksilöllistä ja oireiluun vaikuttavat sisäilman
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Maankäytön suunnittelun ja
rakentamisen digitalisaation
tavoitetila 2030.

Hajanaisuudesta
yhteentoimivuuteen

Sakari Jäppinen, Juha Nurmi
ja Satu Taskinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ KIRITTÄÄ RAKENNETUN
YMPÄRISTÖN DIGITALISAATIOTA
Maankäytön suunnittelu
ja rakentaminen siirtyvät
seuraavan vuosikymmenen
aikana digitaaliselle
pohjalle. Kansalliset
linjaukset rakennetun
ympäristön digitalisaatiolle
luodaan nyt.
10
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RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, miten pystymme vastaamaan aikamme suurien ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen ja
heikkenevän luonnon monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin.
Ratkaisut vaikuttavat elinympäristöömme välittömästi – ja vielä
pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka digitalisaatio ei itsessään ratkaise
mitään, antaa se mahdollisuuksia haasteiden selättämiseen.
Pullonkaulat liittyvät tietojen heikkoon saatavuuteen ja
yhteentoimimattomuuteen. Valtion, kuntien ja yritysten tuottamat ja omistamat tiedot ovat hajallaan, eivätkä toimi parhaalla
mahdollisella tavalla yhteen. Tästä johtuen prosesseissa on tehottomuutta ja päällekkäistä työtä tehdään paljon. Ei siis ihme,
että maankäytön suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskuva
on hämärtynyt suunnitteluun osallistuville kansalaisille, eikä se
ole selkeä alan ammattilaisillekaan. Lupa- ja suunnitelmatietoja
käytetään laajasti myös muilla aloilla toiminnan ja päätösten
pohjana, mikä luo lisää painetta tilanteen parantamiselle.

Tässä esimerkki tyypillisestä tilanteesta nykyisin. Yritys etsii
sopivia toimitiloja tai vapaata tonttia laajenevalle toiminnalleen.
Tehtävä kuulostaa helpolta, mutta sitä se ei välttämättä ole. Yritys
nimittäin joutuu heti prosessin alussa kahlaamaan läpi useita
eri tietolähteitä, karttapalveluita ja verkkosivuja, sillä kohteen
ja kaavatilanteen tiedot sijaitsevat hajallaan eri ylläpitäjien eri
järjestelmien kätköissä. Saatava tieto myös vaihtelee muodoltaan,
eikä ajantasaisuudesta aina voi olla varma. Aikaa ja rahaa kuluu
tuottamattomaan selvittelyyn.
KANSALLISET LINJAUKSET VIEVÄT KOHTI YHTEISTÄ
TAVOITETTA
Yhdenmukaisten käytäntöjen puuttuessa tiedonhallinnan ratkaisuja on otettu käyttöön vaihtelevin tavoin niin valtiolla, kunnissa
kuin yrityksissäkin. Tarvitaan siis yhteisiä linjauksia tietojen yhteentoimivuudesta ja laadunhallinnasta, tietovarannoista sekä
tietojen hyödyntämistä tukevista teknisistä palveluista. Tiedon
hajanaisuuteen on herätty niin kansainvälisellä standardoinnin
kentällä, EU:ssa kuin kansallisestikin.
Linjauksille on luotu pohjaa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset- ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeissa. Hankkeet tukevat vuonna 2018 käynnistettyä maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistusta. Suomessa sekä julkinen että
yksityinen sektori on vahvasti sitoutunut avoimien kansainvälisten standardien käyttöön omien ratkaisujensa pohjana.
Maankäyttöpäätökset-hankkeissa on muodostettu maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetila
vuoteen 2030. Keskeisenä tavoitteena on luoda pohja helppokäyttöisille ja asiakasystävällisille palveluille, jotka tukevat sujuvaa vuorovaikutusta maankäytön suunnittelua ja rakentamista
koskevien päätösten valmistelussa. Tämä edellyttää ajantasaista,
selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa. Pohjan tälle luovat
avoimet standardit ja yhteensopivat tietorakenteet.
Hankkeissa on laadittu ehdotus tulevaisuuden kaavoituksen
tiedonhallinnalle ja prosesseille yhdessä pilottikuntien kanssa.
Erityisenä kehittämisen kohteena on ollut kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja rakentamisen luvituksen prosessien ja
niiden välisten tietovirtojen yhteentoimivuus. Todellisia käyttö-

Maankäytön s uunnittelun
ja rakentamisen
d igitalisaation
tiekartta.

TIEKARTTA KUVAA POLUN TÄSTÄ ETEENPÄIN
Uusien toimintatapojen muodostuminen ja vakiintuminen vie
aina aikansa, myös kun kyseessä on digitaaliset toimintatavat.
Polkua kohti tavoitetilaa on hahmotettu maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tiekartassa, johon on
koottu keskeisimmät tarvittavat toimenpiteet aina vuoteen
2030 saakka. Tavoitteena on, että digitaalisille toimintatavoille
ainakin keskeisimpien maankäyttöpäätösten osalta on luotu
perusedellytykset lähivuosina. Uudistetun maankäyttö- ja
rakennuslain velvoitteet viedään vaiheittain täytäntöön kokonaisuudessaan. Lopulta yhtenäiset suunnittelukäytännöt
juurtuvat osaksi asiantuntijatyötä ja kaikki maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät tiedot saadaan kansallisesti
saataville.
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tapauksia simuloimalla pyritään hahmottamaan, miten prosessit
toimisivat tulevaisuuden suunnittelu- ja lupajärjestelmässä.
Kehittämisessä ovat tiiviisti olleet muun muassa Iisalmen, Jyväskylän ja Tampereen kaupungit.
Yhtenä kokonaisuutena on selvitetty myös kaavoihin sisältyvien lähtötietojen, kuten pohjavesialueiden, erottamista
varsinaisesta kaavapäätöstiedosta. Parhaillaan etsitään ratkaisuja, miten tämän voisi toteuttaa uusilla digitaalisilla välineillä.
Samanaikaisesti on selvitetty kaavan pohjakartan tulevaa
muotoa ja siihen liittyviä toimintamalleja; onko jatkossa enää
tuotetta nimeltä kaavan pohjakartta vai korvautuuko se ajantasaisella kokoelmalla valittuja lähtötietoja? On tarpeen tallentaa
tietoa esimerkiksi siitä, millaisiin lähtö- tai pohjakarttatietoihin
tehty päätös on perustunut. Tämä edellyttää suunnitelmallista
tiedon laadunhallintaa sekä uusia tapoja arkistoida tietoa; näihin saadaan lisää näkemystä vielä kuluvan vuoden aikana, kun
ympäristöministeriön tilaamat selvitykset valmistuvat.
Vuoden loppuun mennessä laaditaan myös kuvaus maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatiota tukevien
kansallisten palveluiden ja prosessien tavoitetilasta, eli viitearkkitehtuurista. Siinä kuvataan yleisellä tasolla maankäytön suunnittelun ja rakentamisen prosessien tietovarannot, laadunhallinnan
periaatteet sekä niitä tukevat tekniset palvelut.
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Maankäyttöpäätökset-hankkeet päättyvät vuoden 2019
loppuun mennessä, mutta työ jatkuu pääministeri Rinteen hallitusohjelman viitoittamalla tiellä. Hallitusohjelman mukaisesti
tulevina vuosina luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja
rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.
Rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan luominen
edellyttää yhteistä tahtotilaa muutokselle koko toimialalla. Ensimmäisinä toimenpiteinä edessä ovat rakennetun ympäristön
tiedon rakenteiden yhdenmukaistaminen ja yhteisistä hallinnointiperiaatteista sopiminen. Rekisteri ja tietoalusta edellyttävät
myös uutta lainsäädäntöä. Rakennetun ympäristön tietojen
kokoaminen tietoturvallisesti ja hallitusti edellyttää valtiolta
mittavaa tukea toimijoille, kun esimerkiksi paperilla olevat tiedot
muutetaan digitaalisiksi.
Digitalisaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia sujuvoittaa
maankäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseja – mutta
myös kustannukset ja riskit on syytä tunnistaa ja tunnustaa.
Hyödyt ovat kuitenkin todennäköisesti moninaisemmat kuin
mitä tällä hetkellä osaamme edes kuvitella.
Oikea suunta maankäytön ja rakentamisen digitalisaatiolle
on siis tiedossa ja paljon on jo tehty. Selvää kuitenkin on, että
yhtenäisten ja asiakaslähtöisten toimintatapojen luominen ja
vakiinnuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Yhtälailla varmaa on,
että muutosta ei tee kukaan yksin, vaan yhteistyön valtion, kuntien ja muiden rakennetun ympäristön alan toimijoiden kesken
tulee olla tiivistä.

LISÄTIETOJA
Maankäyttöpäätökset-hanke:
maankaytto.paikkatietoalusta.fi
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke:
ym.fi/tulevaisuudenmaankayttopaatokset
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus:
mrluudistus.fi
Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta:
ym.fi/rekisterijatietoalusta
Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus:
ym.fi/yhteentoimivuus

SAKARI JÄPPINEN työskentelee ympäristö

ministeriössä rakennetun ympäristön
osastolla projektipäällikkönä.
Sähköposti: sakari.jappinen ym.fi.
JUHA NURMI työskentelee ympäristö

ministeriössä rakennetun ympäristön
osastolla erityisasiantuntijana. 
Sähköposti: juha.nurmi ym.fi.
SATU TASKINEN työskentelee ympäristö

ministeriössä rakennetun ympäristön
osastolla erityisasiantuntijana.
Sähköposti: satu.taskinen ym.fi.

SKM-Gisair
Oy on täyde
n
palvelun su
omalainen
kartoitusyr
itys, jo
myös vientim ka pärjää
arkkinoilla.

Iisalmi, mesh-malli
63° N, 27° E
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OLEN OLLUT KUNNALLISPOLITIIKASSA mukana vapaa-ajalla vuodesta 2001.
Näiden vuosien aikana olen ehtinyt nähdä
kunnallispolitiikkaa useasta näkökulmasta;
olen ollut kunnanhallituksen varajäsen, kunnallisvaltuutettu kahdeksan vuoden ajan ja
varavaltuutettu yhtä kauan, jäsen teknisessä
lautakunnassa, ryhmänjohtaja kiinteistölautakunnassa ja tällä hetkellä jatkuu toinen
kausi rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tulen vapaa-ajan poliitikkosuvusta; isäni oli vastaavissa
tehtävissä vuosikymmeniä, isäni
veli oli lasiliiton puheenjohtaja
koko lapsuuteni ajan ja isoisäni
oli muun muassa mukana
perustamassa Suomen vapaaajattelijoiden liittoa. Kotona
puhuttiin politiikkaa jokaisella
kahvivisiitillä, perunannostossa
ja hillonkeiton ohessa. Pappa
ja mummu lepäävätkin nykyään
paikassa, josta pappa aikoinaan
varasi kepeät mullat siltä puolelta,
missä oli helposti kaivettavaa hiekkaa.
Luontaisetu, jonka sai, kun oli vapaaehtoisesti kaivamassa hautoja.
Vapaaehtoistyön luontaisedut tänä
päivänä ovat kääntyneet kokouspalkkioiksi
menetetystä vapaa-ajasta. Käänteisenä
luontaisetuna ovat meihin poliitikkoihin
kohdistuneet uhkaukset, vaatimukset erilaisten ryhmien etujen ajamisesta uhkauksella
”muuten emme äänestä sinua” ja paikalliset
feseryhmät, jossa enemmän tai yleensä vähemmän asioista tietävät tuovat julki väärää
informaatiota ja esittävät vaatimuksia, joita
on vaikea toteuttaa joko lainsäädännöllisistä
tai taloudellisista syistä. Viestiketjut näissä
ryhmissä kasvavat nopeasti monikymmenkertaisiksi ja hyvätkin yritykset tuoda aitoa
informaatiota julkisuuteen hukkuvat nopeasti mielipidetulvien alle. Usein vihaisten
sellaisten.
Miten käy kaavoituksen ja rakennuslu
pien, kun rakennuslautakunnan jäsenet saavat vaatimus- ja uhkakirjeitä ennen jokaista
kokousta? Kun paikallislehden toimittaja
jatkuvasti julkaisee virheellisiä tietoja, jotka
perustuvat jonkun intressiryhmän mielipiteisiin, ja joiden asiapohjaisuutta ei ole välitetty tarkastaa sen enempää etukäteen kuin
jälkikäteen? Kunnallispoliitikon korjausyritykset tulkitaan hänen henkilökohtaiseksi
mielipiteekseen, tai jätetään julkaisematta
kokonaan. Intressiryhmät piirtävät omia
illustraatioitaan kaava- ja rakennuslupaesityksistä, ja jakavat niitä sekä intressiryhmissä
että sähköpostin välityksellä. Yksi esimerkki
tästä on äskettäinen hoivakiinteistökaava,
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jonka vastustajat tulkitsivat rakennusoikeu
den tuplaamiseksi. Ensimmäinen ehdotus
kun oli 3 500 m2 kahdessa kerroksessa, yhteensä 7 000 m2, ja lopullinen kaava 7 500 m2.
Talo kasvoi sen takia, että tarpeet olivat
kasvaneet, ja 500 lisäneliötä takaa yhden kipeästi tarvittavan osaston kunnassa asuvien
dementiapotilaiden väliaikaiseen hoitoon.
Kunnallispoliitikoista on monessa puolueyhdistyksessä pula, eikä ihme. Kokopäivätyötä tekevälle, vielä kotona asuvien lasten
vanhemmalle, eivät valtuuston tai lautakunnan kokoukset valmistelevine kokouksineen
ja asioihin perehtymisineen ole välttämättä
kaikkein mieluisin vapaa-ajanviettomuoto.
Tämä johtaa siihen, että kunnallispoliitikot
koostuvat pääasiassa ikäryhmistä, jotka
eivät ole enää työelämässä, ainakaan kokopäiväisesti, ja joilla ei ole enää kosketusta
päiväkotien ja koulujen arkeen. Sama koskee
myös tuomioistuinten lautamiehiä. Mitä se
tekee demokratialle ja yhteisille päätöksille?
Rakennusluvat ja kaavoitus ovat tuomioistuintyön lisäksi tärkeitä yhteiskunnan
peruspilareita, joita hoidetaan kaikissa pohjoismaisissa valtioissa demokratian kautta
osin vapaaehtoisvoimin. Ajatuksena on, että
kun kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon vapaa-aikanaan, saadaan aikaan laajalti
hyväksyttävissä olevia päätöksiä.
Miten demokratian käy tulevaisuudessa,
kun yhä pienenevä määrä kansalaisista ei

pysty eikä halua käyttää aikaansa poliittiseen vapaaehtoistyöhön? Miten se muuttaa
yhteiskunnallisten päätösten tekoa ja yhteisten verovarojemme jakoa eri tarkoituksiin?
Tuleeko yhteiskunnastamme yhä enemmän
virkahenkilöiden johtama?
Miten voisimme yhdessä kääntää kehityksen parempaan? Maanmittarithan osaavat
tunnetusti monesta asiasta vähän ja siitä
omasta erikoisosaamisalueestaan paljon.
Jos kaikki Suomen maanmittarit poliitikoiksi
muuttuisi, niin eikös meidän kaikkien elellä
kelpaisi? Kyllä vain! Ja jos et itse ehdi mukaan
politiikkaan, laita ainakin joskus kannustava
viesti omalle kunnallispoliitikollesi. Niitä ei
tule kenellekään liikaa.

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

koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa

Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä ja Elina Ylikoski

Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat
melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta
tekevien organisaatioiden vastaavista.
Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon
johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu
organisaation tärkeimmäksi pääomaksi,
voidaan asiakkuuksia johtamalla ja huomioimalla asiakkaiden tarpeet päästä
totuttua parempaan tulokseen.
14
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MIKSI YLIOPISTOISSA TARVITAAN ASIAKKUUKSIEN
JOHTAMISTA?
Asiakkuuden johtamisen taustalla on asiakkuudenhallinta, joka
on tapa lisätä ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja tavoista toimia.
Asiakkuuksien johtaminen on tarpeellista, jotta yksittäisten
henkilöiden ja organisaatioiden sijaan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä voitaisiin suunnata, suunnitella, toteuttaa ja arvioida
systemaattisesti monitoimijaisessa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tasapainoilu tutkimuksen, koulutuksen, ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rajapinnoilla vaatii uudenlaisia toimintatapoja eri toimijoiden tarpeiden tunnistamiseksi ja avoimen
yhteiskehittämisen tueksi. Yliopiston asiakkuuksien johtamisen
mallin tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuuksia ja
vahvistaa ekosysteemejä, joissa osaamista yhdistellään tarkoituksenmukaisella, uutta arvoa luovalla tavalla tutkimusprosessin
kaikissa vaiheissa alkaen tarpeiden tunnistamisesta, tavoitteista ja
yhteistyömuotojen sopimisesta tulosten nopeaan levittämiseen
ja hyödyntämiseen.
Yliopiston asiakaskohderyhmät ovat pirstaloituneet ja samalla
monialaistuneet. Asiakaskantaan vaikuttaa se, että yhä useammalla alalla halutaan mm. kehittää, testata ja kokeilla materiaalitehokkuutta tai uutta teknologiaa teknologiaosaajien kanssa.
AMMATTIMAINEN TUTKIMUS ON MYÖS AVOINTA
Kilpaillun tutkimusrahoituksen merkitys ja asiakasrajapinnan
muutos ovat johtaneet siihen, että rahoitushauissa esitetyt tu-

Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä

”Yliopistot suhtautuvat
vakavasti asiakkuuksien
johtamiseen.”
arvokkaimpien asiakkuuksien tai asiakasryhmien, segmenttien,
hallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen. Asiakkuusstrategian
avulla hallitaan ja johdetaan asiakassuhteita. Segmentointi auttaa
palveluiden tarjoamisessa, mutta myös tarvittavan säännöllisen,
toiminnan kehityksen kannalta arvokkaan palautteen saamisessa.

Startup-yritys tai alalla paikkansa vakiinnuttanut
yritys tarvitsevat erilaista yliopistoyhteistyötä.

loslupaukset ja tutkimuksessa saavutettu laatu ja tulokset eivät
läheskään aina kohtaa. Tutkimus on muuttunut ammattimaiseksi
ja pelkällä perustutkinnolla tai tohtorin arvolla on vasta saanut
”ajokortin” tutkimuksen tekoon. Tutkimusyksiköstä toimintaa
katsellessa huomaa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa toimivien yhteistyökumppaneiden välillä käytävä
yhteistyö vaatii entistä enemmän asiakkuuksien tunnistamista ja
johtamista. Avoimuus pidemmän päälle tarkoittaa tutkimus- ja
yhteistyöprosessien avaamista prosessien alkupäästä loppuun
eli tutkimusprosessin aikana ja sen tuloksena syntyvän tiedon
jatkojalostamiseen ja sen hyödyntämiseen saakka. Avoimuus
puolestaan korostaa luottamuksen sekä epämuodollisten ja
muodollisten sopimusten merkitystä osana asiakkuuksien johtamista. Vaatimus avoimuudesta kattaa koko tiede- ja tutkimusyhteisön kaikkine toimintoineen ja toimijoineen. Mukana ovat
niin kirjastot, opetusmateriaalien tuottajat ja käyttäjät, opetus- ja
tutkimushenkilöstö sekä tukipalvelut ja niiden tuottajat. Samalla
tavalla myös asiakkuudet laajenevat yksittäisten toimijoiden
tasolta monitoimijaiselle tasolle.
TEORIASSA
Asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana on usein yhteistyökumppaneiden arvottaminen segmentoimalla. Asiakkaan arvo
yksilöidään ryhmän toiminnan kannalta. Eri asiakasryhmille
suunnataan omat toimenpiteet, jotka tukevat yhteisiä tavoitteita. Strateginen asiakkuuksien johtaminen keskittyy yleensä

LIIKETALOUDEN TEORIOIDEN SOPIVUUS?
Suoraan liiketalouden teorioista lainatut asiakkuuksien johtamisen määritelmät ovat kuitenkin yliopiston tarpeisiin vähän
kapeita. Ne keskittyvät enemmän asiakkaiden kokoon ja asiakkaiden säilyttämiseen, asiakaskannattavuuteen sekä perustuvat
tiiviiseen yhteistyöhön organisaation eri tasoilla. Monet näistä
teorioista eivät sovi suoraan organisaatioille, joiden kolme päätehtävää ovat yhteiskuntaa tukevat koulutus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Yliopistomaailma tarvitsee laajempaa
innovaatioekosysteemiajattelua, joka mahdollistaa kaikkien
osapuolten hyödyt ja yhä suuremmat yhteiskunnalliset hyödyt.
ESIMERKKEJÄ ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN
KÄYTÄNNÖISTÄ
Myyntiä, markkinointia ja asiakkuuksien johtamista ohjaavat mm.
ministeriöiden ja suurimpien rahoittajien strategiat ja organisaatioiden omat strategiat, strategiset liittoutumat ja kumppanuudet,
sopimukset kumppanien sekä asiakkaiden kanssa. Asiakkuuksien
johtamista esiintyy nykyisen yliopistossa ainakin kolmella tai neljällä eri toimijatasolla - yliopistojen johdon/rehtoreiden, korkeakoulun ja laitosten sekä toteuttavan ryhmän tasolla. Ryhmätasot
ovat tyypillisesti 5-30 hengen tutkimusryhmiä. Asiakkuuksien
johtamisessa eri toimijatasot vastaavat paljolti yliopistoissa omasta näkyvyydestään yhteiskunnassa.
Yliopistojen johto- ja korkeakoulutason yritysyhteistyöstä vastaavat yrityssuhdeasiantuntijat, jotka vastaavat siitä, että avainyrityksiksi valitut asiakkaat ovat tarvittavassa vuorovaikutuksessa
organisaation ja opiskelijoiden ja opinnoista vastaavien kanssa.
Johtotasolla suhteita hoidetaan mm. rahoittajiin, päättäjiin, yrityksiin, mediaan, ulkomaisiin korkeakouluihin ja opiskelijahankintaan.
Viestintään ja markkinointiin on organisaatiotasolla omat tiedottajat ja viestintäorganisaatiot. Tutkimusryhmissä voidaan tyytyä
organisaation tarjoamaan palveluun tai pyrkiä tunnistamaan omat
avainasiakkaat, joiden kanssa tutkimukseen liittyvää yhteistyötä
voidaan hedelmällisesti tehdä. Yleensä muutaman kymmenen
henkilön tutkimusryhmissä ei ole omaa myyntiorganisaatiota
tai asiakkuusvastaavaa vaan ne hoidetaan palkkalistoilla olevien
johtajien, päälliköiden, tutkijoiden tai projektihenkilökunnan oman
tutkimus-, kehitys- ja opetustyön ohella.
Useissa opetus- ja tutkimusorganisaatioissa henkilöt voivat
toimia niin myyjänä, projektin asiantuntijana, asiakkaana ja jopa
ammatinharjoittajan roolissa kilpailijana. Myös sisäiset asiakkaat
ovat yhä tärkeämpiä kuten organisaatioiden johto, opetus- ja
tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat.
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Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä

Yhteiskehittely voi liittyä tuotteiden konseptointiin, jakeluun tai
niiden käyttöön markkinoinnissa.

VUOROVAIKUTUSFRAME APUNA
ASIAKASSEGMENTOINNISSA
Tutkimusryhmissä asiakassegmentointi voidaan toteuttaa
esimerkiksi viiden pääkategorian mukaan: 1) ministeriöt ja
rahoittajat, 2) elinkeinoelämä, 3) tutkimus- ja koulutustahot,
4) järjestöt ja erilaiset välittäjäorganisaatiot ja 5) omat sisäiset
asiakkaat. Osin kategorioiden sisällä esiintyy samoja toimijoita,
joten jaottelussa on korostetusti huomioitu tutkimustulosten ja
niiden hyödyntämismahdollisuuksien näkyväksi ja ymmärrettäväksi tekeminen asiakasrajapinnassa. Kuten yrityksissä, asiakkaan
tarve määrittää yleensä vuorovaikutustavan. Projektien johtajat ja
päälliköt toimivat asiakkuuspäällikköinä hoitaen asiakasyhteydet
sekä tekemällä kilpailija-analyysejä. Toimivissa asiakassuhteissa
pyritään lisäämään suhdepääomaa niin, että löydetään parhaat
kumppanit ja aloitetaan yhteistyö.
Tutkimusryhmässä johto ohjeistaa vastuulliset henkilöt
toimimaan strategiaa tukevalla tavalla asiakasrajapinnassa ja
vastuut liittyvät lähinnä yhteisiin säännöllisiin palavereihin sekä
säännöllisesti lähetettäviin tiedotteisiin ja vuosikertomuksiin sekä
kutsuihin tutkimusta esitteleviin seminaarein. Imagotutkimuksen
on ryhmässä oltava jatkuvaa. Tutkimusryhmässä seurataan tiiviisti
rahoittajien hanketiedotusta, osallistutaan alan seminaareihin ja
ryhmässä jaetaan kuullut ja nähdyt parhaat käytänteet.
ASIAKKUUKSIEN HOITO (A,B,C)
Asiakkuudet voidaan jakaa niin, että ne palvelevat tutkimusryhmän toimintastrategiaa. Esimerkiksi tutkimuslaitoksen, toisen
yliopiston tai ammattikorkeakoulun, Yleisradion tai Kansallis-

”Yliopistomaailman tarpeet
tarvitsevat laajempaa
innovaatioekosysteemiajattelua.”
16

MAANKÄYTTÖ 4|2019

museon kanssa tehtävästä strategisesta yhteistyöstä tehdään
sopimukset laitoksen ylimmällä tasolla sopijaorganisaatioiden
lakimiesten avulla. A1-asiakkaiksi luokiteltujen yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään isomman hankeyhteistyön lisäksi
yhteiskehittelemällä eri projekteissa myös nopeita kokeiluja
ja vuosittaista yhteistä tutkimusohjelman kehittämistä, joissa
tiivistä vuorovaikutusta käydään myös projektipäälliköiden ja
tutkijoiden toimesta.
Ministeriöt ja rahoittajat huomioidaan lähinnä lähettämällä tutkimusta esitteleviin tilaisuuksiin kutsuja, kirjoja, tutkimusraportteja, esityksiä ja tiedotteita sekä mahdollisuuksien
mukaan face-to-face-kontaktein. Prototyyppejä ja demoja
pyritään esittämään tälle ryhmälle suunnatuissa tilaisuuksissa,
jotka voivat olla aivoriihiä tai vaikka eri asiantuntijoista koostuva määräajaksi koostuva tietyn teeman ympärille toteutettu
innovaatioleiri.
A2-asiakkaiksi voidaan luokitella aktiiviset yritykset, kaupungit
ja yliopistot. Korkeakoulujen välinen yhteistyö vaihtelee lähes
vuosittain A1- ja A2- asiakkuuksien välillä. Vuosisopimukset yhteistyöstä voidaan tehdä tutkimusryhmän ja yhteistyökumppanin
välillä. Sopimuksessa lähinnä tehdään viralliseksi se, että yhteistyötä tehdään kahden organisaation välillä. Yhteistyösopimuksessa ei välttämättä eritellä esim. hankkeita tai tulostavoitteita.
A2-asiakkaiden ja tutkimusryhmän projektipäälliköiden välillä
on aktiivinen yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä työote ja nopea
reagointi ja organisaatioiden välillä tapahtuva tuotekehitys on
mahdollista.
C-asiakkaisiin kuuluvat lähinnä alan suuret yritykset, joiden
toiminta pohjautuu samaan osaamispohjaan kuin yliopiston
ryhmän huippuosaaminen. C-asiakkaiden kanssa pyritään pääsemään yhteistyössä A2-tasolle, jotta yhteistyö voisi paremmin
olla hyödyksi niin yliopistolle kuin yritykselle.
Potentiaalisiin asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi ne tahot,
joihin kohdataan alan tapahtumissa. Kasvuyritykset pyritään
tunnistamaan ja näiden kanssa aloitetaan mahdollisuuksien
mukaan yhteistyö. Kerta-asiakkuuksiin kuuluvat mm. näyttelyissä satunnaisesti kohdattu yleisö sekä asiakkaat, jotka ottavat
yhteyttä ratkaistakseen oman akuutin ongelman.

Marika Ahlavuo
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Asiakkuusstrategia määrittelee toimintatavan, jolla kumppanin
kanssa saavutetaan mahdollisimman hyvä ja vaikuttava tulos.
Monet yhteistyökuviot pohjautuvat oman osaamisen
konseptointiin jollekin toiselle alalle.
Hannu Hyyppä ja Hannu Siirala

TAVOITTEENA ASIAKKUUKSISTA
KUMPPANUUKSIIN JA TIETOA
TUOTTAVIIN EKOSYSTEEMEIHIN
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yliopistoille asiakkuuksien johtamisen kehittäminen
on kriittisen tärkeää. Niin työkaluja, osaamista, kuin uusia toimivia toimintamalleja
tarvitaan. Asiakkuudet pitää kuitenkin nähdä
yksittäisen, voittoa tavoittelevan yrityksen
asiakkuuksien johtamista laajempana kokonaisuutena. Yliopistojen yhteistyösuhteiden
arvo ja niistä saatavat hyödyt eri tahoille
määritellään ja mittaroidaan lähitulevaisuudessa. Kysymys on asiakkuuksista, yhteistyösuhteista ja kumppanuuksista, joita
tarvitaan laadukkaan tieteellisen tutkimuksen
ja opetuksen prosessien kaikissa eri vaiheissa
parhaan mahdollisen lopputuloksen ja vaikuttavuuden saamiseksi. Näiden suhteiden
johtaminen edellyttää erityistä, nimenomaan
tutkimusorganisaatioiden lähtökohdista
rakennettua ymmärrystä asiakkuuksista.
Yliopistojen asiakkuuksien johtamisen malleja voisi jatkossa
rakentaa enemmän esim. quadruble tai quintuple helix –mallin
kaltaisen viitekehyksen pohjalta (Carayannis & Campbell 2009;
2010). Tällöin asiakkuuksien johtaminen voitaisiin nähdä laajemmin eritasoisten, kompleksisten yhteistyösuhteiden johtamisen
ja yhteiskehittämisen välineenä. Yhteistyön tärkeiksi ulottuvuuksiksi nousisivat mm. kestävän kehityksen ja sitä tukevan
innovaatiotoiminnan tavoitteet. Laajemmassa tarkastelussa
tämänkaltainen ajattelu nostaisi myös ekosysteemien yhteisen
arvopohjan merkityksen kumppanuuksien luomisessa entistä
tärkeämpään asemaan.
Kompleksiset, monitasoiset mallit vaativat yhä enemmän toimijoiden integraatiota toisiinsa ja hyöty tulee koko yhteiskunnan
tasolle. Eli asiakkuuksien johtamisen mallit ja työkalut toimivat
hyvin, mutta konteksti, jossa niitä sovelletaan on paljon monimutkaisempi kuin perinteisessä asiakkuusajattelussa. Toimivissa
kumppanuuksissa yhteisen arvopohjan, luottamuksen ja positiivisen sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys on tärkeä.
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ILMASTOTAVOITTEET VELVOITTAVAT

myös olemassa olevaa kiinteistökantaa
toimenpiteisiin
Laura Sariola

Marko Oittinen

Rakennustietosäätiö RTS sr
julkaisi 24.10.2019 uudet RTSympäristöluokituksen kriteerit
olemassa oleville palvelu- ja
toimitilakiinteistöille. Tilaisuudessa
ympäristöministeriön yliarkkitehti
Harri Hakaste kertoi, että Suomen
tavoitteena on olla johtava kierto
talousmaa 2025 ja hiilineutraali
2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin
pääseminen edellyttää toimen
piteitä myös olemassa olevassa
kiinteistökannassa.
18
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Yksi RTS-ympäristöluokitusten pilottikohteista
on Musiikkitalo Helsingissä.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ ollaan parhaillaan laatimassa SYKEn toimesta päästötietokantaa rakennustuotteille, jotta jatkossa
hiilijalanjäljen laskenta olisi mahdollista kaikissa rakennushankkeissa samoilla lähtötiedoilla. Samaan aikaan asuinrakennuksille
on suunnitteilla energia-avustuksiin liittyvä asetus, jolla pyritään
energiatehokkuuden parantamiseen olemassa olevassa kiinteistökannassa. Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste
painotti RTS-ympäristöluokituksen julkistustilaisuudessa lokakuussa Musiikkitalossa, että ”energiatehokkuus ja päästöt on
huomioitava jatkossa kaikissa korjaushankkeissa”.

”Kriteeristö on r akennettu yhteist yössä
r akennus- ja k iinteistöa lan sekä
työh yvinv oinnin ja y mpäristöasiantuntijoiden
k anssa.”
HELSINKI TULEE KÄYTTÄMÄÄN
RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUSTA KOHTEISSAAN
RTS-ympäristöluokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja
toimitilakiinteistöille on kohdennettu kaikille kiinteistöille ja
kiinteistöjen ylläpitäjille sekä käyttäjille. Kriteeristö on rakennettu
yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöalan sekä työhyvinvoinnin ja
ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Yhteensä työssä on ollut lähes
sata asiantuntijaa mukana.
RTS-ympäristöluokituksen julkistustilaisuuden avannut Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki tähdensi,
että ”RTS-ympäristöluokitus soveltuu monipuolisen sisällön lisäksi
Helsingin kaupungin tarpeisiin hyvin, ja kaupunki tulee varmasti
käyttämään tätä hyväkseen sillä sekä hyvä sisäilma että työntekijöiden hyvinvointi ovat Helsingille keskeisiä strategisia tavoitteita”.
Kriteeristön avulla pyritään paremmin johdettuihin ja ylläpidettyihin kiinteistöihin ja toimitiloihin. Kriteeristön käytöllä
kannustetaan kiinteistöjen ylläpitäjien ja käyttäjien vuorovaikutukseen ja jatkuvaan parantamiseen ympäristövastuullisuuden,
sosiaalisen vastuullisuuden ja taloudellisen vastuullisuuden osaalueilla. Kriteeristössä on kolme eri osa-aluetta: Hallinto ja turvallisuus, Ympäristö ja energia sekä Sisäilma ja hyvinvointi. Kriteeristö
sopii käytettäväksi RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen
kriteeristöllä rakennetuissa kiinteistöissä. Sen lisäksi kriteeristöt
sopivat kaikille muillekin palvelu- ja toimistokiinteistöille.
Kriteeristö on jaettu kahteen osaan: 1) Kriteeristö kiinteistöjen ylläpitoon ja turvallisuuteen 2) Kriteeristö kiinteistöjen
käyttäjille. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kriteeristöjä käytetään samanaikaisesti, sillä esimerkiksi käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset ovat kriteeristössä vahvassa roolissa.
Kiinteistöjen ylläpidossa ja turvallisuudessa pisteytyksen
pääpaino on kunnossapidossa, kiinteistönjohdossa, turvallisuudessa, energia- ja ympäristöasioissa, viheralueiden hoidossa
ja hulevesien hallinnassa, matkustamisessa ja sisäympäristön
toimivuudessa. Kiinteistöjen käyttäjille suunnatussa osiossa
pääpaino on energiatehokkuudessa, matkustamisessa, siivouksessa, valaistuksen ja akustiikan toimivuudessa sekä työtilojen
ergonomiassa ja viihtyisyydessä.
RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS TOIMII POHJANA
MUSIIKKITALON YMPÄRISTÖVASTUUN
KEHITTÄMISESSÄ
RTS-ympäristöluokituksen uusi kriteeristö oli kehitysvaiheessa
käytössä neljässä eri pilottikohteessa: Ateneum, Musiikkitalo,
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja Senaattikiinteistöjen pääkonttori Sörnäisissä Helsingissä. Auditoijat tekivät kohteissa tarkistuksen ja hyväksyivät tiedot, minkä jälkeen Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä hyväksyi auditointiraportit
ja sertifioi kohteet. Kaikki pilottikiinteistöt saivat ensimmäisenä
Suomessa RTS-ympäristöluokituksen sertifioinnin.

Musiikkitalon osalta kiinteistön ympäristövastuun luokitus
taso perustuu aktiivisesti käytettyihin huollon seurantajärjestelmiin, aktiiviseen yhteistyöhön käyttäjien kanssa, systemaattiseen
kunnon ylläpitoon, esteettömyyteen, kaukokylmän käyttöön,
aktiiviseen tilojen käytön lisäämiseen, kohtuulliseen energiatehokkuuteen sekä suunnitelmalliseen energiatehokkuuden
parantamiseen tulevissa korjauksissa.
Kohteella on runsaassa käytössä oleva viherkansi, hyvät sosiaalitilat, erinomaiset jätehuoltotilat, erinomainen olosuhdehallinta
ja lämpöolosuhteiden hallinta. Käyttäjän ympäristövastuussa
käyttäjätyytyväisyys on hyvä siivouksen laadun ja akustiikan
osalta. Musiikkitalo käyttäjistä noin neljäsosa tulee töihin pyörällä
tai kävellen ja vain 15 % omalla autolla. Työtiloissa on laadukas
ja käyttäjäsäädettävä valaistus sekä yksilöllisesti säädettävät
sähköpöydät.
RTS-ympäristöluokitus antaa Musiikkitalolle selkeän kuvan
ympäristövastuun tilanteesta ja konkreettisen luettelon toimenpiteistä, joilla ympäristövastuuta voidaan kehittää. Ympäristöluokitus toimii pohjana Musiikkitalon ympäristövastuun
kehittämisessä.
Lisätietoa RTS-ympäristöluokituksesta sekä tietoa pilottikohteista löytyy osoitteesta glt.rts.fi. Kriteeristön saa tutustuttavaksi
lähettämällä viestin osoitteeseen glt rakennustieto.fi.

”Kriteeristön käytöllä
k annustetaan k iinteistöjen
ylläpitäjien ja k äyttäjien
vuorovaikutukseen ja
j atkuvaan parantamiseen
ympäristövastuullisuuden,
sosiaalisen vastuullisuuden
ja taloudellisen vastuullisuuden osa-alueilla.”
LAURA SARIOLA työskentelee Rakennustietosäätiö RTS sr -s äätiössä,
joka on rakennusalan puolueeton vaikuttaja. Säätiön yhtenä
s trategisena painopistealueena on ympäristöön ja terveyteen liittyvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä alan kanssa.
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Koulutuksen aihe oli ilmeisen suosittu, sillä Urban Mill Otaniemessä täyttyi satapäisestä osallistujakunnasta, joka keskusteli aktiivisesti.

Uudet arviointitermit tulivat!
OSAATKO NE JO?

Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY
julkaisi elokuun alussa suomennoksen
Kansainvälisistä arviointistandardeista
IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen
termistöön tutustuttamiseksi SKAY
järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa
kerrattiin myös standardin sisältöä
käytännön arviointityössä.
KANSAINVÄLISET ARVIOINTISTANDARDIT (IVS) ohjaavat
arviointitoimintaa hyvin monessa maassa. Niin myös Suomessa.
Standardit laaditaan kansainvälisen arviointineuvoston (International Valuation Standards Council, IVSC) toimesta ja niiden
tavoitteena on arviointitoiminnan läpinäkyvyyden ja laadun
kehittäminen sekä yhtenevien toimintatapojen ja uskottavuuden
edistäminen. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys on kääntänyt
aikaisempia standardeja joko osittain tai kokonaan. IVS 2017
20
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Teksti ja kuvat Saija Toivonen
astuttua voimaan 1.7.2017 yhdistyksen hallituksessa arvelimme
Suomen arviointitoiminnan kansainvälistyneen jo siinä määrin,
ettei tarvetta käännökselle enää olisi. Olimme väärässä. Saimme
useita yhteydenottoja, joissa kaikissa peräänkuulutettiin suomenkielisen terminologian tarvetta.
MENETELMÄSTÄ LÄHESTYMISTAVAKSI
SKAYn hallitus aloitti jäsenistönsä toiveita seuratakseen standardin käännöstyön keväällä 2018. Aluksi tilasimme raakakäännöksen kielenkääntäjältä, jota sitten ryhdyttiin ruotimaan hallituksen toimesta. Urakka oli massiivinen. Hallitus päätti keskittyä
standardin ensimmäiseen osaan eli yleisiin standardeihin, joiden
arvioitiin olevan kiinteistöarviointitoiminnan kannalta tärkein.
Seuran puheenjohtaja, apulaisprofessori Saija Toivonen valmisteli
käännöksen hallituksen kommentoitavaksi, joka sitten lukuisissa
kokouksissaan kävi esitykset läpi. Standardin eri kohdista keskusteltiin vilkkaasti ja myös moni standardin sisällöllinen asia, johon
hallitus ei sinällään voinut puuttua, nosti esiin hyviä havaintoja ja
koulutustarpeita tulevaisuutta ajatellen. Käännöstyöhön osallistuivat apulaisprofessori Saija Toivosen (Aalto-yliopisto) lisäksi DI,
AKA Seppo Koponen (GEM Property Oy), DI Mauri Asmundela
(Maanmittauslaitos), Tkl, AKA Jyrki Halomo (FinCap Kiinteistövarainhoito Oy), DI Juho Kontra (UPM), AKA Jukka Lahtinen (Jukka
S Lahtinen Ky), DI, AKA Arja Lehtonen (Catella Property Oy), DI,

IVS 2017: KOLME ARVIOINTILÄHESTYMISTAPAA
Markkinalähestymistapa
(Market Approach),
ent. Kauppa-arvomenetelmä

Tuottolähestymistapa
(Income Approrach),
ent. Tuottoarvomenetelmä

Kustannusllähestymistapa
(Cost Approach),
ent. Kustannusarvomenetelmä

• Vertailukelposten transaktioiden
menetelmä (Comparable Transactions
Method)
• Julkisen kaupankäynnin kohteena
olevien vertaikukohteiden menetelmä
(Guideline publicly-traded comparable method)

• Diskontattujen kassavirtojen menetelmä (Discounted Cash Flow Method)

• Jälleenhankintakustannuksen menetelmä (Replacement Cost Method)
• Uudelleentuottamiskustannuksen menetelmä (Reproduction Cost Method)
• Summausmenetelmä (Summation Method)

Standardissa on selkeä rakenne, jossa arviointilähestymistapojen (valuation approaches) alle on
jaoteltu eri arviointimenetelmät (valuation methods) esimerkinomaisesti.
AKA Juha Nummi (Newsec Valuation Oy), ja ja DI Tuuli Laine
(yhdistyksen sihteeri). Lisäksi Toivonen keskusteli yksittäisistä
käännöskohdista arviointitoiminnan käytännön ja akateemisten
asiantuntijoiden professori Kauko Viitasen, ekonomi Tapani
Väljän ja KTT Harri Seppäsen kanssa.
Elokuussa 2019 julkaistu käännös IVS 2017 sisältää uusia,
suomenkielisiä termejä. Alkuperäinen, englanninkielinen standardi itsessään sisälsi termejä, joille ei vanhassa suomennoksessa
ollut vastineita. IVS 2017 ei enää esimerkiksi sisällä käypää arvoa
(fair value) IVS-perusteisena arvon perustana, vaan nyt tiettyjä,
määriteltyjä osapuolia, tasapuolisesti huomioiva arvonperusta
on nimeltään equitable value, suomeksi kohtuullinen arvo.
Uusi käännös sisältää myös muutoksia, joiden tarkoituksena
on yhtenäistää suomenkielistä ja englanninkielistä termistöä.
Aikaisemmassa suomenkielisessä käännöksessä ”approach” oli
käännetty ”menetelmäksi”, mikä on aiheuttanut epäselvyyksiä
ja olisi johtanut uudessa standardissa epäjohdonmukaisuuksien
jatkumiseen. Nyt ”approach” on käännetty ”lähestymistavaksi”
ja ”method” ”menetelmäksi” sanojen merkityksen mukaisesti.
On tärkeää, että suomenkieliset termit vastaavat englanninkielisiä vastinparejaan, jotta väärinkäsitykset voidaan minimoida
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Alalla on usein käytössä
rintarinnan niin suomi kuin englanti. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa
kiinteistötalouden opiskelijat opiskelevat nykyisin englanniksi.
Tämä yhtenäisyys tekee standardin päivittämisen helpommaksi
myös tulevaisuudessa. Suomennoksesta putsattiin myös joitakin
epäloogisia jäänteitä niiden harhaanjohtavuuden vuoksi. Esimerkiksi aikaisempi termi kauppa-arvomenetelmä johti epäselvyyksiin,
jossa käytettiin termiä kauppa-arvo tarkoitettaessa markkinaarvoa. Käännöksessä ryhdyttiin myös käyttämään sanaa transaktio
sen ollessa vakiintunut termi jokapäiväisessä arviointityössä.
Suomennoksessa ei voida muuttaa alkuperäisen standardin sanomaa, joten tältä osin käännöstyön tekijöiden kädet olivat sidotut.
Alkuperäisessä standardissa esimerkiksi korostetaan tiettyjä sanoja
kuten should (pitäisi), must (täytyä) ja may (voida) kuvaamaan kulloinkin kyseessä olevan asian ehdottomuutta. Käännös noudattaa
tätä samaa periaatetta IVSC:n vaatiman ohjeistuksen mukaisesti
esimerkiksi markkina-arvon määritelmässä.
Suomenkielistä termistöä mietittiin paljon. Moni on edelleen
kiintynyt vanhoihin termeihin eikä näe tarvetta muuttaa niitä. Tosiasia on kuitenkin se, että myös alkuperäinen, englanninkielinen
standardi muuttuu. Uusia englanninkielisiä termejä lanseerataan
ja mikäli niitä halutaan arviointityössä Suomessa käyttää, niille
tarvitaan suomennoksia ja täten uusia sanoja tai arviointityön

Jyrki Halomo esitteli k eskittyneille kuulijoille
arvon perustojen s yvimmän olemuksen.
tulee muuttua englanninkieliseksi myös meillä täällä Suomessa.
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen tavoitteena on edistää
arviointitoiminnan laatua, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ilman
yhteistä termistöä kyseenalaiseksi nousee myös esimerkiksi auktorisointikokeen merkitys, arviointitoiminnan valvonta ja a siakkaan
asema. Yhtenäinen termistö on alalle ehdoton edellytys.
UUSI PÄIVITYKSIÄ TULOSSA
Standardi elää kuten ympäröivä toimintaympäristönsä. IVSC
julkaisi uudet IVS-muutokset, joita vikkelimmät arvioitsijat ovat
jo ehtineet käyttämäänkin. Virallisesti muutokset astuvat voimaan
31.1.2020. Jatkossa standardin nimeen ei enää yhdistetä vuosilukuja, vaan kannessa on vain standardin voimaantulon ajankohta.
Tammikuussa voimaan tuleva uudistus sisältää muun muassa
uuden luvun omaisuuslajistandardeihin (IVS 220 Non-Financial
Liabilities), joitakin teknisiä tarkistuksia 2018 ja 2019 tehtyjen
konsultointien pohjalta, uusia termejä sanastoon lisäselkeyden
ja yhdenmukaisuuden tuomiseksi sekä merkittäviä päivityksiä
kohtiin Limitations (IVS 102), Valuation models (IVS 105) ja Development property (IVS 410). SKAYn hallitus on jo aloittanut
muutoksien kääntämisen. Käännös tullaan saattamaan päätökseen ennen standardin voimaantuloa. Uusin käännös ja tuleva
käännös ovat saatavissa SKAY ry:n sivuilla.

TkT SAIJA TOIVONEN toimii
apulaisprofessorina Aalto-yliopiston
kiinteistötalouden tutkimusryhmässä
sekä Suomen kiinteistöarviointiyhdistyksen SKAYn puheenjohtajana.
Sähköposti saija.toivonen aalto.fi.
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18.–19.3.

Tervetuloa
Maanmittauspäiville
Maanmittauspäivät 2020 – maankäytön, paikkatiedon,
toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!
MIL ry ja MAKLI ry järjestävät Maanmittauspäivät
2020 kaksipäiväisenä tapahtumana 18.–19.3.2020
Helsingin Paasitornissa.
Ilmoittautua voi osoitteessa
www.maankaytto.fi/mmp2020/
OSALLISTUMISHINNAT
Early bird (voimassa 31.1.2020 asti):
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 280 € + alv
– Ei-jäsenet 335 € + alv
Normaalihinta (voimassa 1.2.–29.2.2020):
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 330 € + alv
– Ei-jäsenet 385 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv (koko ajan)
Eläkeläiset: 200 € + alv (koko ajan)
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, aamu- ja
iltapäiväkahvit sekä lounaat.´
HOTELLIMAJOITUS
Majoituksen varausinfo löytyy osoitteesta
http://www.maankaytto.fi/mmp2020
ILTAJUHLA
Iltajuhla järjestetään 18.3. keskiviikkona
R avintola B ankissa ( Unioninkatu 20). Iltajuhlaan
kuuluu 3 ruokalajin illallinen.

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

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

Maanmittauspäivät 2020
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS
MAANMITTAUSPÄIVIEN 2020 PÄÄSPONSORIT

SPONSORIT

OPISKELIJASPONSORI

Maanmittauspäivät 2020 • Paasitorni • Alustava ohjelma
Ajantasainen ohjelma osoitteessa maankaytto.fi/mmp2020
KESKIVIIKKO 18.3.2020
ILMOITTAUTUMINEN klo 8:30 ALKAEN
KAHVI klo 9:00–9:45
AVAJAISET • JUHLASALI klo 9:45

Tervetuliaissanat • Mikael Still, Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen
Key note -puheenvuoro • Arman Alizad
Key note -puheenvuoro • Anni Laurila
LOUNAS klo 12:00–13:00
JUHO RISSANEN

JUHLASALI

SILTASAARI

Paikkatieto ja paikannusratkaisut

Maankäyttö

Toimitustuotanto ja rekisterinpito

Mobiililasermittaus kaupunkikartoituksessa ja
infrarakentamisessa • Nina Heiska ja Veli-Pekka
Puheloinen, Nordic Geo Center Oy

MRL:n uudistus • Jaana Junnila, Ympäristöministeriö

Yhteiskäyttöinen paikkatietoalusta julkishallinnon Maankäyttöpäätökset • NN, Ympäristöministeriö
moninaisiin tarpeisiin – esimerkkejä meiltä ja
Länsimetron vaikutus kaupunkikehitykseen •
maailmalta • Teknologiajohtaja, CTO Ilkka Suojanen, Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro
Esri Finland Oy

Tuoreet oikeustapaukset • Asianajaja Jaakko
Kanerva, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy
Uutta lainsäädäntöä: Lait kiinteän omaisuuden
ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen
turvallisuuden varmistamiseksi (468/2019), valtion
etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019) sekä
eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta • Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos, Itä-Uudenmaan
käräjäoikeus, maaoikeus

KAHVI klo 14:30–15:00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut

Sisätilapaikannus • Tutkimuspäällikkö Martti KirkkoJaakkola, Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos

Maankäyttö

Sähköinen kiinteistönvaihdanta (+ kunta
kokemuksia), Tietopalveluasiantuntija Hanna-Mari
Aalto, Maanmittauslaitos

Kansallinen maastotietokanta • Johtava asiantuntija
Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos

Maanmittausalan koulutus

Paneelikeskustelu. Alustus Pasi Laurila, Lapin AMK
Osallistujat:
Hannu Halkola, Helsingin kaupunki
Mikko Ilmonen, Mitta Oy
Petri Rönnholm, Aalto-yliopisto
Ilkka Partonen / Jussi Laari, Metropolia AMK
NN, Maanmittauslaitos
Opiskelijaedustaja

Yhdistysten kokoukset klo 16:30–17:30
ILTAJUHLA Ravintola Bankissa (Unioninkatu 20). Ovet avautuvat klo 18:45.
TORSTAI 19.3.2020
KAHVI klo 8:00–9:00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut

Maankäyttö

Toimitustuotanto ja rekisterinpito

Tietomallinnus infrahankkeissa • NN, Destia
Mittausmaailma muuttuu, oletko valmis? • Timo
Sääski, Geotrim Oy

Maanvuokrien jälkeenjääneisyys • Tontti-insinööri
Juhani Lankinen, Turun kaupunki

Arkeologinen kaivausmittaus ja sen säilyttäminen
– esimerkkinä Turun Kauppatorin kaivaus • Kari
Uotila, Muuritutkimus

Opinnäytetyöt: Korvauskäytäntö maanalaisten
pienjohtojen rasite- ja lunastustoimituksissa sekä
maanalaisten infrahankkeiden lunastuksissa •
Netta Halonen Metropolia AMK
Anniina Elo, Metropolia AMK
Muinaismuistojen vaikutuksesta toimituksiin •
Intendentti Päivi Kankkunen, Museovirasto

TAUKO
Paikkatieto ja paikannusratkaisut

Paikkatietoklusteri FLIC • Juha Saarentaus

Maankäyttö

Väylähankkeiden kiinteistöhaasteet • Johtava
asiantuntija Antti Castrén, Väylä

Rekisterit ja tietojärjestelmät

Osoitejärjestelmän kehittäminen • Johtava
asiantuntija Paula Ahonen-Raunio, Maanmittauslaitos

Tampereen raitiotieallianssin mittaukset •
Mittaustyöstä vastaava Teppo Viinikka, Raitiotieallianssi,
NRC Group
LOUNAS klo 12:00–13:00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut

Kiinteistöarviointi

Kirjaamisasiat

Sähköisen tunnistautumisen kehityssuuntia
sopimusten allekirjoituksissa • NN, Digi- ja
väestövirasto
Ajankohtaista Huoneistotietojärjestelmästä • NN,
Maanmittauslaitos
Droonin käyttö liikenteen laskennassa •
Paikkatietosuunnittelija Eduardo Latorre,
Hämeenlinnan kaupunki
KAHVI klo 14:30–15:00
PÄÄTTÄJÄISET • JUHLASALI

Key note -puheenvuoro • Jethro Rostedt

Markku Markkula

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
Uuden eduskunnan aikana on annettu vähän uusia lakeja tai alemman tason sääntelyä. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma elokuuhun 2020 asti on päivätty 19.9.2019. Suunnitelma sisältää muun ohella kiinteistönmuodostamislain muutoksen, joka annettaisiin
eduskunnalle kesäkuussa 2020 sekä maantielain, ratalain ja yksityistielain teknisiä muutoksia. Ns. enklaavilakia pannaan ajantasalle
hallituksen esityksellä HE 61/2019 vp., joka on vastikään annettu eduskunnalle. Muutokset tässäkin ovat teknisiä.

• Laki verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 20 §:n
muuttamisesta (1025/2019) ja laki
varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (1026/2019).
Voimaan 1.11.2019. Maanmittauslaitoksella on vastaisuudessa oikeus
saada Verohallinnolta tarvittavat tiedot
kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden
alaisten siirtokelpoisten erityisten
oikeuksien luovutusten kirjaamiseksi
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tiedot
välitetään automatisoituna sähköisenä
tiedonsiirtona. Veron suorittamisesta ei
tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan
tiedon Verohallinnolta.
• Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
(764/2019).
Tulee voimaan 1.9.2020. Säädetyllä
uudella lailla lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutetaan sovittamalla
samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on sujuvoittaa
ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien
hankkeiden lupamenettelyjä. Yhteensovittamisen edellytyksenä on, että
hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista lupaa tai maa-aineslain
mukaista lupaa. Jos hankkeelle lisäksi
haetaan samanaikaisesti luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa,
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
lupaa, kaivoslain mukaista lupaa taikka
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun
lain mukaista lupaa, lupahakemusten
käsittely voidaan hakijan pyynnöstä
sovittaa yhteen.
Samassa yhteydessä on annettu
muun ohella seuraavat lait:
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Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (765/2019)
• Laki vesilain 11 luvun muuttamisesta (766/2019)
• Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (767/2019)
• Lak i ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun
lain muuttamisesta (768/2019)
• Laki maa-aineslain muuttamisesta (769/2019)
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (770/2019)
• Laki kaivoslain muuttamisesta
(771/2019).
• Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019).
Voimaan 1.1.2020. Voimassa oleva hallintolainkäyttölaki kumotaan uudella
lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudessa laissa säädetään hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä
aikaisempaa täsmällisemmin ja informatiivisemmin.
		 Hallintopäätöksestä saa vastaisuudessa valittaa hallintotuomioistuimeen
riippumatta päätöksentekijän organisatorisesta asemasta. Toimivalta antaa väliaikaisia määräyksiä hallintolainkäyttöasioissa siirretään kokonaisuudessaan
hallintotuomioistuimille. Hallintotuomioistuimen päätös voidaan nykyistä
useammin antaa tiedoksi tavallisena
tiedoksiantona todisteellisen asemesta.
Laissa säädetään mahdollisuudesta
suulliseen valmisteluun, tarkastuksen
tekemiseen ja eri hallinto-oikeuksissa
vireillä olevan asiakokonaisuuden
yhdistämiseen käsiteltäväksi samassa
hallinto-oikeudessa. Laissa korostetaan
nykyistä enemmän päätöksen tehneen
hallintoviranomaisen velvollisuuksia asian selvittämisessä. Todistelua koskeviin
säännöksiin sisällytettäisiin säännökset
itsekriminointisuojasta. Lakiin sisältyisi
•

myös säännös siitä, että uuden lisäselvityksen toimittamista voidaan rajoittaa
asettamalla määräaika, jonka jälkeen toimitetun selvityksen hallintotuomioistuin
voi jättää huomioon ottamatta.
Merkittävä muutos voimassa olevaan sääntelyyn on, että haettaessa
muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta
muutoksenhaku edellyttää lähtökohtaisesti valituslupaa. Myös hallintopäätöksen tehneellä viranomaisella on
mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen valitusluvalla, jos hallintooikeus on muuttanut viranomaisen
päätöstä tai kumonnut sen.
Ylimääräisessä muutoksenhaussa
yhdistetään kanteluperusteet purkuperusteisiin ja luovutaan kantelusta
itsenäisenä ylimääräisenä muutoksenhakukeinona.
Viittauksia oikeudenkäymiskaareen
ja hallintolakiin vähennetään ottamalla
viittaussäännösten sijaan nimenomaiset säännökset uuteen lakiin.
Lisäksi on tullut muutoksia 51 lakiin
lähinnä niissä olevien viittaussäännösten johdosta.
Samassa yhteydessä säädetty muun
ohella myös laki hallintolain muuttamisesta (809/2019), (UUSI 3 a §: Ehdotuksen mukaan hallintoviranomaiselle
tehtävän valituksen käsittelyssä sovellettaisiin hallintolakia. Hallinnon sisäinen
valitus on luonteeltaan hallintolaissa
säädetyn oikaisuvaatimuksen kaltainen
muutoksenhakukeino, joten esityksessä
ehdotetaan, että valituksen käsittelyssä
hallintoviranomaisessa sovellettaisiin
oikaisuvaatimusta koskevia hallintolain
säännöksiä.). Hallintolain 47 §:ssä tarkoitetussa valitusosoituksessa tulee jatkossa
kertoa myös valituksen käsittelystä mahdollisesti perittävästä maksusta.

• Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019).
Voimaan 1.1.2020. Lailla varmistetaan
viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen hallinta ja tietoturvallinen
käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Lisäksi laissa säädetään
viranomaisten tietojärjestelmien välillä
tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta
sähköisesti. Sääntelyllä tehostetaan
viranomaisten tiedonhallintaa, jotta
viranomaiset voivat tarjota hallinnon asiakkaalle palveluitansa hyvää
hallintoa noudattaen laadukkaasti
ja hoitaa tehtävänsä tuloksellisesti.
Lain tarkoituksena on edistää myös
tietojärjestelmien ja tietovarantojen
yhteentoimivuutta.
Voimassa olevan julkisen hallinnon
tietohallinnon ohjauksesta annetun laki
kumotaan. Lisäksi ehdotettu laki korvaa
viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa
koskevat säännökset. Lisäksi kumotaan
tai muutetaan eräitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain,
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain sekä eräiden
muiden lakien säännöksiä.
• Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (504/2019).
Voimaan 1.1.2020. On muutettu ympäristönsuojelulakia ja vesilakia, 505/2019.
Tavoitteena on edistää ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden
sähköistä käsittelyä. Sanottujen lakien
menettelysäännöksiä muutetaan siten,
että ne vastaavat sähköisen asioinnin tarpeita. Muutoksessa on otettu
huomioon kuulutuslainsäädännön
ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset
hallintolakiin ja tarkistetaan hallintolain
kanssa päällekkäistä ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntelyä.

• Laki maanvuokralain 19 §:n muuttamisesta (670/2019).
Tulee voimaan 1.7.2019. Lakimuutoksella on selkeytetty maanvuokralain
19 §:n säännöstä siitä, mitä pidetään
konkurssipesän vuokra-alueen käyttämisenä. Lakimuutos liittyy konkurssilain
ja siihen liittyvien lakien muuttamista
koskevaan hallituksen esitykseen HE
221/2018. Laki konkurssilain muuttamisesta (664/2019), jolla pyritään konkurssimenettelyn yksinkertaistamiseen
ja nopeuttamiseen. Ks. vastaavasti myös
laki liikehuoneiston vuokrauksesta
annetun lain 39 §:n muuttamisesta
(671/2019) ja laki asuinhuoneiston
vuokrauksesta annetun lain 49 §:n
muuttamisesta (672/2019).
• Valtioneuvoston päätös maakunnista
(978/2019).
Voimaan 1.1.2021. Esimerkiksi EteläSavosta siirtyy eräitä kuntia muihin
maakuntiin (Joroinen ja Heinävesi). Iitin
kunta siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan.
• Valtioneuvoston päätös Nurmeksen
kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä (751/2019).
Voimaan 1.1.2020. Päätöksellä Valtimon
kunta lakkaa ja yhdistyy Nurmekseen
kaupunkiin.
• Laki kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (578/2019).
Voimaan 1.5.2019. On muutettu kaivoslakia siten, että Natura 2000 -arviointi ja
ympäristövaikutusten arviointiselostus
voidaan malminetsintä-, kaivos- ja
kullanhuuhdontalupaa haettaessa toimittaa etuoikeutta menettämättä vasta
lupahakemuksen jättämisen jälkeen.
• Laki ulosottokaaren muuttamisesta
(778/2019).
Voimaan 1.12.2020. Lailla sekä saman
lain säätämisen yhteydessä annetuilla

muilla säädöksillä toteutetaan ulosoton
rakenneuudistukseen liittyvät organisaatiomuutokset. Nykyinen ulosottolaitos on organisoitu yksiportaiseksi.
Keskushallintovirastona toimivasta
Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22
ulosottovirastosta on muodostettu yksi
valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos.
Ulosottolaitoksella on Valtakunnanvoudinvirastoa vastaava, hallinnosta
huolehtiva keskushallinto. Ulosottolaitoksen toimipaikoista säädetään
nykyistä vastaavasti oikeusministeriön
asetuksella. Ulosottolaitosta johtaa
valtakunnanvouti apunaan apulaisvaltakunnanvouti. Heillä on ulosottomiehen asema. Ulosottomiesten asemaan
itsenäisinä lainkäyttöviranomaisina
esityksellä ei ole vaikutuksia. Täytäntöönpano jaetaan laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja
perustäytäntöönpanoon. Uusi henkilöstöryhmä, ulosottotarkastajat, hoitaa
perustäytäntöönpanoa. Kihlakunnanulosottomiehen ja maakunnanulosottomiehen virkanimikkeet on muutettu
ulosottoylitarkastajaksi.
• Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta
ja viivästyskoroista (792/2019).
Voimassa 1.7.– 31.12.2019. Korkolain 12
§:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon perustuva viitekorko on 0,0
prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu viivästyskorko on 7,0 prosenttia
vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa
sopimuksissa on 8,0 prosenttia vuodessa.

MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin
Tuet maanmittausalaa. Hinta 25 euroa.
Tilaukset: Juha Hulkkonen, puh. 040 517 9481, juha.hulkkonen aalto.fi.
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Kaisa Jaalama

Kuvassa vasemmalta:
Jani, Ana, Pyry, Tero,
Sanna, Pauliina, Lauri,
Anna, Jussi, Elina,
Henrik ja Tiina.

Rakennetun ympäristön
tiedepitchaus kiinnosti jälleen
Järjestyksessään toinen RYTSin järjestämä Science
Slam sai jatkoa 23.10.2019 Helsingin Kalevankadun
Winecellarsissa. Lähes loppuunmyydyn tilaisuuden
avauspuheenvuorona kuultiin Ana Jonesin (Finland
Futures Research Centre (FFRC)) esitys ”Urban Green
Futures Podcast”. Tämän jälkeen päästiinkin jo
varsinaiseen pläjäykseen.
ARMOTTOMAN LYHYEEN kuuden minuutin aikaraamiin puristetun pitchauksensa antoivat:
– Pyry Kettunen, Paikkatietokeskus FGI, Maanmittauslaitos:
Rannoilta huutelemasta näytöille kuuntelemaan – kun monilaitteisen paikkatiedon yhteistyöalustan rakennamme
– Jussi Vimpari, Aalto-yliopisto: Real Estate Power Purchase
Agreements – Financing a Renewable Energy System
– Sanna Lehtinen, Helsingin yliopisto: Kaupungin muuttuva
kauneus
– Pauliina Krigsholm, Aalto-yliopisto: Kohti tulevaisuuden
katasterijärjestelmää
– Anna Kajosaari, Aalto-yliopisto: Mapping physical activity with
Public Participation GIS
– Jani Tartia, Tampereen yliopisto: Julkisen tilan rytmistä.
Tänä vuonna kilpailun tuomaristoon olivat lupautuneet:
– Henrik Suikkanen, senior consultant, Demos Helsinki
– Tero Lehtonen, COO, JLL Finland
– Elina Eskelä, suunnittelija, Helsingin kaupunki
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– Lauri Pulkka, project manager, research & digitalization,
Newsec
– Tiina Laatikainen, post-doctoral researcher, Aalto-yliopisto
(2018 Science Slam -palkittu).
Tuomariston tehtävä vaikutti olleen kaikkea muuta kuin
helppo. Sovellettavia arviointikriteerejä oli epäilemättä vino pino
ja niiden keskinäinen tärkeysjärjestys itse kunkin harkinnassa.
500 euron kannustuspalkinnon saajaksi valikoitui Jussi Vimpari.
JATKOA LUVASSA
Formaattiin kuuluu tiiviiden tiedepläjäysten lisäksi pienimuotoinen tarjoilu ja rento ja epämuodollinen ote. Tilaisuuden juontanut
Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Petri Korpinen juonsi tilaisuuden viihdyttävästi ja virallisen osuuden jälkeen organisoituneet
epäviralliset jatkot saavuttivat varsin laajaa käytännön kannatusta. Keskustelua riitti vielä itse esityksiin liittyen ja formaattiakin
intouduttiin tarkastelemaan puolelta jos toiseltakin. Pitäisikö
esim. yleisöllä olla joku rooli voittajan valinnassa, kuten Sciencetoteutuksissa tapana usein on?
Ar i

RYTSin (Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura ry)
hallituksen puheenjohtaja
Kaisa Jaalama loppupuheenvuorossaan. RYTSissä ei juuri
ehditä laakereilla levätä,
sillä Kaupunkitutkimuksen
päivät keväällä 2020 toteutetaan RYTSin ollessa järjestelyjen
vetovuorossa.

La

ita

la

VETURIMIES

MISTER V,
nolojen tilanteiden mies
KAIKKI MUISTELMAT JA MUISTELUT
tahtovat olla täynnä itsekehua, poliitikot ja
sotakenraalit pahimpina. Veturimies kirjoittaa sen sijaan joitakin muisteloja, joissa ei
ole itsekehua, pikemminkin päin vastoin.
Antakaahan anteeksi, jos tässä on jonkun
jutun toistoa.
Olipa kerran yksityistietoimituksen jatkokokous, jossa katsottiin tien paikkaa kapean
kannaksen kautta niemessä oleville mökeille.
Ongelmana oli se, että kannaksen juuressa
oli kesämökki ja oltiin menossa melkein sen
pihapiiristä. Alkukokouksen aikainen omistajapariskunta oli vannoutuneita luontoihmisiä.
He olivat kulkeneet mökilleen reppuselässä
ja käärmentyneet tiehankkeesta niin paljon,
että olivat myyneet paikkansa. Kuultiin taas
kaikkia eli monia asianosaisia, kunnes lopuksi
ylös nousi mies ja sanoi, että hän on tämän
kannaksen kesämökin uusi omistaja, ja eikös
hänen mielipidettään tarvita ollenkaan, kun
ei häneltä mitään kysytä. Hän oli tietysti
avainhenkilö koko asiassa, mutta Veturimies
oli seurannut edellisen kokouksen asianosaisluetteloa ja unohtanut uuden omistajan
kokonaan. Oli se nolo tilanne!
– Se uusi omistaja oli maanrakennusurakoitsija, eikä vastustanut tien tekemistä
ollenkaan, ”kunhan asioista sovitaan”, ja niistä
sovittiin niin, että hän sen tien teki ja sai siitä
rahat ja kaikki elivät onnellisina elämänsä
loppuun saakka
Veturimies meni toisen kerran tekemään
toimitusta tuntemattomalle seudulle, jossa
peruskartta oli vanhentunut. Metsään oli
tehty uusia teitä ja joutui arvaamalla valitsemaan tien, joka vei suunnilleen oikeassa
paikassa suunnilleen oikeaan suuntaan. Siellä
metsässä oli kesämökkejä ja niiden pikkuteitä enemmänkin, mutta kartassa ei mitään.
Veturimies seisoi sitten autoineen jollain

tiellä ja kuuli kuulaassa syyssäässä kauempaa
miesten huutoääniä, kun he hakkasivat linjoja
valmiiksi. Vaan mistä sinne pääsi? Ei auttanut
muu kuin ottaa salkku ja kirjoituskone kainaloon ja lähteä kävelemään ääniä kohti, yli
pihojen ja ojien ja aitojen. Olihan se erikoinen
tilanne, kun maanmittari tuli jalkapatikassa
aivan väärästä suunnasta isot kantamukset
mukanaan. Oli se vähän nolo juttu, vähän
humoristinenkin ehkä.
Nuorena miehenä piti kerran lähteä
kauempana olevaan kuntaan hakemaan iät
ajat sitten hävinneen venevalkaman rajoja.
Asianosaisia oli isompi joukko, kaikki kai
Helsingistä. Kovin pyysivät, että maanmittari
tulisi lauantaina, niin ettei heidän tarvitse
lomapäivää ottaa ja lähteä maakuntaan
rajankäyntiä varten. Veturimies tuli moiseen suostuneeksi (vaikka saako lauantaina
maanmittaustoimitusta edes tehdäkään?).
Rannassa oli sitten iso joukko miehiä ja
kaikilla kiire päästä lämmittämään saunaa ja
korkkaamaan koskispullo. Miesten työvauhti oli sellainen, että nuoren maanmittarin
ote pääsi kirpoamaan. Kun sitten yritti heti
maanantaina kenttäpiirroksen tehdä, niin ei
sellaista kokoon saanut. Ei auttanut muu kuin
ajaa paikalle uudestaan omalla ajalla ja omilla
bensoilla ja mitata palsta uudelleen. Oli sekin
vähän noloa.
Huolellisuus ei ole Veturimiehen vahvimpia puolia, ja se on paha vika kenttämaanmittarissa. Yksi pahimpia kupruja oli,
että kun tuli toimituspaikalle, niin asiakirjat
olivatkin jääneet toimistoon. Silloin tarvittiin
vähän stand-up-taiteilijan lahjoja. Onneksi
oltiin Kymenlaaksossa, jossa saattoi kirkkain
silmin sanoa, että kun papereita on hävinnyt
Viipurin maanmittauskonttorin siirrossa
sodan jaloista (juu, oli hävinnyt, vaan ei siitä
kunnasta), niin onkohan talossa mitään omia

karttoja ja papereita? Olihan siellä jotain, ja
sitten sovellettiin ja sävellettiin ja otettiin
nimet varsin vajaaseen pöytäkirjaan – sitä toki
tekivät sen ajan maanmittarit muutenkin, hyi
hyi vaan – ja tulihan siitä lohkominen. Mutta
meinasi se olla nolo juttu
Siitä huolimattomuudesta vielä: Olipa
kerran sovittu maanmittausteknikon kanssa
kenttätarkastuksen pitäminen. Veturimies
ajoi aamulla paikalle, mutta ihmetteli, kun
ei teknikkoa näy sovittuna aikana eikä sen
jälkeenkään. Teknikko ihmetteli varmaan samaa toisessa ja nyt oikeassa paikassa puolen
sadan kilometrin päässä. Eikä siihen aikaan
matkapuhelimia ollut. Se olikin sitten v...n
(siis valtavan) nolo juttu.
Lopuksi tapaus, joka ei ehkä ollut ensisijaisesti nolo, vaan jotain muuta. Syyspäivä
oli kallistumassa loppuunsa, kun päätettiin
vielä katsoa kaupunkilaisen maanomistajan
vaatimaa tien paikkaa kallioisessa, vaihtelevassa metsässä. Siellä sitten suunnistettiin
kartan varassa ja katsottiin joka kallion väliä.
Äkkiä Veturimies totesi, että eksyksissä ollaan,
samanlaisia avokallioita ja notkoja on joka
puolella, suunta on hukassa, kompassia ei
ole, isännistä ei ole apua ja pimeä laskeutuu
päälle hyvää vauhtia. Siitä olisi voinut tulla
jymyjuttu paikallislehteen, kuinka maanmittari ja puoli tusinaa miestä jäi yöksi metsään.
Veturimiehen helpotus oli suuri, kun osuttiin
vihdoin tunnettavaan paikkaan.
– Mitenkähän yösuunnistaja olisi selvinnyt
pois metsästä ainakin tuon ajan huonommilla
varusteilla, jos otsalamppu pimenee? Pimeässä metsässä kulkeminen on nimittäin aika
mahdoton juttu, kokeilkaa vaikka.

Ensi kerralla vähän iloisempaa, lupaa
Veturimies
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Logistiikan ratkaisut
kiertotalouden mahdollistajana
Heikki Lahtinen

H U O M I O I TA Y R I T Y S A LU E I D E N S U U N N I T T E LU U N J A TO T E U T U K S E E N
www.cargo-center-graz.at

Lähes sähköomavarainen Cargo Center
Itävallan Grazissa.

Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden
kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän
kehittää tulevaisuuden kiertotalous
puistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden
kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin?
Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat
mahdollistamaan perinteistä kierrätystä
korkeamman jalostusasteen kierto
talouden; näemmekö me kiertotalouden
vielä liian suppeasti myös yritysalueita
suunnitellessamme?
KIERTO- JA JAKAMISTALOUS ovat monella tapaa pinnalla
asiantuntijoiden keskusteluissa tällä hetkellä. Teemat koetaan
yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviksi poliittisella tasolla asti,
mutta otetaanko ne riittävällä tavalla huomioon myös yritysaluei
den suunnittelussa ja maankäytössä?
TERMINOLOGIAA ON HYVÄ SELKEYTTÄÄ
Intuitiivinen tuntuma on, että kiertotalous (Circular Economy)
on käsitteenä merkittävästi yleistynyt jakamistalouden (Sharing
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Economy) rinnalla – ja ainakin julkisessa keskustelussa Suomessa
jopa ohittanut sen. Tätä väitettä tukee mm. 13.11.2019 tehty
Google-haku 63 600 (”jakamistalous”) vs. 395 000 (”kiertotalous”)
osumaa. Jos vielä arvioimme tätä kehitystä suhteessa aikaan,
voimme nähdä, että kiertotalouteen liittyvät haut ovat yleistyneet
myö globaalisti suhteessa jakamistalouteen liittyviin hakuihin
(ks. kuva 1).
Käsitteitä voisi tarkentaa myös suhteessa toimitusketjun eri
osiin. Kuvassa 2 on esitetty perinteinen toimitusketju raakaaineista valmistuksen ja jakelun kautta kulutukseen. Ketjussa
itsessään voi olla perinteisiä paluulogistiikan osia kuten tuotepalautukset – tai sitten muita ympäristöystävällisyyteen tähtääviä
toimia kuten vaikkapa pakkausten ja jätteiden vähentäminen.
Mutta uutena isona komponenttina voidaan nähdä tuotteen
normaalin käytön loppupäähän sijoittuva nk. portinvartijafunktio, joka arvioi, luokittelee ja lajittelee tuotteita kulutuksen
jälkeen sen mukaan, millaiseen toimintaan ne etenevät jatkossa.
Nämä portinvartijat voivat olla merkittäviä toimijoita tulevaisuudessa. Niitä tulee todennäköisesti useita erilaisia toisistaan
poikkeavilla palvelusisällöillä. Esimerkiksi verkkokauppojen
palautuksiin erikoistuneen logistiikkakeskuksen voisi pikaisesti
ajatellen odottaa tuovan useita erilaisia hyötyjä niin yrityksille,
yksityisille asiakkaille kuin koko yhteiskunnallekin. Millaisissa
tiloissa ja millaisilla alueilla nämä portinvartijoina toimivat
lajitteluyksiköt toimivat?
Rajaisin tässä vaiheessa vielä ”tuhoamistalouden” kiertotalouden ulkopuolelle ja jätteiden muuttamisen energiaksi johonkin
siihen väliin. Erottelen tässä kuitenkin vielä jakamistalouden kiertotaloudesta siten, että jakamistaloudessa hyödynnetään samaa
tuotetta joko sellaisenaan tai korjattuna uudelleen. Kiertotaloudessa puolestaan hyödynnämme tuotteen komponentteja tai

raaka-aineita uudestaan. Koska
tämän artikkelin otsikossa
viitataan logistiikkaan ja kiertotalouteen, niiden voidaan nähdä yhdistyvän tässä kuvassa:
logistiikka on kierto(ja jakamis)
talouden mahdollistaja! Ymmärtämällä logistiikka ja toimitusketjun hallinta oikeanlaisena
kokonaisuutena ja hyödyntämällä niiden mahdollisuuksia
kiertotaloudesta voidaan saada
entistä enemmän hyötyä ja
nostaa sen jalostusarvoa: logistiikan näkökulmasta kyse ei
ole pelkästään jätekuljetuksista
vaan merkittävästä liiketoimintapotentiaalista. Siksi meidän
tulisi arvioida edelleen, miten
nämä seikat otetaan huomioon
yritysalueiden suunnittelussa ja
toteutuksessa.

KUVA 1. Hakutermien trendi.

REFLEKTIOTA KIERTOTALOUSPUISTOJEN
KEHITTÄMISEEN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN
KEHITYSLINJOISTA
Olen aiemmin saanut olla kokoamassa ja kirjoittamassa logistiikkakeskuksia ja -alueita käsittelevää kirjallisuutta. Niissä on arvioitu
mm. sitä, miten logistiikkakeskukset syntyvät erilaisten virtojen
solmukohtiin ja miten ne luovat kilpailukykyä. Kuvassa 3 pyrin
yhdistämään aiempia selvityksiä siten, että voisimme arvioida
aikaisempien logistiikka-alueita koskevien selvitysten pohjalta,
kuinka kiertotalousalueet luovat kilpailukykyä ja/tai miksi kiertotalouden toiminnot ja yhteistyömallit lähtisivät liikkeelle tällaisista solmupisteistä. Logistiikka on paljon laajempi kokonaisuus
kuin kuljetukset, mutta tässä kohtaa alueiden suunnittelua ja jopa
maankäyttöä koskevassa artikkelissa erityisesti niitä koskevat
seikat on syytä nostaa esille: kierrätysbisneksen voinee sanoa
olevan kuljetusbisnestä! Eli toimivat kuljetusverkostot ja niiden

yhdistäminen ovat tärkeitä kiertotalouden toimintamalleissa – ja
siksi voisi luontevasti ajatella, että kiertotalouden toimijoiden on
syytä sijoittua jonkinlaiseen kuljetusverkostojen solmukohtaan.
Lisäksi tällaisessa alueiden suunnittelua koskevassa artikkelissa
on muutenkin syytä korostaa logistiikan toiminnoista juuri
kuljetuksia, koska niillä on merkittäviä vaikutuksia myös muihin
sidosryhmiin ja toimijoihin alueellaan. Ja vaikka katse onkin tulevaisuudessa, vanha akateeminen kirjallisuus voi antaa meille
hyviä johtolankoja siitä, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota: Jo Rogers & Tibben-Lembke (2002) totesivat yhteenvedossaan, että kiertotalouden (silloin keskustelussa ”paluulogistiikka”
engl. ”reverse logistics”) kuljetuksilla on suuri kustannusvaikutus
suhteessa tuotteiden arvoon (ks. taulukko 1).
Siinä missä logistiikan solmukohdissa yhdistyvät eri yritysten
kuljetusverkostot ja julkisen infrastruktuurin eri kuljetusmuodot,
kiertotalouspuiston sijoittuminen tällaiseen solmupisteeseen voi-

KUVA 2. Perinteinen toimitusketju.
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LOGISTIIKKA-ALUEET EDISTÄVÄT
KILPAILUKYKYÄ
1) LIIKENNEVIRTOJEN
SOLMUKOHTANA
Eri yrityksillä on omat verkostonsa ja eri
kuljetusmuodoilla omat erityispiirteensä – logistiikkakeskus mahdollistaa näiden optimaalisen yhdistelemisen. Tu
levaisuudessa verkostonhallinnan yhdistettyjen kuljetusten ja ydinverkon
solmupisteiden merkitys korostuvat entisestään.
2) PAIKALLISILLA SYNERGIAEDUILLA
Logistiikka-alueella toimivat yritykset
voivat tehdä yhteistyötä niin kuljetuksissa kuin muissakin toiminnoissa ja saavuttaa siten erilaisia synergiaetuja (henkilöstö, koneet, pienhankinnat, vartiointi).
3) MUILLA POSITIIVISILLA
KERRANNAISVAIKUTUKSILLA
Yhteinen oppiminen, innovaatiot ja kehittyminen. Osaavan työvoiman saatavuus yhteisellä aluee!lisella vaikut
ta
misella. Sijoittumis- ja tehostamismahdolllsuuksla erikokoisille yrityksille –
tulevaisuuden ympäristö.

Kierrätysbisnes on kuljetusbisnestä
Siinä missä toimitusketjut ovat tyypillisesti globaaleja, kiertotalous voi olla paikallisuudesta
kasvavaa. Erinomaiset kuljetukset ovat kuitenkin tärkeitä myös hyödykkeiden ja niiden mate
riaalien (paluu)kierrossa. Solmupisteessä on
usein kattavin kuljetuspalveluiden tarjonta, kun
siinä yhdistyvät erilaiset verkostot (kuljetusmuodot, yritykset).
Jakamistalous (ja materiaalien kierrot)
Resurssien, esim. tilat ja laitteet, tehokas jakaminen; solmupisteeseen voidaan luoda uutta liiketoimintaa esim. “kalustovuokraus”, mutta myös
“portinvartijana” toimiminen: tuotteiden tarkastus, lajittelu, hyöty- vai uusiokäyttö? Materiaalien
tehokas hyödyntäminen: tänne kannattaa sijoittua, kun täällä on saatavilla tuotannolle tärkeitä
resursseja!
Osaamisen kumuloituminen ja muut seikat
Kiertotalouden liiketoimintamalleissakin voidaan käyttää korkeaa osaamista. Kytkentä paikalliseen R&D-toimintaan on suotavaa – alue voi erikoistua esimerkiksi tietynlaisiin materiaaleihin ja
kiertoihin. Myös kiertotalouden sivuvirrat – energiaksl muutettavat jakeet – voivat olla tärkeitä:
energian saatavuus (esim. kiinteistöjen lämmitys) tai ekologiset liikenteen polttoaineet voivat
olla tärkeä sijoittumiskriteeri ja kilpailutekijä.

KUVA 3.

Logistiikka-alueiden tuottama kilpailukyky ja kiertotalous
voidaan (ja kannattaa) yhdistää.
si luoda myös merkittävää kilpailukykyä kuljetusten tehokkaalla
hyödyntämisellä: paluulogistiikan virroilla ei ole aina samalla
tavalla ”kiire” tai määrätty muoto kuin perinteisellä logistiikalla,
joten näitä prioriteetteja yhdistelemällä kuljetusjärjestelmästä
voidaan saadaan merkittävästi enemmän irti ilman lisäinvestointeja. On kuitenkin oletettavaa, että solmupisteessä on kattavin
kuljetuspalveluiden tarjonta, ja siten ”optimoitavaa massaa” on
enemmän. Kiertotalouden materiaalivirrat ovat erilaisia kuin
yleensä (ks. taulukko 2, perinteinen vs. paluulogistiikka) logistiikkajärjestelmässä hahmottelemamme, mutta ne voivat silti
hyödyntää suurelta osin jo toiminnassa olevia ratkaisuja.
Siinä missä logistiikan solmukohdissa voidaan havaita monenlaisia paikallisia synergiaetuja, kiertotalouspuistoissa nämä
voivat olla vielä selvempiä: oikean yhteistyömallin löytymisen
jälkeen voimme jakaa tiloja ja laitteita keskenämme, ja sinne voi
syntyä näihin perustuvaa liiketoimintaa (aitoa jakamistaloutta),
mutta kiertotalouspuisto voi olla myös merkittävä komponenttien ja materiaalien kierrätyksen kannalta. Kun tuotantolaitoksia
on menneisyydessä perustettu lähelle raaka-ainelähteitä, tulevaisuudessa kiertotalouspuisto voi olla tällainen houkutteleva
sijoittumiskohde, kun esimerkiksi harvinaisia maametalleja
voidaan ”louhia” naapurihallissa käsiteltävästä sähkö- ja elektroniikkaromusta.
Logistiikan solmukohdista voidaan nähdä syntyvän osaamis
intensiivisiä klustereita monenlaisine lisäarvoa ja kilpailukykyä
luovine palveluineen (esim. Sheffi 2013). Itse vertaisin näitä
tavallaan jopa tiedepuistoihin: niihin sijoittumalla yritykset voivat
saada monenlaista hyötyä t&k-yhteistyöstä naapureidensa tai
paikallisten korkeakoulujen kanssa. Kiertotalouspuistossakin
osaaminen korostuu tulevaisuudessa, kun haluamme saada
nykyisistä tuotteista ja materiaaleista mahdollisimman paljon irti.
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Ehkä tähän kategoriaan voi itse asiassa ottaa myös kierto
talouspuiston sivuvirrat ”muuna positiivisena kerrannaisvaikutuksena”. Vaikka rajasinkin artikkelin alkupuolella ”tuhoamistalouden” varsinaisen jakamis- ja kiertotalouden ulkopuolelle,
sivuvirroista syntyvät energiaksi muutettavat jakeet ja esimerkiksi
ylijäämälämpö voivat olla merkittäviä muille alueen toimijoille.
Näitä voidaan käyttää erilaisissa prosesseissa tai vaikka aivan
perinteisesti kiinteistöjen lämmityksessä. Mikäli sivuvirtoja on
runsaasti esimerkiksi biopohjaisten materiaalien kierroissa, niistä
syntyvät nesteet voidaan jopa priimata liikenteen polttoaineiksi,
jotka edelleen linkittyvät takaisin logistiikkapuistoon ja voivat olla
vastuullisten yritysten sijoittumiskriteeri alueelle.
MAHDOLLISTETAAN KIERTOTALOUS LOGISTIIKAN
TOIMINNOILLA
Millä tavalla tämä kiertotalouden logistiikka pitäisi sitten ottaa
huomioon yritysalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa? Tämä
artikkeli on varmasti enemmän keskustelunavaus kuin lopullinen yhteenveto. Joka tapauksessa talouden rakenteet ovat
murroksessa, toimitusketjut ovat kehittyneet työntöohjatuista
imuohjatuiksi, ja nyt ovat näköpiirissä ”kiertävät kehät”. Meillä on
myös merkittävää keskustelua kiertotaloudesta aina poliittisesta
päätöksenteosta lähtien. Se nähdään monella tapaa merkittäväksi
meille tulevaisuudessa ympäristönsuojelun lisäksi: tällä tavoin
voimme turvata kriittisten raaka-aineiden saannin, jos geopolitiikassa tapahtuisi suuria muutoksia ja kansainväliseen kauppaan
tulisi pysyviä pidempiaikaisia hidasteita.
Joka tapauksessa kiertotalouden mahdollisuudet tulisi nähdä
kaatopaikkaa ja ”tuhoamistaloutta” laajemmin. Meidän pitänee
suunnitella yritysalueet siten, että kuljetukset voivat olla entistä
tehokkaampia ja saumattomampia, yritysten välinen yhteistyö

mahdollistetaan (tulisiko suurimmilla alueilla olla jonkinlainen
”lennonjohtotorni”, ja mikä sen ”ansaintamalli” olisi?), sivuvirrat voidaan aidosti hyödyntää esim. paikallisesti energiana
tai jopa liikenteen polttoaineena liiketaloudellisin perustein
yritysten kesken, ilman ”monopolitoimijaa”, kuten esimerkiksi
Suomessa toteutetussa ”Energiaväylä”-hankkeessa selvitettiin
nk. matalalämpöverkon osalta. Ja kun tätä tarkastellaan aidosti
kiertotaloutena (eikä kaatopaikan nykyaikaisena versiona), jopa
kaavoituksessa tulee mahdollistaa uudenlaiset toimijat, jotka
käsittelevät ja lajittelevat tuotteita (”portinvartijat”) uudenlaisiin
kiertäviin kehiin. Ja voisivatko nämä olla nykyisten logistiikkaalueiden jatkumona siten, että tulevaisuuden logistiikka- ja
kiertotalouspuistot yhdistyisivät?
Yksi tapa tämän pohtimiseen on katsoa, millaisia ratkaisuja
nykyaikaisissa logistiikkakeskuksissa maailmalla on tänä päivänä
– ja arvioida, miten niistä voitaisiin jatkaa kohti kiertotaloutta.
Itävallan Grazissa oleva Cargo Center ei ole kovin suuri logistiikkakeskus, mutta se on rakentunut hyvin systemaattisesti
public-private-partnershipinä. Sillä on hallintoyksikkönsä, joka
mahdollistaa monella tapaa yritysten tehokkaamman resurssien käytön mm. turvallisuuspalveluihin, ruokalähetyksiin ja
kiinteistönhuoltoon. Palveluiden käyttöön ei ole pakotettu,
mutta yritykset käyttävät niitä, kun ne yhdessä tuotettuna ovat
laadukkaampia ja kustannustehokkaita. Alueella on myös synergioita yritysten välillä esimerkiksi pakkausten kierrätyksessä
ja pakkaamispalveluissa. Jo alueen rakentamisessa on otettu
luonto huomioon maamassojen käsittelyssä ja korvaavien istutusten tekemisessä. Nyt alueen hallien kattopinnat (eivät näy
vielä oheisessa valokuvassa) on valjastettu aurinkopaneelien
käyttöön ja tämä 2,2 MW:n kenttä on Itävallan suurin, se kattaa
liki 100 % alueen yritysten sähköenergian tarpeesta. Tähän solmupisteeseen on jo erinomaiset liikenneyhteydet niin maanteitse
kuin rautateitse ja monen kuljetuspalveluntarjoajan verkostoja
yhdistyy Graz Cargo Centerissä: olisiko tällainen luonteva paikka
myös laajemmin kiertotalouden toimintamallien yleistymiselle ja
kiertotalouden toimijoiden sijoittumiselle? Kasvun varaa alueella
on moottoritien varressa.
Ehkä viimeisenä pitää vielä muistaa se, että me emme täsmällisesti tiedä, millainen tulevaisuuden jakamis- ja kiertotalous
tulee olemaan – ja millaisia toimijoita siinä on? Siksi yritysalueille
pitäisi pystyä sijoittumaan monenlaisia uusiakin toimijoita:
kiertotalouden murros voi alkaa uusista start-upeista ja pienistä
yrityksistä. Voidaanko tämä mahdollistaa jotenkin muutenkin
kuin suurteollisuuden ympäristölupina materiaalien lajitteluun?
Varmaan ainakin ”jakamistalouden” toimijat mahtuvat kevyemmillä luparatkaisuilla esimerkiksi teollisuus- ja varastokaavaan (tai
jopa kaupalta jääviin tiloihin verkkokaupan yleistyessä?), kun taas
”kiertotalouden” kova toiminta vaatinee järeämpiä selvityksiä:
haasteena on varmaan silti se, missä ja millaisia ”portinvartijoita” meillä saa olla, tai rajaavatko ympäristö- ja/tai maankäytön
kysymykset sitä, miten tällainen sinällään järkevä tulevaisuuden
liiketoiminta voisi olla mahdollista.
Logistiikalla on keskeinen rooli kiertotaloudessa. Kiertotalous
puistoja suunniteltaessa ja toteutettaessa kannattanee tutkia
myös vanhempia ajatuksia yritys- ja logistiikka-alueiden kehityksestä yleisellä tasolla ja pohtia, kuinka näitä voitaisiin hyödyntää
yhdessä siten, että kiertotalous voisi toteutua käytännössä. Vain
taloudellisesti mielekäs kierto- ja jakamistalous on pitkällä aika-

Kuljetukset

• Suhteellisesti merittävämpi tavaran arvoon nähden
• Miten pakkaamme ”standardisoimattoman”
tavaran?
Varastohallinta • Ei niin merkittävä (varsinkaan elinkaaren
(Inventory
loppupuolella)
 anagement) • Varastaminen ei niin suuri riski?
m
Mutta pilaantuminen voi olla.
Varastotoimin- • Standardisoimattoman käsittely ja kerääminen
ta ja materiaa
vaikeaa
lin käsittely
• Lajittelu ja tunnistaminen kallista,
(Warehousing
samoin uudelleen pakkaaminen
& MH)
Talous ja
• Kirjanpitoarvo voi heiketä merkittävästi
kirjanpito
alkuperäisestä matkan varrella
• Mutta laadukkaasti erotetuilla materiaaleilla on
aito markkina-arvo

TAULUKKO 1.

Paluulogistiikan kustannuskomponenttien vertailu
perinteiseen logistiikkaan verrattuna.

TAULUKKO 2.

Rogers & Tibben-Lembken (2002) mukaan perinteisen ja
k ierrätyslogistiikan eroja (vapaasti suomennettuna).
PERINTEINEN LOGISTIIKKA
Ennustaminen suhteellisen
suoraviivaista
Jakelua yhdeltä monelle

PALUULOGISTIIKKA
Ennustaminen vaikeaa
(ei esim. POS dataa)
Kerääminen monesta paikasta
yhteen
Vakiomuotoiset jakelukanavat
Tuotteiden laatutaso vaihtelee
Standardin mukaan pakattua
Pakkaukset puuttuvat tai ovat
tavaraa
epäkunnossa
Reitityssuunnittelu selkeää
Reititysten optimointi vaikeaa
Hinnoittelu suhteellisen selkeää
Hinnoittelu vaikeaa (jos ei
tiedetä, mitä ollaan noutamassa?)
Kustannusten seuranta täsmällistä Kustannuksia vaikeampi hallita
Nopeuden merkitys suuri
Nopeudelle ei usein aseteta
merkitystä
Varastoonsitoutuva pääoma
Sitoutuvaa pääomaa ei usein
merkittävää
arvoteta
Valikoiman ja elinkaaren hallinta
Tuotteen elinkaaren hallinta
arkipäivää
monimutkaista
Neuvotteluasemat suoravivaiset
Toimijoiden väliset neuvottelusuhteet eivät aina ole selkeitä
Tilanteet tunnetaan ja
Paluulogistiikan tietojärjestelmät
tunnistetaan hyvin – tietojärjesja prosessin hallinta eivät ole
telmät tukevat (jopa reaaliaikaista samalla tavalla läpinäkyviä (esim.
seurantaa)
tietojärjestelmien antama tuki)

välillä mielekästä ja mahdollista. Ja sellainen toiminta vaatii oman
liiketoiminta- ja ansaintamallinsa, mutta todennäköistä on silti,
että niiden toteutuksessa kustannustehokas logistiikka ja kehittyneet toimitusketjun hallinnan ratkaisut ovat tarpeen. Ehdotan
siis kiertotalousalueiden kehittämisessä katsausta myös logistiikan asettamiin vaatimuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

KTM HEIKKI LAHTINEN työskentelee
logistiikan asiantuntijana Ixtriim Oy:ssä.
Sähköposti heikki.lahtinen mail.com.
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www.geocenter.fi

40 vuotta innovaatiota
Uusi RIEGL VMX
―

Valitse kamerapakettisi:

*
*
*
*

9 RIEGLkameraa (45  101 Mpx)
8 RIEGLkameraa + FLIR Ladybug 5+ 360°
FLIR Ladybug 5+ 360° (30 tai 60 Mpx)
tai omat kamerat 10 GigErajapinnalla

Neljännen sukupolven liikkuva, kahden RIEGL
skannerin Xprofiloiva lasermittausjärjestelmä

M A A N K Ä Y T T Ö 1 2 0 V U O T TA S I T T E N
• Norjalainen Johan Vaader
patentoi paperiliittimen.
• Huvudstadsbladet kirjoitti
moottorivaunun liikkuneen
Helsingin kaduilla,
mikä onkin ensimmäinen
tarkistettavissa oleva tieto
auton liikkumisesta Suomessa.
• FC Barcelona ja AC Milan
perustettiin.

VU O N N A 1899
SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN
AIKAKAUSKIRJAN vuoden 1899 numerossa
käsiteltyjä asioita.

YHTEISEN
PAIKAN JAKO

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
käydään laajaa keskustelua yhteisen paikan
jaosta. Asiasta alusti herra Bergman:
Voidakseni selvemmin vastata tähän kysymykseen, arvelen tarpeelliseksi ryhmittää kysymyksenalaiset paikat kahteen lajiin, nimittäin: l:ksi)
Sellaiset paikat, jotka ovat alkuperäiseen tarkoitukseensa yhä edelleenkin tarpeelliset; ja 2:ksi)
Sellaiset paikat, joita syystä tai toisesta ei enää
voi käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.
Ensimmäisessä kohdassa mainittuja paikkoja
ei koskaan pitäisi jakaa, elleivät jokaisen eri
paikan osakkaat jakamiseen myönny.
Että asia näin on, käy ilmi seuraavasta:
Ajatelkaamme esim. lastauspaikkaa tahi
venevalkamaa, johon jollain kohdalla kuuluu
jyrkkiä kallioita, tahi jonka rannat paikoittain
ovat niin matalat, ettei niistä kohdin pääse vesille. Näitä jaettaessa monen osakkaan palstat
välttämättä tulevat maan laatuun nähden
aivan kelvottomiksi tarkoitukseensa. Niinikään
saattaa olla hiekka-, muta- ja savipaikkojen
laita, joissa ei kaikin paikoin enää ole hiekkaa,
mutaa tahi savea saatavissa, sillä selväähän
on, ettei sellaisten säännöllinen jakaminen
mitenkään saata tapahtua niin että jokaisen
osakkaan palstaan voisi sulkeutua siitäkin
paikasta, jossa vielä olisi jonkun verran palstan
nimellistä ainetta otettavana. Mitä taasen
tulee toisessa kohdassa mainittuihin paikkoihin, jotka ovat menettäneet alkuperäisen
tarkoituksensa, esim. siten, että myllytontti on
käynyt tarpeettomaksi, kun itse myllynpaikka
on koskenlaskemisen kautta hävinnyt, tahi, että
lastaus- ja venevalkamapaikka järven laskemisen kautta on jäänyt kauvaksi rannasta, tahi
ettei hiekka-, muta- ja savipaikassa enää ole
palstan nimellistä ainetta saatavissa, katson

jokaisen osakkaan olevan oikeutetun saamaan
osansa erilleen murretuksi samalla oikeudella
kun yleisessä laissa isojaosta on sanottu.

•••

Ylempänä esittämieni perusteiden johdolla,
rohkenen mielipiteenäni lausua, että kuvernööri, asianosaiset kuulustettuansa, antakoon
määräyksensä yhteisten paikkojen jakamiseen
siinä tapauksessa, että osakkaat ovat myöntäneet jaon tapahtuvaksi; mutta jos yksi tahi
useampi osakkaista anottua jakoa vastustaa,
meneteltäköön kuten jaonjärjestelyn myöntämisestä voimassa olevissa asetuksissa on
säädetty.
Hra Knuutila kertoi Vaasan läänin maamittarien klubin asiasta keskusteltuaan tulleen
siihen johtopäätökseen, että jokaisella, joka
jakoa haluaa, on yleisen lain mukaan oikeus
saada osuutensa erilleen murretuksi.
Hra Paqvalén sitä vastoin väitti lain nojalla
tultavan aivan päinvastaiseen päätökseen kuin
niihin edellinen puhuja oli johtunut. Asetuksissa
säädetään, että jaossa on kaikki se maa, joka
lohkokunnan tiloille kuuluu, yhdessä jaksossa
lukuun otettava, jaettava ja toimituskirjassa
osotettava; ja tällaiset yhteisiksi jätetyt paikat
ovat myöskin pidettävät jaettuina, vaikkei niitä
olekaan millekään yksityiselle tilalle murrettu.
Niinikään säädetään, ettei laillista jakoa saa
sittemmin muuttaa eikä rikkoa. Tähän perustuen on selvä, ettei asetuksissa puheenalaisten
jaossa yhteisiksi jätettyjen paikkain jakoa ole
katsottu mahdolliseksi. Niin pitkälle sanoi
puhuja kuitenkin ehkä voitavan mennä, että
jako myönnetään, jos kaikki osakkaat siihen
suostuvat. Hra Knuutilan mainitsema lainpaik-

ka ei koske tiluksiin, joilla isojako jo on käynyt.
…………………………..
Mitä sitten itse kysymykseen tuli, arveli puheenjohtaja suotavaksi, että jaossa yhteisiksi jätettyjä palstoja saisi jakaa, kun lakimme henkikin
sitä puoltaa; ainoastaan silloin kun tällaisia
palstoja edelleenkin voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa, ja jakamalla kaikki
osakkaat eivät voisi saada sellaisia osia, jotka
olisivat samaan määrättyyn tarkoitukseen
soveltuvia, ei niiden jakaminen olisi sallittava.
Hra Hämäläisen mielestä isossajaossa yhteiseksi jätettyä palstaa ei ilman kihlakunnanoikeuden lupaa saisi jakaa.
Hra Savander katsoi, että kysymys on
ratkaistava yksinomaan sen perusteella onko
tällaisesta jaosta asiallisille hyötyä vai ei, ja tuli
tältä kannalta katsoen siihen johtopäätökseen,
että useimmissa tapauksissa yhteisiksi jätetyt
palstat ovat niin pienet ja mitättömät, ettei
niiden jakamisesta lähtevä hyöty vastaisi jakokustannuksiakaan. Tähän nähden puhujan
mielestä näytti turhalta ollenkaan myöntää
jakoa kysymyksenalaisissa tapauksissa.
Hra Knuutila myönsi oikeaksi, ettei tällaisista jaoista useinkaan olisi sanottavaa hyötyä,
mutta katsoi kysymyksen nyt koskevan vain
sitä, onko voimassa olevain asetusten mukaan
yhteisiksi jätettyjen palstain jako sallittu vai ei.
Tähän oli puhujan mielestä myöntävästi vastattava. Hra Paqvalén selitti vielä vastoin edellistä
puhujaa, ettei yleisessä laissa olevia määräyksiä siitä, että jakoa haluavalla on valta saada
osansa erilleen, voida sovelluttaa sellaisiin
tiluksiin, jotka isossajaossa ovat jakoon otetut.
Päätettiin, että käyty keskustelu oli vastaus
käsiteltyyn asiaan.

Jürgen Grönfors
jurgronf gmail.com
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Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat
ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä
miettivät tavalliset ihmiset oman
asumisensa kannalta sekä
yhteiskunnalliset toimijat
aina hallitusta myöten, sillä
Suomi on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohjelmaan.

ENERGIARATKAISUT VOIVAT VAIKUTTAA
MYÖS KAAVOITUKSEEN

HANKKEEN TIEDOT

Vähähiilisyys on tavoitteena Hämeen ammattikorhokkuutta mikro-CHP-tekniikalla.
keakoulun (HAMK) enerPirkanmaan liiton rahoittamassa
giatehokkuuteen tähtääEAKR-hankkeessa integroidaan
vissä tutkimushankkeissa.
sähköntuotanto hyödyntäen
Selvityksen kohteena on,
polttoprosessin hukkalämpöä
kuinka sähköenergiaa
(CHP, combined heat and power)
voitaisiin pienessä mittakaavassa tuottaa hukkaenergialla, ja myös polttoprosessissa syntyviä kaasupäästöjä
tutkitaan. Tutkimusta tehdään ns. hybridimoduulin avulla.
Kyseessä on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus,
jossa testataan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja. Siihen
on rakennettu älykäs ohjausjärjestelmä, jonka avulla selvitetään,
mikä energialähde milloinkin olisi kustannustehokkain.
Energialähteinä toimivat aurinkolämpö, aurinkopaneeli sekä
biokattila. Myös lämpöenergian varastointitapoja selvitetään.
Testauksessa käytetään veden lisäksi faasimuutosmateriaalia,
joka mahdollistaa suurempien lämpömäärien varastoinnin. Paitsi
että hybridimoduuli tuottaa tietoa, rakennus itsessään voisi olla
energialähde. Ja kun puhutaan uudesta rakennustyypistä, sen vaikutukset tulee huomioida myös maankäytössä ja kaavoituksessa.
Venect eli Vähähiilistä energiate-

ENERGIAA JAKAMISTALOUDEN PERIAATTEILLA?
Jakamistalous yleistyy. Se on jo nyt muuttanut ratkaisevasti monia
liiketoiminta-alueita, sillä kuluttajista on voinut syntyä sekä palveluiden ostajia että niiden tuottajia. Taloihinsa aurinkopaneelit
hankkiville markkinoidaan mahdollisuutta toimia pienessä määrin ylijäämäsähkön myyjinä. Jos hybridimoduulit yleistyisivät, ne
voisivat toimia energianlähteinä joko yksittäisille rakennuksille
tai useammallekin, mikäli mittakaavaa hieman kasvattaisi. Tälle
ei periaatteessa olisi estettä, sillä hybridimoduulin modulaarisuuden ansiosta skaalattavuus olisi helppoa.
34
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Lea Mustonen ja Susan Heikkilä

Mihin tällainen energiantuotanto sitten sopisi? Parhaiten
maatilamittakaavaan haja-asutusalueelle. Kun infran rakentamiseen ei tarvitsisi panostaa, menetelmä voisi lisätä pienten
yhteisöjen elinvoimaisuutta kustannustehokkaasti. Myrskyjen
sattuessa taloudet olisivat energiantuotannoltaan omavaraisia.
Optimoinnin avulla voitaisiin maksimoida kustannustehokkuus;
käytettäisiin juuri sitä raaka-ainetta, mikä olisi järkevintä. Esimerkiksi noin kymmenkunnan talouden suuruinen osakemuotoinen
tai muuten järjestäytynyt kesäasuntoyhteisö voisi ylläpitää energiantuotantoaan keskitetysti.
HUOMIOITAVA JO MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN
ALKUVAIHEESSA
Tämä edellyttäisi luonnollisesti perusteellista suunnittelua ja
asian huomioimista jo alueen maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa sekä tiivistä vuorovaikutusta eri viranomaisten kesken.
Toteutuessaan toiminta vaatisi pelisääntöjen sopimista ja todella
tiivistä yhteistyötä ja viestintää osallistujien kesken. Suomalainen
omakotiasukas on perinteisesti hyvin itsenäinen. Ruohonleikkuria
tai muita laitteita ei luontaisesti hankita yhdessä naapurin kanssa.
Energiaratkaisujen jakamistalouden voi helposti leimata
utopistiseksi ajatukseksi, sillä ajatusmalli sisältää lukuisan määrä
kysymysmerkkejä mm. vastuista ja ansaintalogiikasta. Jakamistalous on kuitenkin jo nyt muuttanut markkinatoimijoiden toimintamalleja ja aiheuttanut haasteita säädösten soveltamiselle.
Jatkuvasti kasvava energian hinta sekä ilmastotietoisuus voivat
nopeastikin muuttaa asenteita.

LEA MUSTONEN (hankkeen viestintäasiantuntija) ja
SUSAN HEIKKILÄ (hankkeen projektipäällikkö),

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Tech -tutkimusyksikkö

UUTISIA
LUMITUTKIMUKSEN HAVAINNOT
PARANTAVAT LUMEN SEURANTAA
AVARUUDESTA

Purkutyöt
– opas tekijöille ja teettäjille

Kiertotalous julkisissa
purkuhankkeissa

Purkukartoitus – opas laatijalle

Katja Lehtonen

Petr Hradil, Margareta Wahlström, Tuuli Teittinen, Katja Lehtonen
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UUDET OPPAAT RAKENNUSTEN
KESTÄVÄÄN PURKAMISEEN
Ympäristöministeriö on julkaissut kolme
uutta opasta rakennusten kestävästä
purkamisesta. Oppaiden avulla halutaan
parantaa purkuhankkeiden laatua sekä
lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä. oppaat ovat Purkutyöt – opas
teettäjälle ja tekijälle, Purkukartoitus – opas
laatijalle ja Kiertotalous purkuhankkeissa –
opas julkisiin hankintoihin.
Suurin osa (noin 85 %) Suomessa
syntyvästä purkujätteestä muodostuu
korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten
purkamisessa. Kansallinen tavoite on, että

rakentamisessa ja purkamisessa muodostuvan jätteen hyödyntämisaste materiaalina
nostetaan 70 prosenttiin ensi vuoteen
mennessä. Tavoite on asetettu EU:n jätedirektiivissä. Hyödyntämisaste oli vuonna
2017 arviolta noin 54 prosenttia.
Nyt julkaistujen oppaiden lisäksi ympäristöministeriö selvittää parhaillaan toteutuskelpoisinta tapaa inventoida Suomen
rakennetun ympäristön materiaalivirrat.
Selvityksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2020.

KIISTELLYN JÄÄMEREN RADAN MAAKUNTAKAAVA
LAUSUNTOKIERROKSELLE

Pohjoisimman Lapin maakuntakaava on
edennyt ehdotusvaiheeseen. Lapin liiton
hallitus hyväksyi maanantaina, että kaavaehdotus lähetetään viranomaislausunnoille vuoden 2020 alussa. Maakuntakaavassa
on ,,. varaus kiistellylle Jäämeren radalle.

Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat
kattava kaava tulee julkisesti nähtäville ja
kommentoitavaksi ensi vuoden syksyllä.
Jäämeren rata on herättänyt vastustavia mielipiteitä erityisesti saamelaisten
parissa.

25 000 EURON APURAHA KUNTIEN TOIMITILA- JA PALVELUVERKOSTON
HALLINTAAN ERIKOISTUNEELLE START-UP-YRITYKSELLE
Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen
apuraha on myönnetty kuopiolaiselle
Locia Solutions Oy:lle. Apuraha myönnettiin Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella ja sen suuruus on 25 000 euroa.
Locia Solutions Oy on erikoistunut kuntien toimitila- ja palveluverkoston suunnitteluun digitaalisuutta ja reaaliaikaista dataa
hyödyntäen. Yrityksen esittämän ratkaisun
tavoitteena on tukea muutosta tuotantolähtöisestä suunnittelusta ihmislähtöiseen,

vähähiiliseen tila- ja palveluverkoston
suunnitteluun.
Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa
ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry.
Palkitsemisperusteina mainitiin, että Locia Solutions Oy:n kehittämä toimitila- ja
palveluverkostojen suunnittelusovellus
CapaCity edistää rakennetun ympäristön
parempaa kokonaishallintaa ja mahdollistaa ympäristövastuullisemman toiminnan.

Lumitilanteen tarkkailu perustuu pääasiassa satelliittien avulla tehtäviin havaintoihin.
Satelliittipohjaisissa lumihavainnoissa on
kuitenkin virheitä, ja siksi menetelmiä tarkennetaan maastossa tehtävien mittausten
avulla. Tällaisia mittauksia tekevä SnowAPPmittauskampanja kokosi Ilmatieteen
laitoksen Arktiseen avaruuskeskukseen
Sodankylään parikymmentä mittaajaa
kuukauden pituiseen tutkimustyöhön.
Tutkimuksessa mitattiin lumen eri
ominaisuuksia kuten sen heijastamaa ja
lähettämää sähkömagneettista säteilyä eri
aallonpituuksilla. Lisäksi tutkittiin lumen
rakennetta, kosteutta ja epäpuhtauksia.
Havaintoja tehtiin esimerkiksi spektroalbedometreillä, radiometreillä ja tutkilla.
SnowAPP-kampanjassa kerättyjen
havaintojen avulla on tarkoitus kehittää
uusi malli, jossa kuvataan lumen ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutusta.
Tieto lumesta on yhä tärkeämpää muun
muassa, kun pyritään hallitsemaan makean
veden saatavuutta ja sopeutumaan uusiin
ilmasto-olosuhteisiin.

PORVOON VEROTOIMISTON
REMONTISSA PYRITÄÄN KORKEAAN
MATERIAALITEHOKKUUTEEN
Senaatti painottaa Porvoon verotoimiston pilottihankkeessaan hiilijalanjälkeä
pienentäviä menetelmiä, kiertotaloutta
ja muovitonta rakentamista. Remontoitavissa tiloissa tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman paljon nykyisiä
materiaaleja. Uusien materiaalien osalta
valinnoissa painotetaan kierrätettävyyttä
ja muovin vähentämistä. Tilojen hiilijalanjälkeä pienentää myös tilankäytön
optimointi.
Pilotin kautta Senaatti kerää tietoa
uusiokäyttöön sopivista materiaaleista,
muovista, ja purkujätteistä sekä vertaa
kustannuksia aiemmin toteutettuihin
rakennushankkeisiin. Muutostyöt alkavat joulukuun alussa ja hankkeen on
tarkoitus valmistua syyskuussa 2020.
Hankkeen kustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa.
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CUBESTA RAKENTAA HYBRIDIKERROSTALON
ASUNTOMESSUILLE 2020

PAIKKATIETOIKKUNA
AUTTAA VISUALISOIMAAN
YHTEISKUNNALLISIA ILMIÖITÄ:
TYYPILLINEN KÄYTTÄJÄ
TYÖIKÄINEN MIES

Ensi kesän Asuntomessuille valmistuu
hybridikerrostalo, jonka asukkaat toimivat
tulevaisuuden asumisen koehenkilöinä.
Valmistaja Cubestan mukaan talossa yhdistyvät puu- ja kivirakenteet ekologisuus
ja arkkitehtoninen näyttävyys keskiössä.
Hybridikerrostalosta tulee living lab
-ympäristö, jossa esitellään ja testataan
uudenlaisia asumisen palveluita. Esimerkiksi porrashuoneisiin on suunniteltu

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunapalvelu kokoaa yhteen suuren määrän
avointa tietoa useilta suomalaisilta tiedontuottajilta. Paikkatietoikkunassa on yli
1 600 karttatasoa yhdistettynä tilastotietoon. Esimerkiksi Tilastokeskuksen aineistoja on hyödynnettävissä teemakarttojen
muodossa: karttoja voi laatia alueittain
esimerkiksi väkiluvusta, työllisyysasteesta
tai eläkeläisten osuudesta. Tietoja voi
tarkastella kunnittain, seutukunnittain tai
maakunnittain.
Palvelussa vierailee päivittäin noin
3 500 henkilöä. Keväällä toteutettu käyttäjäkysely paljasti, että Paikkatietoikkunan
tyypillinen käyttäjä on työikäinen mies.
Kyselyn vastausten perusteella palvelun
käyttäjät edustavat erityisesti maa-, metsäja kalatalouden toimialoja ja tutkimus- ja
asiantuntijatehtäviä.
Paikkatietoikkunan käytön voi jakaa
ammatilliseen ja vapaa-ajan käyttöön: kyselyn perusteella 55 % käyttäjistä käyttää
palvelua sekä vapaa-ajan asiointiin että
töissä, 29 % pelkästään vapaa-ajalla ja
16 % pelkästään töissä. Vastauksista kävi
ilmi, että moni ammattikäyttäjä hyödyntää
Paikkatietoikkunaa päivittäin työtehtävissään.
Paikkatietoikkunasta toteutettiin laaja
käyttäjäkysely toukokuussa. Kyselyyn
vastasi 981 henkilöä. Kyselyssä kerättiin
käyttäjiltä myös ideoita palvelun kehittämiseksi.

kylmäsäilytystilat ruokalähetyksiä varten
ja etätöiden tekemiseen on asukkaille
varattu oma tilansa. Asunnot on varustettu
mm. sähkölukituksella ja ilmankosteutta
mittaavalla ilmanvaihtokoneella.
Rakennusprojekti on osa monitieteellistä Asumisen Tulevaisuus -hanketta, jossa
tarkoituksena on edistää asumispalveluiden ja asuinrakentamisen toimijoiden
välistä yhteistyötä.

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITTI PERUSKORJAAMISEN JA
UUDISRAKENTAMISEN KUSTANNUKSET JA HIILIJALANJÄLJEN

Helsingin kaupungin tavoitteena on
saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035
mennessä. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on asuinalueiden maankäytön tehostaminen tiivistämällä kaunkirakennetta
täydennysrakentamisella, vanhaa purkamalla ja uutta rakentamalla. Helsingin
kaupunki on selvittänyt, mitkä ovat kahden
eri toimintatavan – peruskorjauksen ja
korottamisen tai purkamisen ja uudisrakentamisen – rakentamiskustannukset ja
hiilijalanjälkipäästöt.
Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut teetti selvityksen kahden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistaman
vuokrakerrostalokohteen peruskorjaamisen ja korottamisen sekä vastaavasti
purkamisen ja uudisrakentaminen kus36
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tannuksista. Selvitys osoitti, että säilyttävä
peruskorjaus olisi ainakin tarkastelluissa
kohteissa uudisrakentamista jonkin verran
edullisempi vaihtoehto.
Tavoitteena kaupungilla oli myös
saada tietää, mitkä ovat kahden toimintamallin CO2-päästöt. Laskelmien mukaan
kahden asuinkerrostalon peruskorjaus
ja korottaminen tuottavat alhaisemman
hiilijalanjäljen kuin uudisrakentaminen.
Energiatehokkuuden parantaminen on
kuitenkin olennaista hiilijalanjäljen pienentämisessä: peruskorjauksissa ei yleensä
saavuteta samaa energiatehokkuutta kuin
uudisrakentamisessa.
Kustannusselvitykset ja hiilijalanjälkilaskennan Helsingin kaupungille tuotti
Sweco.

UUTISIA

PUUTARHA-ALAN
INNOVAATIOPALKINTO 2019
VTT:LLE

ENSIMMÄINEN KANSALLISEN AVOIMEN TIETEEN PALKINTO ON JAETTU
manageri Matti Kurkela, TkT Juho-Pekka
Virtanen, professori Matti T. Vaaja, emiritusprofessori Henrik Haggrén, HtM Kaisa
Jaalama ja professori Juha Hyyppä.
Palkinnon saajan valitsi avoimen tieteen
kansallisen koordinaation strategiaryhmä.
Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain
valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Vuoden 2019 valinnan
perusteluina olivat esimerkiksi se, että professori Hannu Hyypän johtama ryhmä on
aktiivisesti edistänyt tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Ryhmä on luonut
mm. uudenlaisia malleja tuottaa tieteestä
yhteiskunnalle tietoa käytettävässä muodossa. Ryhmä on myös toiminut aktiivisesti
avoimen saatavuuden lisäämiseksi esimerkiksi yleisölle suunnattujen näyttelyiden
ja tapahtumien kautta. Lisäksi ryhmän
tutkimustyön tuotokset ovat avoimesti
saatavilla.Palkinto luovutettiin Avoimen
tieteen syyspäivillä 25.–26.11.2019.

Avoimuus on yksi tieteen ja tutkimuksen
keskeisistä periaatteista: avoimuus lisää
tieteen saavutettavuutta, löydettävyyttä
ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio on jakanut ensimmäisen
Kansallisen avoimen tieteen palkintonsa.
Kansallinen avoimen tieteen palkinto
jaetaan jatkossa vuosittain henkilölle tai
tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- tai
opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla
edistänyt suomalaista avoimen tieteen
toimintakulttuuria tai jotakin avoimen
tieteen osa-aluetta.
Nyt myönnetyn palkinnon sai professori
Hannu Hyyppä ja ryhmä Aalto-yliopiston
Rakennetun ympäristön mittauksen ja
mallinnuksen instituutissa (MeMo, osa
laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköä).
Professori Hannu Hyypän vetovastuulla
olevaan ryhmään kuuluvat tiedetuottajatutkija Marika Ahlavuo, TkL 3D-studio-

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n
kehittämä kasvien kasvihuoneiden sisäilmaan mahdollisesti erittämien kaasujen
varhaiseen aistimiseen tähtäävä innovaatio
on palkittu Puutarha-alan Innovaatiopalkinnolla. Palkinto jaettiin Hämeenlinnassa Kauppapuutarhaliiton järjestämässä
Uuden Tekniikan Päivässä lokakuussa.
Palkinnon arvo on 10 000 euroa.
Innovaatio perustuu ajatukseen, että
kasvit erittävät ympärilleen hapen lisäksi
mahdollisesti myös muita kaasuja. Näitä
yhdisteitä tunnistamalla ja mittaamalla
voidaan esimerkiksi analysoida ja ohjata
kasvien kasvua. Erityisesti kasvitautien
ja -tuhoojien mahdollinen varhainen
ennakointi vähentäisi entisestään muun
kasvinsuojelun tarvetta.
Pääpalkinnon lisäksi palkintolautakunta
jakoi kolme 5.000 euron tunnustuspalkintoa. Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen Glysa-innovaatio
tavoittelee kasvisten alhaisempia nitraattipitoisuuksia. Aalto-yliopiston VIS-innovaatio kehittää tyhjiökuivaukseen perustuvaa
uudenlaista kasvihuoneiden rakennetta,
jolla voi olla merkittäviä energiansäästövaikutuksia. Sorkkinen A&T Oy kehittää tekoälypohjaista automaatiota kasvihuoneiden
olemassa oleviin säätötietokoneohjelmiin
integroitavaa energiansäästöön tähtäävää
ohjelmistoa.

DU VISSTE VÄL
•

att på Maankäyttös webbsidor kan du läsa i PDF-format alla
artiklar som publicerats i tidskriften sedan år 2000

•

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

•

dela artiklar i social media

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

ÄLYKOULU PYRKII LISÄÄMÄÄN
OPPILAIDEN HYVINVOINTIA

Atea Smart School -ratkaisu yhdistää
älykkään koulurakennuksen ja käyttäjien
tiedon omasta hyvinvoinnistaan. Ratkaisun avulla voidaan analysoida kiinteistön
vaikutusta oppilaiden koulumenestykseen
ja hyvinvointiin.
Atea Smart School keskittyy oppilaitoksissa hyvinvointiin kolmella osa-alueella: ihmiset eli oppilaat ja henkilöstö, kiinteistö ja
IT-laitteet. Osa-alueista kerätään tietoa eri
tavoin. esimerkiksi opetustiloista mitataan
melutasoa, valon väriä ja määrää, pienhiukkasia sekä lähiaikoina myös joidenkin
haitallisten homesienien määriä. Lisäksi
oppilaat ja opettajat antavat anonyymisti
mobiilisovelluksessa reaaliaikaista palautetta hyvinvoinnistaan.
Oppiva järjestelmä yhdistää eri lähteiden tietoja ja tekee rikastetusta datasta
johtopäätöksiä. Se voi esimerkiksi ohjata
eri tilojen ilmanvaihtoa tai luoda huoltopyynnön. Järjestelmä pystyy siis analysoimaan rakennusten eri osien soveltuvuutta
opetukseen.
Atea Smart School -ratkaisu on osa Atea
Smart Services -konseptia, johon kuuluvat
lisäksi City ja Building -ratkaisut. Esimerkiksi
Norjassa toimii useita City-ratkaisuja, joissa
useasta
lähteestä kerätty data tuodaan yhteen
ja siitä tuotetaan kaupunkilaisille uudenlaisia palveluja sekä kaupungille tapoja
kehittää ekosysteemiä, energiatehokkuutta ja elinvoimaisuutta. Myös Suomessa on
vireillä useita samanlaisia hankkeita.

KARTASTA PAIKKATIETOON
Leo Blomberg, Erkki-Sakari Harju, Tapio
Keisteri, Juha Korhonen, Antti Rainio,
Timo Tuhkanen, Matti Vahala: Kartasta
paikkatietoon. Digitaalisaation kehitys
Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960–2000. Koko 210 x 297, 299
sivua, nelivärinen, sidottu. ISBN 978-9527345-03-0. Suositushinta 50 €. Kustantaja
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt.
Kartasta paikkatietoon -teos on monikerroksinen kertomus paikkatiedon
digitalisaation kehityksestä Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa
1960–2000. Maan- ja merenmittaustekniikassa, kartanvalmistusprosesseissa, sijainnillisten tietojen varastoinnissa, jakelussa
ja käytössä tapahtui täydellinen mullistus,
kun perinteiset käsityövaltaiset menetelmät korvautuivat tietokoneavusteisilla ja
automaattisilla menetelmillä.
Kirja jakautuu kolmeen osaan. Maanmittauslaitoksen osiossa käydään läpi
kehittämistyön moninaisia vaiheita val-

takunnallisten maastotietojärjestelmän
ja kiinteistötietojärjestelmän luomisessa
sekä erityyppisten karttojen tietokoneavusteisessa valmistamisessa. Omina
kokonaisuuksinaan käsitellään paikkatietojen yhteiskäytön edistämisen, FINGISsovelluksen sekä Karttapainon kartta- ja
palvelutuotannon kehittämisen vaiheita.
Merenkulkulaitoksen osiossa kuvataan
syvyystietojen hallinnan kehittyminen
ja niiden pohjalta tapahtuva tietokoneavusteisten merikarttojen valmistus sekä
Suomen osuus kansainvälisen elektronisen
merikartaston suunnittelussa ja standardien valmistelussa.
Osion lopussa käsitellään kansallista
merikartoitusta säätelevän navigointitietojen hallinnan strategiaa sekä Ruotsin
merikarttalaitoksen kanssa yhteistyössä
kehitettyä uuden sukupolven merikarttajärjestelmää.
Kirjan viimeisessä osiossa on edellä
mainittuihin aihealueisiin liittyviä erillisiä
artikkeleita.

TIESITHÄN
•
•
•
•

että Maankäytön web-sivustossa on artikkelikohtaiset PDFtiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen ilmestyneistä jutuista
että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain
sanan ja vapaan sanahaun perusteella
että sivustossa on vain sähköisessä muodossa olevaa lisäaineistoa
että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

Käy tutustumassa: www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
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YRITYSUUTISIA
GEOTRIM
UUSI TRIMBLE R12
-VASTAANOTIN HAASTAVIIN
GNSS-YMPÄRISTÖIHIN
Trimble® R12 GNSS-vastaanotin
saa tehonsa uudesta PROPOINT™
GNSS -tekniikasta, jonka ansiosta
mittaaja voi mitata enemmän
pisteitä useammassa kohteessa
kuin koskaan ennen. Erityisesti
haastavissa GNSS-ympäristöissä
R12-vastaanotin auttaa säästämään aikaa maastossa ja vähen-

tää perinteisten menetelmien
tarvetta.
Täysin uusinta tekniikkaa
edustava Trimble ProPoint GNSS
tuo käyttäjälle joustavan signaalien hallinnan, joka auttaa
vähentämään signaalihäiriöiden
vaikutuksia ja tarjoaa kaikkien
GNSS-konstellaatioiden toiminnot.
Haastavissa GNSS-ympäristöissä,
kuten puiden lähellä sekä rakennetussa ympäristössä, Trimble R12:n
suorituskyky on yli 30 % edeltäjiään

parempi useissa eri tekijöissä, mukaan lukien maanmittaustasoisen
tarkkuuden saavuttamisessa, sijainnin tarkkuudessa ja mittauksen
luotettavuudessa.
R12 sisältää R10:stä tutun
SurePoint-kaltevuuskompensoinnin ja XFill:n katkeamattoman
mittauksen.

Lisätietoja: www.geotrim.fi

TOPGEO

TOPCON ESITTELEE U UDEN
SKANNAUSROBOTTI
TAKYMETRIRATKAISUN
RAKENTAMISEEN
Topcon Positioning Systems esittelee uuden sukupolven skannausrobottitakymetrin – GTL1000. Kompakti laserkeilain on
täysin integroitu täysiveriseen
robottitakymetriin, järjestelmä on
suunniteltu tarjoamaan tehokas
väline yhden käyttäjän merkintä
ja laserkeilaus sovelluksiin yhdellä
kojeen pystytyksellä. Yhdistettynä
ClearEdge3D Verity - ohjelmaan se

tarjoaa uuden standardin rakentamisen työnkulun todentamiseen.
Innovatiivinen koje sisältää
täydellisen robottitakymetrin,
joka tarjoaa täydet ominaisuudet
merkintään yhden käyttäjän hallinnalla. Järjestelmä on suunniteltu
tunnetun Topconin prismanseurannan ja tarkkuuden pohjalta, jonka
avulla käyttäjät voivat luottavaisesti merkitä pisteitä haastavissa
rakennusympäristöissä. Yhden
painikkeen painalluksella käyttäjät
voivat aloittaa laserkeilauksen.
Koje on suunniteltu niin, että
se mahdollistaa huomattavasti nopeammat nopeudet kuin vastaavat
työmaan laserkeilauksen työnkulut.
”Käyttäjät voivat suorittaa täyden
kupolin 360 asteen laserkeilauksen vain muutamassa minuutissa.
Perinteisemmät järjestelmät ja
menetelmät vievät huomattavasti
pidempään”, kertoo Ray Kerwin,
tuotesuunnittelun johtaja.

MAANMITTAUSALAN
EDISTÄMISSÄÄTIÖN
APURAHAT 2020
Hakemukset on toimitettava
viimeistään 31.1.2020 säätiön
asiamiehelle, joka myös vastaa
apurahoihin liittyviin kysymyksiin
ja myy adresseja säätiön puolesta:
Juha Hulkkonen
juha.hulkkonen aalto.fi
Kauppakartanonkatu 28 R 223,
00930 Helsinki
Puh. 0405179481

Magnet Collage -ohjelmalla
tehdyn prosessoinnin jälkeen
koko työ viimeistellään Clear
Edge3D Verity -ohjelmalla, joka
on kehittynyt ohjelmistotyökalu,
joka automatisoi rakentamisen
todentaminen.
”GTL-1000- ja Verity-järjestelmän saumaton integrointi luo
paketin, joka sopii täydellisesti
rakentamisen tarkastukseen 3Dmallinnus tekniikoiden avulla”,
Kerwin mainitsee. ”Tuloksena on
järjestelmä, joka tarjoaa erittäin
tehokkaan täyden kupolin laserkeilauksen, joka kerää nopeasti
kanavat, pylväät, palkit, pilarit,
läpät, läpiviennit ja rakenteelliset
teräkset. Se auttaa parantamaan
laadunvarmistusta, tarjoamalla
selkeän visuaalisen kuvauksen
rakentamisen laadusta lämpökartoilla, joilla voidaan minimoida
virheiden vaikutukset ennen kuin
niistä tulee kalliita ongelmia.”

Nick Salmons, laserkeilauksesta vastaava mittaaja Balfour
Beatty .yrityksessä toteaa: ”Balfour Beattyssä olemme sitoutuneet etsimään innovatiivisia
uusia työskentelykäytäntöjä. Uusi
Topcon-robottiskannausratkaisu
lisää tuottavuutta paikan päällä
nopeuttamalla rakennusprosessia
ja tunnistamalla suunnittelun
haasteet tehokkaammin kuin
perinteiset menetelmät. Olemme
iloisia, että olemme tehneet Topconin kanssa yhteistyötä viimeisten
kahdentoista kuukauden aikana
tämän uuden kojeen kokeilussa;
se merkitsee kustannusten ja
projektin keston pienentymistä
ja tuo hyötyä sekä asiakkaille että
toimeksiantajille.”

Lisätietoja: www.topgeo.fi

Maanmittausalan edistämissäätiö tukee apurahoin maanmittausalaan liittyvää yleishyödyllistä tiedotus-, julkaisu- ja valistustyötä. Säätiö ei kuitenkaan
myönnä toiminta-avustuksia eikä apurahoja perustutkinnoille.
Vuosina 2006–18 säätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 125 000 €, seuraaviin
tarkoituksiin:
Muu

Tue säätiön toimintaa, muista säätiötä
lahjoituksilla ja testamenteilla.

Valistustyö

Alan julkaisu
Oppikirja

Väitöskirja

Lisätietoja säätiön puheenjohtajalta:
Erik Lönnfeldt, erik.lonnfeldt iki.fi,
Ankkurinvarsi 3B, 02320 Espoo, 0400471 040.
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Translations by Karin Kolis

RÉSUMÉ
Ari Laitala (Editorial):
2010s Changed the Maankäyttö
Magazine – Surprisingly Little
2010s has changed traditional media
field. Especially in the area of printed
media transition has been essential.
For example almost half of the magazines have disappeared. One of the
success stories has been Helsingin
Sanomat which has lost tens of per
cents of its printed circulation but
raise of digi-circulation has compensated the loss almost totally. Relative
changes in Maankäyttö circulation
have been somewhat same. Externally the magazine has remained
more or less unchanged but content
has developed more diversified.

Marika Ahlavuo and Hannu Hyyppä:
Engineering Skills on Display –
Interaction through Multidisciplinary
Production
Exhibitions enable a relaxing exploration, as part of the audience, of a set
of things gathered into one place. At
its best, the exhibition experience
inspires one to look at a familiar and
story-driven environment or phenomenon with new eyes. Trade fairs,
customer events and seminars in land
surveying often include topical exhibitions and interaction. There are a
creditable number of expert events in
the field, where the latest knowledge
is transferred between players in the
field. Exhibitions can also be turned
into interactive meeting places, creating a natural encounter between the
audience and the researcher. The
assembly of the exhibition begins
through defining a narrative idea,
purpose and goal. The concept of the
exhibition is always built based on
the wishes of the partners. Curating
or producing an exhibition become
central.

Sakari Jäppinen, Juha Nurmi and
Satu Taskinen:
From Fragmentation to Inter
operability – Ministry of Environment Spurs the Digitalisation of Built
Environment
Over the next decade, land use planning and construction will go digital.
National policies on the digitalisation
of the built environment are now
being created. The article introduces
a road map on the digitalisation of
land use planning and construction.
The road map lists key actions to be
taken, all the way until 2030.

Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, and
Elina Ylikoski: Managing Customer
Relationships in Educational and
Research O rganisations
Business customers are quite different
from the customers in universities
and universities. The management

40

MAANKÄYTTÖ 4|2019

of customerships and their value
has improved in universities during
the past 10 years. Once clients have
been identified as the most important
capital of the organisation, better
results can be achieved by managing
customer relationships.

Laura Sariola:
Climate Targets Oblige also Existing
Properties
On October 24, 2019, the Building Information Foundation RTS published
the new RTS Environmental Classification Criteria for existing service and
commercial properties. The criteria
are constructed in co-operation
with experts in construction and
real estate, as well as in the fields of
well-being in work and environment.
The criteria aim to create better managed and maintained properties and
business premises. The criteria were
used in four pilot projects during the
development phase: the art museum
Ateneum, the Music House, Hanasaari
Swedish-Finnish Cultural Center and
the headquarters of Senate Real
Estate in Sörnäinen, Helsinki.

Hyvää J oulua
ja

Onnellista
vuotta 2020
toivotellen
MAANKÄYTÖN VÄKI

Saija Toivonen:
IVS 2017! Do You Know the New
Finnish Terminology Already?
The Finnish Association for Real Estate
Valuation, SKAY published a Finnish
translation of the International Valuation Standards 2017 in the beginning
of August. SKAY organized an event
on the 24th of September where the
new Finnish valuation terminology
was presented and the role of IVS in
practice was discussed.

Heikki Lahtinen:
Logistics Solutions Enabling Circular
Economy – Combining Logistics
Centres and Eco-Parks
Logistics will has an important role in
enabling (sharing and) circular economy in future. Logistics centres have
been studied during the past decade
in more detail, and the main idea
here is, should we plan and combine
industrial areas focusing on logistics
and circular economy? Supply chain
management practices will enable
more value-added circular economy
that is included in pure recycling. Do
we still have a too limited perspective
when planning industrial areas?

Lea Mustonen and Susan Heikkilä:
Energy Solutions Can also Influence
Zoning
Heating and energy solutions are
more timely than ever. Ordinary
people are thinking about them in
context of their housing. As is society,
including the government, as Finland
is committed to the climate change
mitigation program.

Varmista lukuoikeutesi Maankäytön verkko- ja mobiili
versioon toimittamalla ajantasainen sähköpostiosoitteesi
jäsenjärjestöösi.
MIL: toimisto milry.fi
MAKLI: makli welho.com
–tai tilausten osalta: tilaukset maankaytto.fi

PALVELUHAKEMISTO
www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

N A V D A T A
• Trimnet VRS-palvelu
• Takymetrit, GNSS-, GIS /DGPS/DGNSSlaitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot
Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi

• GPS/GNSS-laitteet
GIS/DGPS/RTK-sovelluksiin
• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot
Keilaranta 8, 02150 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.fi

• Javad GNSS Inc., Hemisphere ja Novatel
GNSS-laitteistot
• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja
tiedonkeruuohjelmat
• Planman projektinhallintaohjelmistot
rakennus- ja mittausprojekteihin
• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat
Eskolantie 1, 00720 Helsinki / Ilari Koskelo
P. 040 5108408, etunimi.sukunimi navdata.fi
www.navdata.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

NORDIC
GEOCENTER
• RIEGL – laserskannausjärjestelmät
• RIEGL – UAV-skannausjärjestelmät
• Mobiilimittaus- ja mallinnuskoulutus
Nordic Geo Center Oy
Kyöstinkuja 2, 00570 Helsinki
Puh. 045 650 8585
nordic geocenter.fi, www.geocenter.fi

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

ILMAKUVAPALVELUT

• Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi

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

• 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

•
•
•
•

Kiinteistöarvioinnit, myös SOTE-kiinteistöt
Asunto/yritysalueiden skenaariotarkastelut
Kiinteistöstrategian suunnittelu
Kiinteistöjen ja maa-alueiden kehittämis
analyysit
• Maapolitiikan konsultointi
Newsec Valuation Oy
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52, 00101 Helsinki
Puh. 0207 420 400, www.newsec.fi

VUOKRAMÖKKI
Lemmenjoella
MAKLI ry:n, MIL ry:n ja SKY ry:n jäsenille 20%:n alennus
listahinnasta.
Esittely ja varausmenettely:
muuraispuro.fi
MAANKÄYTTÖ 3|2019
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www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut
kunnille
• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin
Heikki Karttunen
puh. 050 394 9592
etunimi.sukunimi cgi.com
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki
www.cgi.fi

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

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen
Suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon
kehitetyt Trimblen ohjelmistot. Olemme
myös Autodeskin sertifioima jälleenmyyjä,
kehittäjä ja kouluttaja. Meiltä löytyy lisäksi
monipuolinen valikoima varusohjelmistoja.
Klovinpellontie 1–3, 02180 Espoo
Puh. 09 2313 2150
civilpoint civilpoint.fi www.civilpoint.fi

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

•
•
•
•
•
•

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

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

Toteutamme verkkotiedon hallintaa koko
naispalveluna aina sähköisistä omaisuuden
hallintatyökaluista asiakkaan verkon
suunnitteluun, kartoitukseen ja verkko
tiedon ylläpitoon asti.
Keypro Oy
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
keypro keypro.fi www.keypro.fi

• GPS/GNSS, GIS/DGPS
• Mobiilit kämmenmikrot maastoon
• Ohjelmistot
Lisätietoa: Esa Wikman
Keilaranta 8, 02150 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.fi

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

•
•
•
•
•

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

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

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

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

Palveluhakemiston ilmoittaja!
Nyt samaan hintaan myös 468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.
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www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

Suomalaiset 3D-Win-ohjelmistot
maanmittauksen ammattilaiselle.
• Aineistojen käsittely, geodeettiset
laskennat, formaatinmuunnokset
• Maastomalli
• Tiensuunnittelu ja -rakennus
• Kairaukset

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

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

• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna
Petteri Verronen
puh. 040 7523132
etunimi.sukunimi cgi.com
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki
www.cgi.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

•
•
•
•

Opas- ja osoitekartat
Internetkarttapalvelut
Kaavayhdistelmät
Koordinaatistomuunnokset ja muut
aineistokäsittelyt

Toimita bannerisi osoitteeseen
webmaster maankaytto.fi.

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

•
•
•
•
•
•

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot ja rajapintapalvelut
Tutkimus

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

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

• Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi

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

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• YTCAD-ohjelmistot infra- ja
kaavasuunnitteluun
• Paikkatietopalvelin
• Katu-Info, Viher-Info, johtokartta
Sweco Ympäristö Oy
Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku
Puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi sweco.fi, www.sweco.fi

Maastomittaus- ja suunnitteluohjelmia:
• Laserpisteiden ja kuvien käsittely ja käyttö
suunnittelussa
• Takymetri- ja GPS-mittaukset
• Pohjatutkimukset
• Katu- ja viemäriverkostojen sekä kaasu- ja
kaukolämpöverkostojen suunnittelu
• Johtotietoverkostojen hallinta
info terrasolid.fi, www.terrasolid.fi

Paikkatietoratkaisut liiketoiminnan
vauhdittamiseen
• Paikkatietoaineistot ja -palvelut
• Sovellukset, karttakäyttöliittymät ja alustat
• Paikkatietokonsultointi ja aineiston käsittely
Fifth Element – A Trimble Company
Satu Penttinen, puh. 040 5564730
satu.penttinen trimble.com, fifthelement.fi

www.maankaytto.fi

Maankäytön artikkelitietokanta on osoitteessa www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
PÄÄTOIMITTA JA
Ari Laitala,
puh. 358 50 5668998, ari.laitala maankaytto.fi
TOIMITUSSIHTEERI & UUTISET
Susanna Kari, susanna.kari maankaytto.fi
TOIMITTA JAT
Pekka Lehtonen, pehtonen1 elisanet.fi
Kari Rantalainen, karantalainen gmail.com
VALOKUVAUS
Jamie Donovan, jamie.donovan maankaytto.fi
ILMOITUSMY YNTI
Kari Rantalainen,
puh. 040 5891 478, karantalainen gmail.com

KUSTANTA JA
Maankäyttö ry (Y-tunnus 1104126-2).
Lehti edustaa Suomen Maanmittaus
insinöörien Liittoa (MIL) sekä
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja
opistoteknisten Liitto MAKLIa.
TALOUS JA HALLINTO
Toimisto: Maankäyttö ry, c/o Martti Pietikäinen,
Rälssintie 7 E 34, 00720 Helsinki,
toimisto maankaytto.fi.
Taloudenhoitaja Karin Kolis,
taloudenhoitaja maankaytto.fi.
Osoitemuutokset jäsenjärjestöjen kautta,
tilaukset tilaukset maankaytto.fi.

ILMOITUSHINNAT 1.1.2020
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.
Tilaukset: tilaukset maankaytto.fi
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TRIMBLELTÄ R-SARJAAN
UUSI GNSS-VASTAANOTIN

Trimble® R12
Täysin uusi ProPoint™ paikannusteknologia
haastaviin GNSS-olosuhteisiin
• 672-kanavaa, Trimble 360 -satelliittiseurantateknologia
• Trimble SurePoint™ -kaltevuuskompensointi ja
tarkka sijaintitiedon keruu
• Trimble xFill® -teknologia korjaa katkoksia

Kysy demoa

0207 510 600

Lisätietoa: https://geotrim.fi/tuotteet/gnss/gnss-jarjestelmat/trimble-r12/
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