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Etiopian maarekisteröinti

Entä jos meillä käy ”Notre Damet”
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Osallistuin 22.–26.4.2019 FIG Working Weekiin Hanoissa Viet
namissa. Se oli hyvä tilaisuus myös verrata Suomea muihin 
maihin maanmittauksen laajalla sektorilla. Kuulumme mones
sa suhteessa kehittyneimpiin maihin. Osaamistamme kuvaa 
hyvin se, että konferenssin avauspuheen piti Mika-Petteri 
Törhönen Maailmanpankista teemasta ”Turvallinen maan
omistus kaikille miehille ja naisille”. Maailmassa kahdella kol
mesta urbaanissa ympäristössä asuvalla ei ole mahdollisuutta 
rekisteröidä maansa omistusta. Se on kuitenkin perusedel
lytys taloudelliselle toiminnalle ja köyhyyden poistamiselle. 
Toisessa ääripäässä Suomessa rekisterit ovat ajan tasalla ja 
koko kiinteistön kaupan, muodostamisen ja rekisteröinnin 
ketju on mahdollista tehdä digitaalisesti.
On myös asioita, joissa meillä saattaisi olla parannettavaa. 
Tarkastelen kahta aihetta, jotka ovat FIG:ssä hyvin esillä.

Ensimmäinen on maanmittarin eettiset ohjeet (Professio
nal Ethics). MIL ja MAKLI ovat hyväksyneet CLGE:n laatimat 
Eurooppalaisten maanmittareiden eettiset säännöt (Code 
of Conduct). Tunnetko sinä tämän ohjeen sisällön? Ohje on 
tehty erityisesti varmistamaan yksityisen sektorin maanmit
tareiden palvelujen tasoa ja luottamusta työhön. Suomessa 
maanmittareiden työ on pääasiassa julkisella sektorilla, ja 
asiakkailla on yleensä hyvä luottamus työhömme. Mutta 
onko ammattietiikka meihin niin sisään kirjoitettu, ettei siihen 
tarvitse kiinnittää huomiota?

Etiikka tarkoittaa moraalia, sitä mikä on oikein ja väärin, 
millaisia ratkaisuja teemme jokapäiväisessä toiminnassamme. 
Toimimme tietysti aina lain mukaan, mutta lain soveltami
sessa tulee eteen eettisiä valintoja. Olaus Petrin vanhoissa 
tuomarinohjeissa todetaan jopa, että ”mikä ei ole oikeus ja 
kohtuus, se ei saata olla lakikaan”. Eettisiä valintoja voi tulla 
eteen melko arkipäiväisen tuntuisissa 
asioissa. Esimerkiksi jos asiakas pyytää 
kiirehtimään asiaansa jonon ohi hyvästä 
syystä, millä periaatteella teet päätöksen? 
Eettisen toiminnan perustana ovat arvot. 
Ihmisen arvot ovat yksilön toiminnan 
perusta. Työnantajan asettamilla arvoilla 
tarkoitetaan toivottua asiaa tai päämää
rää ja suotavaa käyttäytymistä. Tunnetko 
sinä omat arvosi, ja toimitko työnantajan 
arvojen mukaisesti?

MAANMITTARIN  
ELINIKÄINEN OPPIMINEN

M A R T T I  P I E T I K Ä I N E N  
martti.pietikainen maanmittauslaitos.fi

Toinen aihe on täydennyskoulutus (Continuing Profes
sional Development). Täydennyskoulutus on määritelmän 
mukaan ”aikaisempaa koulutusta tai pätevyyttä täydentävä 
ja ajanmukaistava koulutus”. Englantilaista termiä lähempänä 
voisi olla elinikäinen oppiminen, mistä oli esimerkkejä edel
lisessä Maankäytön numerossa 1/2019.

Monissa maissa maanmittaustoimituksia tekevät lisen
sioidut yksityisen sektorin maanmittarit. Silloin lisenssin 
edellytyksenä on usein tutkinnon lisäksi säännöllisesti, 3–5 
vuoden välein, suoritettavat täydentävät opinnot. Meillä sa
malla tutkinnolla voi tehdä toimituksia vaikka koko työuran 
ajan. Useimmat meistä toki koettavat täydentää opintojaan, 
mutta ehkä meiltä puuttuu kannustimia. Työnantajillakaan 
ei ole enää resursseja kurssittaa ihmisiä samalla tavoin kuin 
ennen. Nyt tarvitaan tavoitteellista koulutusta kaikille jo 
pelkästään ammattitaidon ylläpitoon nopeasti muuttuvassa 
maailmassa. Jatkotutkintoihin tähtäävää koulutusta meillä on. 
Täydennyskoulutus on ollut tähän asti lähinnä työnantajan 
antaman koulutuksen varassa. Esimerkiksi Maanmittauslaitos 
antaa työntekijöilleen ajankohtaista koulutusta, ja on suunni
tellut myös oppimispolkuja. Kaikilla ei ole kuitenkaan samoja 
mahdollisuuksia täydentää osaamistaan säännöllisesti.

Ongelma ei ole vain maanmittausalalla. Opetusministe
riön työryhmä on miettimässä elinikäistä oppimista tämän 
vuoden loppuun mennessä. Väliraportissaan työryhmä ei 
löytänyt ratkaisua mm. rahoitukseen. Edellä mainitussa 
Eurooppalaisten maanmittareiden eettisissä säännöissä 
mainitaan: ”Eurooppalaiset maanmittarit pitävät yllä ja 
parantavat tietämystään ja ammattitaitoaan sekä tarpeen 
mukaan laajentavat osaamistaan sitä mukaa kuin kysyntää 
uusille palveluille ilmenee. He kehittävät asianmukaisesti ja 

jatkuvasti ammattitaitoaan koko työuransa 
ajan.” Korkeatasoista opetusta alaltamme 
Suomessa kyllä löytyy, mutta mistä löytyisi 
täydennyskoulutukselle malli?

FIG Working Week tarjosi kiinnostavia 
esityksiä ja papereita näistäkin kahdesta 
aiheesta. Materiaali löytyy verkosta osoit
teesta fig.net/fig2019/.
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OIKEUS MAAHAN TOTEUTUU 
VIHDOIN ETIOPIASSAKIN
Teksti: Kaisa Viitanen 
Kuvat: Joona Pettersson

Enää etiopialaisten pienviljelijöiden 
ei tarvitse pelätä  viljelymaidensa 
 menettämistä. Suomalaisten 
 kehittämä maanrekisteröintiuudistus 
hillitsee Etiopian maaseudulla myös 
ilmastonmuutosta ja parantaa satoja. 

KUVITTELE OLEVASI MAANVILJELIJÄ. Olet perheesi kanssa 
viljellyt paria samaa palstaa vuosikymmenet. Nyt saatte kutsun 
sukulaisten luokse toiselle paikkakunnalle häihin, jossa vierähtää 
useampi päivä.  Kun palaatte kotiin, tilallanne näkyy ventovie
raita ihmisiä. He väittävät omistavansa peltosi. Yrität perustella, 
että maat kuuluvat teille, mutta sanojesi tueksi ei löydy mitään 
virallista dokumenttia.

Tällaisia tilanteita Etiopiassa ja koko Afrikan maanosassa ta
pahtuu usein. Syynä on puutteellinen maanhallinta. Suurin osa 
Afrikan ja Aasian maista on edelleen vuonna 2019 rekisteröimättä. 

Kymmenen vuotta sitten suomalainen maanmittari Tommi 
Tenno sai mielenkiintoisen tehtävän. Hänen tuli työryhmänsä 
kanssa luoda järjestelmä, jolla maailman köyhimpiin maihin 
kuuluva Etiopia saisi maaseutunsa palstat rekisteröityä.

Hän sai kollegakseen Gladys Savolaisen, joka otti hankkeessa 
vastuulleen naisten oikeuksiin liittyvän työn kehittämisen.

Tennon ja Savolaisen työnantaja on pohjoismainen säätiö 
Niras. Työn rahoittaa Suomen ulkoministeriö kehitysyhteistyö
varoista. Hankkeen nimi on Reila, joka tulee sanoista Responsible 

Yekite Antenegh, 38, oli tullut rekisteröimään hänen ja aviomiehensä maat, viisi palstaa eri paikoissa ja on juuri saanut elämänsä ensimmäisen 
maanrekisteröintitodistuksen. Se kelpaa lainan vakuudeksi ja se turvaa hänen käyttöoikeuden maahan seuraaville sukupolville asti. 
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and Innovative Land Administration. Tiimissä on seitsemän 
kokopäiväistä etiopialaisia asiantuntijaa ja puolenkymmentä 
kansainvälistä osaaikaista asiantuntijaa. 

Projektinjohtaja Tenno tulee kättelemään etiopialaisessa Bahir 
Darin kaupungissa. Alue kuuluu Amharan maakuntaan, jossa 
on tänään tarkoitus katsella, mitä suomalaisten veronmaksajien 
rahoilla on saatu aikaan.

Ennen maaseudun kyliin lähtöä on hyvä kerrata, millainen 
paikka tämä Afrikan sarvessa Etiopian, Sudanin, Djiboutin ja 
Eritrean keskellä sijaitseva maa oikein on. 

Pintaalaa on kolmen Suomen verran, asukkaita yli sata mil
joonaa. Nigerian jälkeen Etiopia on maanosansa toiseksi runsas
väkisin valtio. Viljelysmaasta on jo pula. 1980luvun nälänhädän 
jälkeen Etiopia on tehnyt paljon parantaakseen ruokaturvaa ja 
kehittänyt satoisuutta.

Kun maasturi lähtee kohti maaseutua, tienlaidassa aasit kan
tavat kolme kertaa itseään korkeampia heinäkuormia. Lapset 
paimentavat hoikkia nautoja ja kirjavaturkkisia vuohia. Talot on 
rakennettu eukalyptuspuun ohuista riuista ja maaaineksesta.

Etiopia on Afrikassa harvinaisen maanviljelypainotteinen 
valtio. Väestöstä 80 prosenttia asuu maaseudulla ja saa elantonsa 
maanviljelystä. Monilla on oma omavarainen pientila, jonka tuot
teet käytetään perhepiirissä. Kuivuus on lisääntynyt. Aliravitsemus 
vaivaa etenkin perheissä, joilla ei ole karjaa. Pienet paimenet 
saattavat siis olla ulkonäköään vanhempia. Aliravitsemuksesta 
koituu pienikasvuisuutta.

Ihan aluksi Tommi Tennon tiimi kehitti maaseudun palstojen 
rekisteröimiseksi nopean, mutta riisutun rekisteröintimallin.

”Etiopiassa on pula noin 40 000–100 000 maanmittarista. 
Suurin osa maanviljelijöistä ei osaa lukea. Tänne ei kannattanut 
tuoda liian monimutkaisia mittauslaitteita”, Tenno kertoo.

Reilan maanrekisteröinti perustuu ilmavalokuviin ja paikallisiin 
kenttätyöntekijöihin, jotka etenevät kylästä kylään. Henkilöstöksi 
rekrytoitiin 400 etiopialaista työntekijää, joilla on kandin paperit 
esimerkiksi rakennustekniikasta, maantieteestä, maataloudesta 
tai matematiikasta.

”Koulutamme heidät kuukaudessa maastotöihin. Prosessi 
pidetään niin yksikertaisena, että nopea koulutus onnistuu. Uusi 
työntekijä saa tuekseen mentorin, jonka tarve vähenee asteittain.”

Rahoittajana Suomi asetti Reilahankkeelle tavoitteeksi 
vähentää Etiopiassa köyhyyttä maanhallinnan avulla. Etenkin 
alussa työ keskittyi menetelmän kehittämiseen. Maapalstojen 
rekisteröintimenetelmästä haluttiin mahdollisimman luotetta
va, läpinäkyvä ja koko maahan skaalattava työkalu paikallisten 
viranomaisten käyttöön. 

“Toimivan kokonaisuuden rakentaminen on tarkoittanut, että 
kylätasolla osa menetelmistä on vastaavia kuin Suomessa 70 
vuotta sitten ja toisaalta monissa hallinnon ja prosessien vaiheissa 
käytetään viimeisintä globaalia teknologiaa.”

Parhaillaan Reila rakentaa Etiopialle hallintoa, joka pystyy 
hoitamaan ensirekisteröinnin jälkeiset toimitukset.

Reilahanke on Suomen kehitysavun mittakaavassa suurim
masta päästä. Vuosikymmenen aikana Suomi rahoittaa sitä 20 
miljoonalla eurolla. Tulokset ovat erittäin lupaavia. Hankkeella 
on luotu uudenlainen maanhallinnan ja rekisteröinnin toimin
tamalli.

”Meille tärkeintä on se, että Etiopian hallinto hyväksyi mallim
me viralliseksi menetelmäksi kautta maan”, Tenno sanoo.

Maarekisteriote hyväksytään leimatulla 
sormenjäljellä, koska lukutaito on Etiopian 
maaseudulla harvinainen.

Koko Etiopian rekisteröinti pelkästään Suomen resursseilla 
olisi mahdotonta, mutta Reilan menestys houkutteli varsinaiseen 
rekisteröintityöhön uusia  rahoittajia, joista monella oli tarjolla 
huomattavasti enemmän rahaa kuin Suomella. Esimerkiksi Iso
Britannia lähti rahoittamaan Etiopian maarekisteröintiä sadalla 
miljoonalla eurolla. Muita rahoittajia ovat Saksa, Norja, Kanada, 
EU ja Maailman pankki. Myös Etiopia rahoittaa hanketta omien 
resurssiensa mukaan.

Ilman Suomen käynnistämää Reilaa muilla mailla ei olisi ollut 
toimintamallia, johon liittyä. Nyt kaikki hankkeet edistävät samaa 
tavoitetta.

“Esimerkiksi IsoBritannia rahoittaa Etiopian rekisteröintiin 
2 000 kenttätyöntekijää.”

Suomen varoilla Etiopiaan perustettiin myös maan ensimmäi
nen maanmittauksen ammattikoulu sekä virkamiehille räätälöity 
maanmittaustekniikan maisteritutkinto. Ammattikoulu pyörii 
nykyisin etiopialaisella rahoituksella.

Nyt Reilan fokus on Etiopian oman hallinnon kehittämisessä, 
jotta se pystyy ylläpitämään laajan maarekisterin.

Etiopiassa maarekisteröinnin puute on Tennon mielestä joh
tunut ennen kaikkea heikosta taloudesta.

”Täällä on ollut muitakin rahareikiä.” 
Ennen vuotta 1974 Etiopian hallinnolla oli tapana jakaa maata 

sitä tukeville henkilöille. Sen jälkeen varsinainen maanomistus 
on pysynyt valtiolla, vaikkakin yksityisten oikeutta maahan on 
asteittain lisätty.

”Yhden palstan rekisteröinti 
maksaa rahoittajille  

vain 6,30 euroa.”
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Etiopian palstat rekisteröidään ilmakuvan avulla.  
Maamerkkien avulla viljelijät tunnistavat alueidensa 
rajat. Lopputarkastuksessa kukin varmistaa,  
että palsta on merkitty oikein. Mahdollisista  
virheistä tehdään valitus.

Pientilallinen Haimanot Abe  on nostanut   
miehensä kanssa noin 1 500 euron suuruisen lainan, 
jolla he rakennuttivat tilan uuden päärakennuksen, 
ostivat karjaa, hedelmäpuun taimia ja  paransivat 
 mehiläiskennoja. ”Ilman maan rekisteröintiä 
perheemme sadot olisivat paljon pienemmät”, 
 tyytyväinen Abe sanoo.

SEITSEMÄN SYYTÄ 
 PANOSTAA KEHITYSMAIDEN 
 MAAN HALLINTAAN 
Maanrekisteröinti ja maanhallinnan kehit-
täminen vahvistavat yhteiskuntaa palsta 
kerrallaan. Tommi Tenno, mitä Etiopiasta 
voi oppia?

1. PIENVILJELIJÄN TULEVAISUUS VAHVISTUU
Kun maanviljelijä voi luottaa saavansa pitää maapalstan jatkossakin, hän 
sitoutuu investoimaan siihen enemmän. Hän uskaltaa istuttaa hedelmä
puita ja muita monivuotisia satokasveja ja metsää, jotka estävät eroosiota 
ja hidastavat ilmastonmuutosta ja auttavat selviämään silloinkin, kun 
viljasato jää heikoksi.

2. SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO KOHENEE

Etiopiassa avioparit merkitään tasaarvoisina maapalstan haltijoiksi. Jos 
tulee ero, rekisterissä alue jaetaan kahtia. Voimakkaalla tiedotustoiminnalla 
ja toisaalta seurannalla pidetään huoli, että silloin kun taloudessa ei ole 
aviomiestä, haltijaksi merkitään vain nainen eikä esim.  sukulaismiestä ku
ten perinteisesti on ollut tapana. Kaikkiaan rekisteröidyistä palstoista 19 % 
on merkitty vain naisille, 12 % vain miehille ja 64 % yhteisesti aviopuolisoille. 
Loput on merkitty mm. yhteisöille, kirkolle ja moniavioisille perheille.

Etiopian moniavioisilla alueilla mies voi ottaa toisen vaimon, mutta hän 
joutuu jakamaan oman osuutensa toisen vaimon kanssa. Ensimmäinen 
vaimo saa pitää omansa kokonaan. Tämä on jo vähentänyt miesten halua 
avioitua uudelleen.

3. PERINTÖOIKEUS ON NYT REILUMPI

Aiemmin Etiopiassa maan omistajaksi merkittiin yleensä mies. Perin
nönjaossa alaikäiset lapset ja tytöt saattoivat jäädä ilman. Kun rekiste
röintiuudistus eteni valtionhallintoon, myös lakeja muutettiin. Enää ikä 
ja sukupuoli eivät vaikuta perinnönjakoon. Toki lain käytännön toteutus 
vielä vaihtelee alueittain.

4. REKISTERITODISTUS KELPAA PANKILLE

Vaikka Etiopiassa maan omistaa valtio, rekisteritodistukseen ilmoitettu 
henkilö voi käyttää maata lainansa vakuutena. Lainan avulla maahan ja ti
lanhoitoon investoiminen parantaa satoodotuksia, mahdollistaa yritysten 
perustamisen ja työllistämisen sekä luo positiivisia tulevaisuuden näkymiä. 

Toisin kuin Suomessa, lainanottaja ei voi menettää maitaan vaikka ei 
pystyisi maksamaan lainaansa. Pankki voi siinä tapauksessa vuokrata osan 
tilaa siksi aikaa, että velka on maksettu.

5. REKISTERI VÄHENTÄÄ KONFLIKTEJA

Maan rekisteröinti ja maanhallinnan kehittäminen vähentävät konflikteja 
kaikilla tasoilla: naapureiden välillä, kylien välillä, maakuntien ja osavaltioi
den välillä. Toimiva oikeuslaitos on oleellinen osa toimivaa maanhallintaa.

6. LÄPINÄKYVYYS LISÄÄNTYY

Maan rekisteröinti ja maanhallinnan kehittäminen laajentavat hallinnon 
alueellista kattavuutta ja tuovat siihen läpinäkyvyyttä. 

7. SENSITIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN 

Maarekisteri on tiukasti sidoksissa kohdemaansa sisäpolitiikkaan. Sitä ei 
voi lähestyä yläpuolelta vaan ymmärtävässä yhteistyössä. Maanhallinta on 
tekninen ala, jossa tarvitaan yhteistyötaitoja sekä samaan aikaan uusinta 
tekniikkaa ja perinteisiä menetelmiä.
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”Joidenkin pelkona täällä on, että jos maan myynti vapautet
taisiin kokonaan, maaseudun väestö voisi myydä maansa ja 
muuttaa kaupunkeihin vain huomatakseen, ettei siellä ole heille, 
ainakaan vielä, työpaikkoja”, Tenno sanoo. Hän vertaa tilannetta 
toisen maailmansodan jälkeiseen Suomeen, jolloin meilläkin 
ajateltiin että teollisten työpaikkojen puuttuessa on parempi 
pitää huoli siitä, että ihmisillä on maapala, mitä viljellä ja mistä 
saada peruselanto.

Tenno vertaa mielellään Suomen ja Etiopian maahallintoa. 
Suomi on alansa edelläkävijä, mutta Etiopiassa hallinnonala 
kehittyy nopeasti. 

Tähän mennessä Etiopiassa noin 16 miljoonan ihmisen maat 
on rekisteröity. Uuteen Reilan kehittämään ITjärjestelmään on 
siirretty puoli  miljoonaa palstaa. Jos kaikki etenee suunnitellusti, 
vuoden sisällä järjestelmässä on 10 miljoona palstaa. 

Kokonaan rekisteröimättä on vielä noin 35 miljoonaa palstaa, 
jotka nekin on kaikki tarkoitus siirtää järjestelmään.

Reilan kenttätyöntekijät toimivat kolmen hengen tiimeissä. 
Yksi ryhmä rekisteröi päivässä maastosta ja palstojen koosta 
riippuen 15–100 palstaa.

Kenttätyöntekijät saavat paikallistason mukaista palkkaa, noin 
sata euroa kuussa. Tehokkaan ja edullisen työn ansiosta yhden 

Maarekisteröinti on kauden merkittävin 
tapahtuma, joka kokoaa paikalle koko kylän 
miehet. Tilan rekisteriotteen saamiseksi 
tarvitaan myös naisten allekirjoitus. Näin 
Reila-hanke lisää yhteisössä naisten roolia ja 
parantaa tasa-arvoa. 

”Suomalaiselle maanhallinta-
osaamiselle on kovasti tarvetta, 

koska valtaosa Afrikan ja Aasian 
maista on yhä rekisteröimättä.”
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palstan rekisteröintikustannukset kaikki vaiheet huomioiden ovat 
ainoastaan 6 euroa 30 senttiä. 

Rekisteröinnillä on laajoja vaikutuksia etiopialaisten arkeen, 
turvallisuuteen ja talouteen. Aikaisemmin maanviljelijät valitsivat 
lähinnä yksivuotisia satokasveja. Kun he nyt voivat olla varmoja 
olevansa tilalla vuosienkin päästä, monivuotisten kasvien ja he
delmäpuiden suosio on voimakkaassa kasvussa. Puut tarjoavat 
monien muiden kasvien arvostamaa varjoa, estävät eroosiota ja 
hidastavat ilmastonmuutosta.

Etiopian oikeuslaitos on lähettänyt maarekisteröinnin kehit
täjille kiitoksia. Ennen oikeusjärjestelmä kuormittui maanhallin
nan epäselvyydestä aiheutuvista kiistoista. Oli väkivaltaa, jopa 
tappoja, monenlaisia konflikteja.

”Nyt oikeuslaitokseen on vapautunut resursseja keskittyä 
muihinkin ongelmiin”, Tenno sanoo. 

Aikaisemmin etiopialaisilla pienviljelijöillä ei ollut mitään asiaa 
lainamarkkinoille. Uudistuksen jälkeen pankit ovat alkaneet hy
väksyä rekisteröidyn maan lainan vakuudeksi. Näin yhteiskunnan 
heikoimmista, usein köyhyysrajalla sinnittelevistä viljelijöistä, on 
tullut rahatalouden osallisia, jotka voivat investoida tiloihinsa, 
perustaa yrityksiä ja työllistää ihmisiä.

Potentiaali on valtava, koska suurin osa Etiopian viljelystä on 
edelleen pienimuotoista omavaraistaloutta ja monet sinnittelevät 
köyhyysrajalla.

”Suomessa sellaisten lainojen, joiden vakuus perustuu kiinteis
törekisteriin, arvo on 600 miljardia euroa eli kymmenen valtion 
vuosibudjetin verran”, Tenno vertaa. 

Aika paljon hyötyä kuuden euron palstarekisteröinnistä.
Suomi on yksi harvoista maista, jotka rahoittavat suoraan 

kehitysmaiden maanhallinnan kehittämistä. Tommi Tenno toivoo, 
että ulkoministeriö jatkaa maanhallinnan kehittämistä myös 
muissa kehittyvissä maissa.

”Joidenkin mielestä Suomessa maanrekisteröinti saatetaan 
mieltää hieman tylsäksi alaksi. Tekninen maanhallinta on joillekin 
kehitysyhteistyön rahoittajille vaikeammin perusteltavissa kuin 
vaikkapa koulujen tai vesipisteiden kehittäminen.” 

Reilan hyvät tulokset ovat havahduttaneet uudenlaista yleisöä 
maanhallinnan mahdollisuuksista. Suomalaisille itsestäänsel
vyytenä näyttäytyvä ala merkitseekin toisaalla suurta edistystä, 
jonka avulla yhteiskunnat voivat saada kehitykseensä tasapainoa 
ja lisävauhtia.

Suomen suurlähetystössä Addis Abebassa 
 erityisasiantuntijana työskentelevä  Gezahegn 
Tadesse  on tyytyväinen Reila-hankkeen 
 tuloksiin.

Artikkelin toimittaja KAISA VIITANEN ja valo
kuvaaja JOONA PET TERSSON osallistuivat ulko
ministeriön Kehitysakatemian järjestämälle 
Etiopian matkalle helmikuussa 2019.
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MIKÄ ON
MAANMITTAUSLAITOKSEN

ROOLI JA ASEMA SUOMESSA?

Timo Linkola

Maanmittauslaitos ymmärretään usein varsin 
tekniseksi organisaatioksi, jota politiikka ei 
 paljoakaan kosketa. Jos laitoksen kehittämiseen 
liittyy jotain politiikkaa, se annetaan  laitokselle 
valmiina maa- ja metsätalousministeriöstä. 
Keskustelu Maanmittauslaitoksen poliittisesta 
roolista ja asemasta Suomessa ei ole avointa. 
Julkisesti sellaista keskustelua ei edes käydä.

MAANMITTAUSLAITOS on maanmittausalan kansalli
sesti tärkein laitos. Sen toiminta palvelee koko yhteiskun
taamme, kansalaisia ja elinkeinoelämäämme. Laitos luotiin 
aikanaan Suomeen, jonka pääelinkeino oli maatalous. 
Maatalousmaan omistaminen tai omistamattomuus oli 
sosiaalisen luokkajaon pääasiallinen perusta. Maanmit
taushallituksella oli suuri rooli maatalouteen liittyvien 
maareformien toteutuksessa kuten torppien lunastuksissa, 
karjalaisten ja rintamamiesten asuttamisessa ja monissa 
tilusjärjestelyissä. Laitos oli aikanaan aktiivisesti mukana 
myös maaseudun kirkonkylien kaavoituksessa. Kaupun
kikehitys on ihan oikein ollut pääasiassa kaupunkien 
itsensä vastuulla. Maanmittauslaitoksella on paljon tietoa 
ympäristöstämme ja pätevää tekniikkaa ympäristömme 
tilan ja kehityksen arviointiin.

Pääosa uusista tiloista muodostetaan rakentamistarkoituksiin. Suomalainen yhdyskuntarakenne syntyy pitkälti maanmittaustoimitusten 
 kautta. Jokaisella maanmittaustoimituksella on vaikutus ympäristöömme.
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Hyvä lähde tarkastella Maanmittauslaitoksen kansallista 
roolia on maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen 
tulossopimus 2018–2022. Se on liitteineen 24sivuinen asiakirja ja 
päivätty 3.1.2017. Asiakirja alkaa seuraavasti:
”1 MAANMITTAUSLAITOKSEN JA HALLINNONALAN TAVOITE

LINJAUKSET 
 Hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset ja yhteiskunnalli

nen vaikuttavuus 
I Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua.
II Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoi

mintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät.
III Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla 

sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tar
peet.

IV Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turval
lisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla.

V Luonnonvara, kiinteistö ja paikkatiedot palvelevat laajasti 
yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.”

Strategiateksti jatkuu mm. digitalisaatioon, tietojärjes
telmiin ja paikkatietoihin liittyvillä tavoitteilla. Laitoksen 
kansallista roolia voi tarkastella vaikkapa muutamien yhteis
kunnallisten sanojen esiintymisellä sopimustekstissä. Pikatar
kastelu Maanmittauslaitokselle merkittävistä asioista ilmenee 
oheisesta taulukosta.

On varsin mielenkiintoista, että Maanmittauslaitoksen tu
lossopimuksessa ei mainita kertaakaan ilmastoa, kaavoitusta, 
kaupunkeja tai luontoa. Tulossopimuksessa korostuvat vah
vasti paikkatieto, tutkimus, digitaalisuus ja maastotieto. Laitos 

on pitkälti tekninen ja juridiikkaan pohjautuva 
organisaatio. Laitoksen valtavan paikka ja 
maastotiedon yhteydet ympäristöongelmiem
me hallintaan ja kuntiin on asiakirjassa kuitattu 
kovin kevyesti. Teksti puhuu epämääräisesti 
yhteyksistä sidosryhmiin ja viranomaisiin, 
mutta niitä, niiden tarpeita ja yhteistyön ke
hittämistarpeita ei ole konkretisoitu.

Tarvitsemme kansallista analyysiä siitä, 
mitkä ovat Maanmittauslaitoksen sidosryh-
mäyhteydet ja miten laitoksen palveluja näille 
ryhmille parhaiten kehitetään. Maa ja metsä
talousministeriöllä eikä millään muullakaan 
ministeriöllä yksin ei ole pätevyyttä tällaiseen 
analyysiin. Näitä asioita on pohdittava avoimes
ti yhdessä eri alojen ja Maanmittauslaitoksen 
kesken. Laitoksen palvelujen suuntaaminen 
on toki pohjimmaltaan poliittinen kysymys. 
Miten kiinteistöjärjestelmää kehitetään, mitä 
tietoa kerätään, ketä sillä palvellaan ja miten 
tietoa jaetaan, on politiikkaa. Siksi tarvitaan 
myös poliittista keskustelua Maanmittauslai-
toksen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Sellaista keskustelua ei alalla juuri ole näkynyt. 
Laitoksen sisällä lienee urakehityksen kannalta 
turvallisinta keskittyä teknisiin kysymyksiin ja 
välttää erimielisyyksiä alaa johtavan ministe
riön poliittisen johdon kanssa.

Suomalaisten kansallinen ykköshuoli on ny
kyään ilmastonmuutos. Meistä 89 % on paljon tai 

jonkin verran huolissaan ilmastonmuutoksesta. Jos ilmastonmuu
tosta halutaan oikeasti torjua, keskiössä ovat energiantuotanto, 
yhdyskuntarakenne ja verotus. Maa ja metsätalousministeriö ja 
Maanmittauslaitos eivät ole viime vuosikymmeninä kantaneet 
huolta Suomen yhdyskuntarakenteesta, vaikka se syntyy pitkälti 
maanmittaustoimitusten kautta.

Onko jatkossa alalle eduksi vai haitaksi, että Maanmittauslai
tos urbaanissa Suomessa on osa maa ja metsätalousministeriön 
hallinnonalaa? Se on eurooppalaisittain poikkeuksellista. Näin 
toimitaan vain Liettuassa ja Suomessa. Unkarissa vastaava laitos 
on maatalous ja aluepolitiikan ministeriössä. Muissa Euroopan 
maissa tällainen toiminta on kytketty useimmiten rakentamises
ta ja ympäristöstä mutta joskus myös oikeudellisista asioista tai 
verotuksesta vastaavien ministeriöiden yhteyteen. Tanskassa, 
Islannissa ja Virossa maanmittauslaitos on ympäristöministeriön 
yhteydessä, Norjassa kunnallis ja modernisointiministeriön 
yhteydessä ja Ruotsissa elinkeinoministeriön yhteydessä. Ruot
sin elinkeinoministeriön (Näringsdepartement ) alaisuuteen 
kuuluu 26 laitosta mm. asumisesta ja kaavoituksesta vastaava 
Boverket, maanmittauslaitos, patentti ja rekisterilaitos, posti ja 
telehallitus, metsähallitus, maatalouslaitos, merenkulkulaitos, 
tiehallitus jne.

Maanmittauslaitoksen tilastot kertovat, että vuonna 2017 
Suomessa oli kiinteistöjä (tiloja) 2 298 093 kpl. Kiinteistö
kauppoja tehtiin 62 654 kpl. Näistä kaupoista 52,0 % palveli 
asuinrakentamista, muuta rakentamista 5,3 % ja virkistystä eli 
lomaasumista 15,9 %. Asumiseen ja rakentamiseen liittyi koko 
maan kiinteistökaupoista 73 %. Maa ja metsätaloustarkoituksia 

SANA Kpl HUOMAUTUKSIA
Asiakas
Asiakasvirasto
Asunto
Asutus
Digitaali(saatio)
Ilmasto

10
6
4
–

18
–

Viittauksia aoy:n osakasrekisteriin

Kaava
Kalastus
Kasvillisuus
Kaupunki
Korkeakoulu
Kunta
Luonnonvara
Luonto
Maankäyttö
Maaseutu
Maastotieto
Metsä
Opetus
Paikkatieto
Pelto

–
1
1
–
2
1
4
–
1
1

19
4
2

49
1

Viittaukset Metsähovitutkimusasemaan

Päästö
Rakennus
Ruoka
Sidosryhmä
Tutkimus
Viranomainen
Virasto
Ympäristö

Yritys

1
2
4
6

31
7
5
7

3

Viittaukset Ruokavirastoon

Viittauksista pääosa koskee toimintaym
päristöä, liiketoiminnan kasvuympäristöä 
ja GreenOfficetoimistoympäristöä
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nossamme. Pohjoismaiset ja eurooppalaiset ratkaisut tarjoavat 
hyvän tuen myös Suomen Maanmittauslaitoksen kansallisen 
roolin ja aseman kehittämiselle.

Maanmittauslaitoksen hallinnollisen aseman optimointi 
ei ole valtion talouden kannalta merkittävä kustannus tai 
säästökysymys. Laitoksen lähivuosille suunniteltu budjetti
kehitys vastaa alan tarpeita. Laitoksen tehtävien selkeytys ja 
paranevat yhteydet rakentamisen ja ympäristön ohjaukseen 
voisivat tuoda lisää tehoa suomalaiseen asuntopolitiikkaan, 
yhdyskuntarakentamiseen ja parantaa elinympäristömme 
laatua. Laitos palvelee kansalaisia ja maanomistajia varsin 
hyvin. Tietotekniikan kehityksen myötä nämä asiakaspalvelut 
ovat edelleen paranemassa.

• Ilmakuvaukset
• Laserkeilaukset
• Digitaalinen ortokuvatuotanto• Fotogrammetrinen kartoitus• Maasto- ja virtuaalimallit

SKM-Gisair Oy on täyden palvelun suomalainenkartoitusyritys, joka pärjää myös vientimarkkinoilla.

Suomalaista osaamista, laatua ja palvelua!

Tekniikantie 12

02150 Espoo

Puh. 044 304 8175

www.skmgisair.fi

Tanguar Haor, Bangladesh
25° N, 91° E

kiinteistökaupoista palveli 24,3 %. Maanmittauslaitos muo
dosti v. 2017 16 934 uutta kiinteistöä. Niiden käyttötarkoitus 
ei näy tilastoista, mutta kiinteistöjen kauppahintarekisterin 
perusteella voi todeta, että pääosa uusista kiinteistöistä liittyy 
rakentamiseen. Kaupunkien asemakaavaalueilla 72 kaupunkia 
hoitaa itse kiinteistöjen muodostamisen ja rekisteröinnin. Ne 
muodostavat vuosittain noin 8 000 uutta kiinteistöä. Näissä 
kaupungeissa asuu noin 4 miljoonaa asukasta. Maanmitta
uslaitos hoitaa lainhuudatusten ja kiinnitysten rekisteröinnin 
koko maan alueella.

Valtakunnallisesti on paraikaa vireillä sähköisen asunto-
osakasrekisterin (ASREK) perustamishanke. Rekisteriin on 
tarkoitus koota osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omista
jamerkinnät. Hanketta johtaa maa ja metsätalousministeriö, 
jonka toimialasta asuntoosakkeet ovat varsin kaukana. 
Tällaiselle rekisterille on ilmeisesti tarvetta ja se sopii Maan
mittauslaitoksen yhteyteen.

Suomen taajamaalueilla asui v. 2017 85,6 % maamme 
 väestöstä. Maa ja metsätalouden osuus maamme työpaikoista 
oli v. 2017 3 %. Tällaisten lukujen valossa maa ja metsäta
lousministeriön rooli pääasiassa rakentamista ja kaupunkeja 
palvelevan kiinteistönmuodostuksen, rekisteröinnin ja jopa 
asuntoosakeyhtiöiden osakkaiden rekisteröinnin johdossa 
näyttää kummalliselta historian jäänteeltä. On aika modernisoida 
ja optimoida Maanmittauslaitoksen rooli ja asema valtionhallin-

Tekn.lis TIMO LINKOLA on  toiminut 
 Suomen Kunnallisliitossa ja  Kuntaliitossa 
maankäyttöinsinöörinä, yli-insinöörinä ja 
kansainvälisissä  tehtävissä.  
Sähköposti: timo linkola.net.
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Maanalaisen alueen 
 omistusoikeus

Teksti ja kuvat: Pia Mäkilä

Kaupunkien tiivistymisestä johtuva 
maanhinnan nousu on lisännyt maan-
alaisen tilan kysyntää. Myös tekniikan 
kehittyminen on mahdollistanut 
maanpinnan alaisen alueen entistä 
monipuolisemman hyödyntämisen. 
Näiden seurauksena maanalaisesta 
alueesta on tullut arvokas lisäresurssi, 
jonka kaupallistumisesta ja kysynnän 
kasvusta on seurannut tarve säännellä 
sen käyttöä ja määritellä oikeudet sen 
hallintaan entistä tarkemmin.

Leppävaarassa Kehä I:n tunneli kulkee asuinalueen alapuolella.

PERINTEISESTI maanpinnan alla olevan alueen on katsottu 
kuuluvan osaksi maanpinnan kiinteistöä ja kiinteistön omistaja 
on voinut hyödyntää sitä mahdollisuuksiensa mukaan. Toisaalta 
myös julkisia hankkeita on toteutettu kymmeniä metrejä maan
pinnan alle ilman, että siitä on katsottu syntyvän maanpinnan 
kiinteistön omistajalle oikeutusta korvauksiin. Kysymys kiinteis
tön omistusoikeuden ulottumisesta maanpinnan alapuolelle 
nousee esiin erityisesti silloin, kun alueen ottaa käyttöön jokin 
muu taho kuin maanpinnan kiinteistön omistaja. Usein näissä 
tapauksissa maan alle toteutettu rakennushanke rajoittaa jollain 
tavoin maanpinnan kiinteistön käyttömahdollisuuksia. Esimerkik
si maalämpökaivon rakentaminen voi estyä, koska maanalaisen 
rakennuskohteen toiminta varmistetaan tavallisesti perustamalla 
maaalueelle pysyvä käyttöoikeuden rajoitus.

Maanpinnan alaisen alueen omistusoikeudesta ja kiinteistön 
omistusoikeuden ulottuvuudesta on saatavilla tutkimustietoa ja 
käytännöntapauksia melko vähän. Vanhojen oikeustapausten 
perusteet eivät enää useinkaan ole johdettavissa suoraan tämän 
päivän tapauksiin, sillä maanalaisen tilan hyödyntämismahdol
lisuudet ovat nykyään huomattavasti monipuolisemmat kuin 
muutama vuosikymmen sitten.

K I R J O I T U S O N E N S I M M Ä I N E N O S A 
maanalaisen tilan omistusoikeutta ja 
korvattavuutta koskevasta artikkelisar-
jasta ja perustuu kirjoittajan vuonna 
2018 valmistuneeseen diplomityöhön 
”Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus 
– korvauskysymykset maanalaisten aluei-
den lunastuksissa”, jossa aihetta tutkittiin 
määrittelemällä lainopin avulla omistus-
oikeuden ulottuvuus maanalaiseen tilaan 
sekä siihen liittyvä omaisuuden suoja ja lu-
nastamiseen liittyvä korvausvelvollisuus. 
Näiden avulla johdettiin suojatun etupiirin 
ulottuvuus sekä korvausvelvollisuuden 
syntyminen maanalaisen alueen lunasta-
misessa yleiseen tarpeeseen. Artikkelisar-
jan toinen kirjoitus julkaistaan seuraavassa 
Maankäytön numerossa ja se käsittelee 
korvauskäytäntöä maanalaisten tilojen 
lunastuksissa muissa pohjoismaissa.
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KIINTEISTÖN ULOTTUVUUS
Kiinteistöt merkitään Suomen kiinteistörekisteriin kak
siulotteisina maaalueina maan pintatasossa olevien 
rajamerkkien perusteella. Kuitenkin kiinteistön käyttö 
rakennettaessa tai maaainesta hyödynnettäessä ta
pahtuu aina myös vertikaalitasossa. Vuonna 2018 voi
maan tullut kiinteistönmuodostamislain muutos 
mahdollistaa myös kolmiulotteisten (3D) kiinteistöjen 
muodostamisen ja maanalaisen tai yläpuolisen kiin
teistön omistusoikeuden rekisteröinnin maanpinnan 
kiinteistön omistajasta poikkeavalle omistajataholle.

3Dkiinteistöille määritellään rajat myös korkeussuunnassa, 
jolloin kiinteistörekisteriyksiköllä on selkeästi rajattu ulottuvuus 
myös maanpinnan alle tai päälle. Tämä ei kuitenkaan ratkaise 
kysymystä perinteisten kaksiulotteisten kiinteistöjen ulottu
vuudesta. 

OIKEUDELLINEN INTRESSI JA TOSIASIALLINEN 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUS
Lähtökohtaisesti kaikki maaalueet Suomessa ovat jonkin tahon 
omistuksessa ja omistusoikeus kulkee maanpintatason kiinteistön 
mukana. Suomalaisen oikeuskirjallisuuden perusteella kiinteistön 
omistusoikeudesta on mahdollista erottaa kaksi eri ulottuvuutta: 
kiinteistön tosiasiallinen käyttömahdollisuus sekä omistamisen 
oikeudellinen intressi. Diplomityössä läpikäydyt suomalaisten 
oikeusoppineiden sekä pohjoismaisten asiantuntijoiden näke
mykset kiinteistön ulottuvuudesta olivat yhtenäisiä sen suhteen, 
ettei kiinteistö yhdenkään näkemyksen mukaan rajoitu johonkin 
tiettyyn syvyysasemaan vaan ulottuvuus määrittyy pikemminkin 
sen mukaan, kuinka omistaja pystyy kiinteistöään hyödyntämään. 

Kiinteistön tosiasiallinen käyttömahdollisuus ulottuu siis niin 
syvälle, kuin maanomistajalla on oikeudellisesti ja tosiasiallisesti 
mahdollisuus kiinteistöään hyödyntää. Tähän vaikuttaa, toisaalta 
rajoittavasti ja toisaalta mahdollistavasti, voimassa oleva lainsää
däntö sekä kiinteistön käyttöä säätelevät määräykset ja tekniset 

Pasilan Triplassa on eri käyttötarkoituksia 
päällekkäin, kun parkkihallien ja junaratojen 
päälle rakennetaan liike- ja toimistotilaa 
sekä asuntoja.

”Kiinteistön tosiasiallinen käyttö-
mahdollisuus ulottuu niin syvälle, kuin 

maanomistajalla on mahdollisuus 
 kiinteistöään hyödyntää.”

1,2 kilometriä pitkä Paloheinätunneli kulkee 
Helsingin keskuspuiston ali Paloheinästä 
Kuninkaantammeen.
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”Vuonna 2018 voimaan  
tullut kiinteistön muodostamis-
lain  muutos mahdollistaa 
myös  kolmiulotteisten (3D) 
 kiinteistöjen muodostamisen.”

hyödyntämismahdollisuudet. Kiinteistön tosiasiallinen käyttö
mahdollisuus voi tulla määritellyksi tapauskohtaisesti esimerkiksi 
kaavassa tai rakennusluvassa.

Tosiasiallista käyttömahdollisuutta rajoittavat myös erilaiset 
sosiaalista sidonnaisuutta ilmentävät säädökset sekä yhteiskun
nan normit ja velvollisuudet. Erotuksena pakkolunastuksella 
asetetusta käytönrajoituksesta nämä rajoittavat kiinteistön
omistajia yleisesti, korvauksetta ja siirtämättä omaisuutta toisen 
lukuun. Tyypillisiä omistusoikeuden sosiaalisen sidonnaisuuden 
ilmentymiä ovat yleiset ympäristö, terveys sekä paloturvallisuus
näkökulmien huomioon ottaminen.

Omaisuuden suojan näkökulmasta tosiasiallinen käyttömah
dollisuus on sama kuin suojattu etupiiri. Tällä alueella kiinteistön 
omistajalla on myös oikeus kieltää ulkopuolinen käyttö. 

Tosiasiallisella käyttömahdollisuudella on vaikutusta kiinteis
tön arvoon. Sillä ei tarkoiteta vain jo toteutettuja käyttötapoja ja 
mahdollisuuksia, tai niitä, joiden realisointiin on hankittu luvat, 
vaan kiinteistön tosiasialliset käyttömahdollisuudet on huomioi
tava arvioinnissa samoin kuin muutkin kiinteistön arvoon vaikut

tavat tekijät. Kiinteistön arvoon vaikuttavien mahdollisuuksien 
on oltava todennäköisiä ja realistisia.

Kiinteistön omistajan tosiasiallinen käyttömahdollisuus on siis 
ajassa muuttuva dynaaminen käsite, joka määrittyy olosuhteiden, 
teknisten mahdollisuuksien sekä kiinteistön käyttöä koskevan 
lainsäädännön ja määräysten perusteella. Koska maanalaiselle 
alueelle kiinteistön omistajan tosiasiallisen käyttömahdollisuu
den alapuolella ei ole nimetty erillistä omistajatahoa, voidaan 
omistajan oikeudellisen intressin katsoa jatkuvan rajattomasti 
kohti maapallon ydintä niin syvälle, kuin toimijasta riippumatta 
on mahdollista päästä. Tästä johtuen oikeus maanpinnan alle 
toteutettaviin hankkeisiin on jouduttu hankkimaan joko sopi
muksella tai pakkotoimella.

Diplomityössä tutustuttiin esimerkinomaisesti myös maihin, 
joissa on päädytty kirjaamaan lakiin kiinteistön vertikaalinen 
ulottuvuus jatkuvaksi tiettyyn syvyysasemaan. Tätä käsitellään 
artikkelisarjan toisessa kirjoituksessa yhdessä muiden pohjois
maiden korvauskäytännön kanssa.

Jutussa käytetyt alkuperäiset lähteet sekä diplomityö löyty
vät Aaltoyliopiston sähköisestä arkistosta osoitteessa https:// 
aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33693.

Aalto-yliopiston asema Espoon Otaniemessä 
on yksi Länsimetron maanalaisista asemista.

Kirjoittaja on DI, joka työskentelee 
 Maanmittauslaitoksessa asiantuntijana.  
Sähköposti: pia.makila maanmittauslaitos.fi.

Läs artikeln på svenska på maankaytto.fi/ 
arkisto/mk219/mk219_extra_makila.pdf.

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33693
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33693
https://www.maankaytto.fi/
arkisto/mk219/mk219_extra_makila.pdf
https://www.maankaytto.fi/
arkisto/mk219/mk219_extra_makila.pdf
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LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN  tarkis
tamista koskeva mietintö valmisteltiin 
päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori 
suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. 
Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön 
tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset 
yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten 
palveluihin sekä elinkustannuksiin olisivat 
merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön 
muutokset vaikeuttaisivat kuntien mahdol
lisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää 
ja kustannustehokasta maankäyttöä sekä 
kunnan vastuulla olevaa palveluverkostoa. 
Mietinnössä esitettyjen muutosten vaikutusta 
kuntatalouteen ei ole selvitetty. 

VAPAAEHTOINEN KAUPANKÄYNTI 
LOPPUISI, KOSKA LUNASTAMINEN 
OLISI MYYJÄLLE EDULLISEMPI 
VAIHTOEHTO
Mietinnössä esitetyt muutokset tulisivat vai
keuttamaan kuntien raakamaan hankintaa 
sekä kaavoittamattomilla että kaavoitetuilla 
alueilla. Lunastaminen olisi lunastuksen 
kohteelle aina vapaaehtoista kauppaa edulli
sempi vaihtoehto, koska lunastuskorvaus olisi 
markkinahintaa korkeampi. Vapaaehtoisen 
kaupankäynnin asemasta jouduttaisiin ene
nevässä määrin turvautumaan lunastamiseen 
mikä ei liene ollut valmistelun tavoitteena. 

LUNASTUSTEN SEURAUKSENA 
JATKUVASTI NOUSEVA MAANHINTA 
JOHTAISI KIINTEISTÖKEINOTTELUUN
Mietinnössä esitetty lunastuskorvaus perus
tuisi spekulaatioon maan tulevasta arvonnou
susta ja markkinaarvosta. Sen päälle tulisi 
prosenttikorotus. Esitetyt muutokset johtai
sivat jatkuvasti kohoavaan maan ja asumisen 
hintaan sekä yleisistä taloussuhdanteista 
riippumattomiin kohoavien hintojen odo

tuksiin ja keinotteluun. Lunastustilanteessa 
maksettava maanhinta nousisi kerta kerralta 
suhdanteista, markkinatilanteesta ja hinnas
ta riippumatta. 

YHDYSKUNTARAKENTEEN 
VASTUULLINEN KEHITTÄMINEN 
– KESTÄVÄ KUNTATALOUS SEKÄ 
KANNATTAVAT JULKISET JA 
YKSITYISET PALVELUT?
Esitetyt muutokset vaikeuttaisivat kokonai
suutena merkittävästi kunnan mahdollisuutta 
järjestää kuntalaisille maankäyttömahdol
lisuuksia tarvetta vastaavasti sekä kunnan 
vastuulla olevat palvelut kohtuullisella kus
tannustasolla ja veroasteella. Lisääntyvät lu
nastustoimitukset ja korkeampi korvaustaso 
yhdessä lisäisivat merkittävästi kuntien inves
tointimenoja ja heikentäisivät jo ennestään 
kriittistä kuntatalouden tasapainoa. Tämä 
vaarantaisi yhdyskuntarakenteen vastuullisen 
kehittämisen.

Esitetyt muutokset vaikeuttaisivat myös 
yksityisten palvelujen järjestämistä kulutta
jien tarvetta vastaavasti ja kilpailukykyisellä 
hinnalla. Kustannustehottomat palveluverkot 
ovat koko yhteiskunnan yhteinen ongelma. 
Tehotonta verorahojen käyttöä ja kannatta
mattomia palveluja.

SAAKO LUNASTUKSEN KOHTEEKSI 
JOUTUNUT TAHO TÄYDEN 
KORVAUKSEN MENETYKSESTÄÄN –  
EI MUUTA?
Voimassa oleva lunastuslainsäädäntö turvaa 
nykyisellään lunastettavan tahon oikeuden 
saada täysi korvaus menetyksestä. Lunastus
lainsäädännön lähtökohta on, että korvausta 
ei makseta lunastushankkeen tuomasta 
lisäarvosta. Esitetty lainsäädännön tarkistus 
muuttaisi tämän keskeisen periaatteen.

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMISTA 
KOSKEVA  MIETINTÖ EI TYYDYTÄ KUNTIA

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö   
Suomen Kuntaliitossa 
matti.holopainen kuntaliitto.fi

MATTI HOLOPAINEN

KANSALAISTEN TASAPUOLINEN 
KOHTELU JA OIKEUSJÄRJESTELMÄMME 
USKOTTAVUUS?
Valmistelun käynnistyessä esitettiin keskeisenä 
perusteluna, että lunastuksen kohteena olevan 
tahon perustuslain mukainen omaisuuden
suoja ei toteudu. Kunnissa katsotaan, että 
maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä maanhankinnassa maanomistajia ja muita 
kuntalaisia kohdellaan Suomessa avoimen 
valmistelun ja päätöksenteon kautta siten, 
etteivät perustuslailliset oikeudet ole vaarassa. 
Lunastamiseen turvaudutaan viimeisenä keino
na ja menetyksestä maksetaan täysi korvaus. 
Esitetyt muutokset heikentäisivät oikeusjär
jestelmämme uskottavuutta, luotettavuutta 
ja tasaarvon toteutumista sekä loukkaisivat 
lunastajan, kuntalaisten yhteisiä oikeuksia 
suhteessa tahoon, jolta joudutaan viimeisenä 
keinona lunastamaan maata demokraattisesti 
tehtyjen päätösten toteuttamiseksi. 

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 
OVAT KOKONAISUUS
Lunastuslainsäädäntö tulisi pysyttää korvaus
perusteiltaan nykymuodossaan. Lunastus
lainsäädännön tarkastelu tulisi nivoa yhteen 
meneillään olevan maankäyttö ja rakennuslain 
kokonaisuudistuksen kanssa. Säädökset yh
teen toimivina mahdollistavat ja varmistavat 
päätettyjen maankäytön suunnitelmien to
teuttamisen.

VAIKUTUKSET KUNTIEN MAANKÄYTÖN 
JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN SEKÄ 
KUNTATALOUTEEN TULISI SELVITTÄÄ
Esitettyjen muutosten negatiiviset suorat ja 
moninaiset välilliset kerrannaisvaikutukset 
kunnan maankäytön järjestelmälliseen kehit
tämiseen ja kuntatalouteen ovat merkittävät ja 
kiistattomat. Muutosten heijastusvaikutuksista 
olisi tässä yhteydessä tehtävä niiden merkittä
vyyden vuoksi kattava vaikutusarviointi.

Valmistelevassa työryhmässä tulisi olla 
kuntien lisäksi edustettuna kaikki keskeiset toi
mijat, joihin lunastuslainsäädännön muutokset 
oleellisesti vaikuttavat. Aikaa valmisteluun tulisi 
varata riittävästi.

Ruotsin Kuntaliiton arvion mukaan vuo
situhannen alkupuolella tehdyt paikallisen 
lunastuslainsäädännön muutokset, joilla on 
ratkaisevasti huononnettu kuntien mahdol
lisuutta hankkia raakamaata ja ohjata asun
torakentamista, ovat lisänneet segregaatiota 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Haluammeko 
tällaista kehitystä Suomessa?



16 MAANKÄYTTÖ 2|2019

Mitä jos Suomessa käy 

 ”Notre Damet”  
Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, Antero Kukko, 

Harri Kaartinen ja Juha Hyyppä

Notre Damen katedraalin tulipalo Pariisissa ennen pääsiäistä 15.4.2019 herätti huolta niis-
tä uhkista, jotka vaanivat niin kansainvälisiä kuin kotimaisia kulttuurikohteita. Useimmissa 
 kulttuurikohteissa ei ole erityistä datasuojelupolitiikkaa siitä, miten ulkoisien uhkien riskiä 

 voidaan vähentää tai niihin voitaisiin varautua. Luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maan-
järistykset ja tulipalot sekä sota ovat pyyhkäisseet historiamme aikana maailmankartalta 

useamman kulttuurikohteen. Suomessa on huippuosaamista digitaaliseen rakennetun 
 ympäristön dokumentointiin ja mallintamiseen, joiden avulla voidaan vaurioituneita tai 

 kokonaan tuhoutuneita kohteita restauroida, rakentaa uudelleen tai esittää virtuaalisesti. 

© MML, Antero Kukko ja Risto Kaijaluoto



17MAANKÄYTTÖ 2|2019

VOISIKO SUOMI OLLA 
KULTTUURIPERINNÖN 
3D-TALLENTAMISEN JA 
KORJAUSRAKENTAMISEN 
TURVALLISUUDEN 
EDELLÄKÄVIJÄ?
”Suomessa on aloitettu tulitöiden tur
vallisuuskoulutus vakuutusyhtiöiden 
aloitteesta 1980luvun lopussa. Koko
naisuudessaan on toteutettu 1,7 mil
joonaa koulutusta 30 vuodessa. Tämän 
jälkeen tulitöiden osuus suurpalojen 
syttymissyynä on pienentynyt 40 %:sta 
5 %:iin. Vuotuisten vahingonkorvaus
ten määrä on laskenut n. 14 M€:sta 2,5 
M€:oon”, kertoo riskienhallintapäällikkö 
Jussi Rahikainen KeskiUudenmaan 
pelastuslaitokselta. Koulutuksesta huoli

matta vahinko ja vahingonteonriski on kuitenkin aina olemassa.
Suomessa on nykyään hyvä tutkimukseen pohjautuva 

osaaminen 3Dmittauksessa ja mallinnuksessa, minkä avulla 
voidaan varautua ainakin siihen, että haluttu kohde olisi mitta
tarkasti entisöitävissä. Mittatarkkoja malleja voidaan hyödyntää 
myös kohteen uudelleen rakentamisessa erilaisten katastrofien 
jälkeen. Porvoon tuomiokirkon, Kiihtelysvaaran, Ylivieskan ja 
Tyrvään kirkkojen tulipalot tuhosivat arvokasta kulttuuriperin
töämme. Ranskan Notre Damen lisäksi tuli tuhosi vuosi sitten 
Brasilian Kansallismuseon. Tarkkojen virtuaalimallien avulla 
näitäkin kohteita ja niiden esineistöä olisi voitu säilyttää jälki
polville. Työprosessin hallinta on edellytys parhaan hyötyarvon 
saamiseksi mittausaineistosta.

ARKISTOINTIKELPOISEN KOLMIULOTTEISEN TIEDON 
TARVE ON KASVANUT 
Arkistointikelpoisen 3Dmittalaitteilla tuotetun valokuva
maisen, digitaalisen ja mittatarkan aineiston tuottaminen ja 
käsittelyosaaminen ovat Suomessa maailman huippua. Mit
tausjärjestelmiin voidaan liittää monenlaista sensoritekniikkaa, 
jotta kerralla kerätty aineisto antaa mahdollisuuden esimerkiksi 
kohteen tarkkaan mallintamiseen, kunnon ja rakennustavan 
tallentamiseen, tutkimukseen tai vaikkapa entisöintiin. Mittaus 
ja aineiston keruu ovat nopeaa ja tarkkuuden kannalta riittävän 

Laserkeilauksen huippu-
yksikkö on  suomalainen 
tutkimus yksikkö,  jossa on 
kulttuuri perinnön  keräämisen 
ja  digiarkistointiin soveltuvaa 
 kansainvälisesti arvostettua 
osaamista. 

Laserkeilaimen keräämistä kymmenistä 
 miljoonista 3D-pisteistä muodostettu kuva, 
jossa harmaasävyarvo kuvaa  kohteesta 
 palanneen lasersäteen voimakkuuden. 
 Kuvassa on yhden  keilauksen näkemä 
 Hattulan Pyhän Ristin kirkosta.  
Koko  kirkko salin  mittaamiseksi tarvitaan 
keilauksia useista eri sijainneista. 

Selkäreppulaserkeilauksella 
kerättyä 3D-pistepilveä Helsingin 
Vanhan kauppahallin ympäristöstä. 
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hyvää, mutta aineistojen käsittely mallinnusprosessissa on vielä 
aikaa vievää. Sen takia olemme vähitellen siirtyneet tekoäly
pohjaiseen mallintamiseen ja analysointiin.

Nykyisin arvokiinteistöt ja niiden esineistö ovat usein 
omistajansa vastuulla. Omistajan vastuu ei kata kansallista 
3Ddokumentaatiota, vaikkakin OKM:n alaisen Arkistolaitoksen 
tehtävänä on kansallisen kulttuuriperinnön ja julkisten asiakir
jojen säilyttäminen. Nykyinen osaaminen ja tekniikat mahdol
listaisivat kuitenkin jo valtakunnallisen 3Ddokumentaation. 
Yhtenä ajankohtaisena digiajan näkökulmana on herännyt 
kysymys siitä, kenen vastuulla ja resurssoitavana on kotimaisen 
kulttuuriperinnön digitaalinen dokumentointi, kerääminen, 
arkistointi ja säilyttäminen?
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Raaseporin linnan rauniot 
on mallinnettu dronella 
kerätystä aineistoista 
2010-luvun alussa. 

Laserkeilausteknologiaa on testattu myös 
Porvoon tuomiokirkon palon jälkeisessä 
rekonstruktiossa v. 2006.

Useita kulttuurihistoriallisia 
esineitä on kohtuullisen nopeaa 
ja helppoa mallintaa 3D:nä, 
esimerkkinä keisarin valtaistuin 
Kansallismuseossa.
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© Aalto-yliopisto, Hannu Hyyppä ja 
Juho-Pekka Virtanen
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MITÄ EDELLÄKÄVIJYYS VAATISI? 
Nykyinen koulutusjärjestelmä ei tue edelleenkään tutkimustie
don ja aineistojen nopeaa siirtymistä yhteiskunnan käyttöön. 
Virtuaalimalleja osataan kotimaassa jo tehdä, mutta edelleen kyse 
on melko harvojen toimijoiden liiketoiminnasta. Suurempana ta
voitteena tulisikin olla laajempi, yhteiskunnallisesti merkittävien 
kulttuurikohteiden joukkoistamalla tehty dokumentointi ja arkis
tointi, joka tulisi saada kansallisesti samalle tasolle maankäytön 
ja metsien kartoituksen kanssa. Käytännössä osaamista kulttuuri
perintökohteiden valtakunnalliseen 3Ddokumentointiin on 
kotimaassa, mutta se tarvitsisi erilliset resurssit. 

MITÄ JOS AMMATTIKORKEAKOULUISSA JA 
YLIOPISTOISSA PANOSTETTAISIIN ENEMMÄN 
ALUEELLISEEN YMPÄRISTÖN DOKUMENTOIMISEEN?
Mitä jos oppilaitoksissa otettaisiinkin vastuuta alueellisesta doku
mentoinnista vaikkapa osana opiskelijoiden tekemiä harjoitus tai 
opinnäytetöitä? Työ onnistuisi näin toimimalla valtakunnallisesti
kin, kun kuvapohjaiseen, ympäristön mittatarkan tallentamisen 
mallinnusprosessi olisi riittävän selkeästi ohjeistettu. Lisäksi 
olisi hyvä toteuttaa laitteisiin liittyvä FAQ esimerkiksi yleisimpiin 
ongelma tai toimintatapatilanteisiin mittausten aikana. Mikäli 
digitointi toteutettaisiin oppilaitoksissa, arkistointikin onnistuisi 
riittävän laajasti. Kuvapohjaista mittausteknologiaa myyvät ja 
vuokraavat yritykset saisivat reitin solmia yhteistyösopimuksia 
oppilaitosten kanssa nykyistä joustavammin, kun yksittäisen 
laitteen hankinnasta siirryttäisiin suoraan oppilaitoksen vaikutus
alueen dokumentoimiseen pitkällä aikavälillä. Ainestojen hallin
taan tarvitaan kansallinen kohdetietojärjestelmä, jonne aineistot 
ja mallit kootaan kohteittain. Nykyteknologia mahdollistaa no
pean kohteen digitoinnin niin, että sen pohjalta voidaan toteuttaa 
myös onnettomuuden sattuessa sen korjaus ja entisöintityöt.

RIITTÄVÄ LAATU LUO POHJAA LAADUKKAILLE 
DIGIHANKINNOILLE 
Tarjoamalla alueen kulttuurikohteita mallinnettaviksi osana 
opiskelua kotimaassa saataisiin paljon kohteita dokumentoitua. 
Fyysisten kohteiden lisäksi opintojen osana voidaan tallentaa 
myös alueen paikallisia tarinoita ja täydentää niitä perinteisin 
valokuvin, multimediana tai vaikkapa 360kameralla. Maanmit
tauksessa perinteisesti käytetyt tekniikat ovat jo hyödynnettä
vissä myös muilla aloilla. 

Digitaalimallit paikallisista kohteista tulisi toteuttaa mittatark
koina malleina, jotka olisi mahdollista tallentaa kuten opinnäyte
työtkin. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehdään jatkuvaa 
aluekehittämistyötä lukuisissa tutkimus, kehitys ja innovaatio
hankkeissa. Näihinkin hankkeisiin olisi mahdollista budjetoida 
resursseja alueen kohteiden digitaaliseen dokumentaatioon.

MITÄ ON TEHTY?
Yhteistyössä Aaltoyliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatie
tokeskuksen kanssa on fotogrammetrian avulla laserkeilaamalla 
ja digikuvaamalla mallinnettu monialaisissa tutkijaryhmissä 
2000luvulla lähes sataa kulttuurihistoriallista ja muuta kult
tuurikohdetta. Digimalleiksi on muutettu mm. historiallisia 
rakennuksia, fasadeita, patsaita, kaivauskohteita, lattiapintoja, 
antiikkiesineitä, vanhoja koruja ja esineitä, kirkkomaalauksia, 
keskiaikaisia karttoja, lattiamosaiikkeja sekä kalliopiirroksia. 

Kulttuurituottaja MARIKA AHLAVUO toimii tiede-
tuottajana Aalto-yliopistossa (MeMo) instituutissa 
ja projektipäällikkönä EUn EAKR 3D-kulttuurihu-
bihankkeessa ja OKM:n Avoin TKI ja oppiminen 
hankkeessa. Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.

HANNU HY YPPÄ työskentelee Aalto-yliopistossa 
professorina ja toimii Suomen Akatemian rahoit-
tamien hankkeiden Laserkeilaustutkimuksen huip-
puyksikkö ja STN COMBAT Aalto-yliopiston osuuden 
johtajana. Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.

ANTERO KUKKO toimii professorina Maanmittaus-
laitoksen Paikkatietokeskuksessa ja Aalto-
yliopistossa. Hän on myös Suomen Akatemian 
 rahoittaman Laserkeilaustutkimuksen huippu-
yksikön päätutkijoita. 
Sähköposti: antero.kukko maanmittauslaitos.fi.

HARRI KAARTINEN on laserkeilauksen metrologian 
tutkimusprofessori Maanmittauslaitoksen Paikka-
tietokeskuksessa. Hän toimii pistepilviekosysteemi 
COMBAT-hankkeen johtajana.  
Sähköposti: harri.kaartinen maanmittauslaitos.fi.

JUHA HY YPPÄ toimii professorina Maanmittaus-
laitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hän on myös 
Suomen Akatemian on rahoittaman Laserkeilaus-
tutkimuksen huippuyksikön johtaja. 
Sähköposti: juha.hyyppa maanmittauslaitos.fi.

LISÄTIETOJA
– Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikkö –  

https://laserscanning.fi
– Suomen Akatemian postdochanke:  

Multispectral personal laser scanning for automated 
 environment characterization [300066]

– EU EAKRhanke 3Dkulttuuri –  
https://memo.aalto.fi/projects/3d-kulttuurihubi/

– 3D Culture Hub –  
Aalto Excellence Recognition (Aaltoyliopisto)  
https://www.whatif.aalto.fi/3d-culture-hub-finn

– http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot

MÄÄRITELMIÄ:
– Suurpalo, yli 200 000 €:n vahingot
– Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään 

liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa.  
(Tulityötsuojeluohje 2002 ja Standardi SFS 5900)

https://laserscanning.fi
https://memo.aalto.fi/projects/3d-kulttuurihubi/
https://www.whatif.aalto.fi/3d-culture-hub-finn
http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot
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KHO:n ja KKO:n  
RATKAISUJEN  TARKASTELUA  
maisema- ym. immissio haittojen korvausten osalta

Sampo Hatunen

Tämän lehden pakinassa on aiemmin 
ihmetelty KKO:n ja KHO:n ratkaisujen 
tai periaatteiden eriparisuutta. Viime 
aikoina myös TV 1:n MOT-ohjelmassa 

ihmeteltiin, kuinka on mahdollista, 
että yhden turkulaisen liikemiehen 
verorikos asiassa hovioikeus kumosi 

liikemiehen käräjäoikeudessa saaman 
verorikostuomion kokonaisuudessaan, 

mutta hallinto-oikeus-linjalla jutun 
käsittely jatkuu. Tässä kirjoituksessa kes-

kitytään kuvaamaan pakkolunastustoi-
mitusten korvauskäytännön kehitystä.

PAKKOLUNASTUSTOIMITUKSISSA  korvaussäännökset 
ovat lähes identtiset sekä nykyisen vesilain että alla mainitussa 
tapauksessa sovelletun ns. vanhan vesilain mukaisten korvaus
säännösten kanssa. Varoituksen sanana esitän kuitenkin, että 
tämä kirjoitus ei ole laadittu sellaisella pieteetillä, minkä juridinen 
artikkeli yleensä edellyttää, vaan siinä on tarkoitus kiinnittää 
huomio korvauskäytännön erilaisuuteen.

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 
17.7.2018 TALTIONUMERO 3502
Vuoden 2018 heinäkuussa KHO antoi ratkaisunsa Vuosaaren 
sataman rakentamiseen liittyvistä korvausasioista, joka ratkaisu 
sisältää joitain mielenkiintoisia kohtia. Käytännössä KHO hyväk
syi Vaasan hallintooikeuden ratkaisut mm. maisemahaitasta. 
Mainittava kyllä on, että kyseessä ei ole ns. ennakkopäätös ja sen 
kyllä ymmärtää, koska juttu on hyvin laaja, vaikeaselkoinen ja on 
kestänyt lähes 20 vuotta.

Ratkaiseva seikka KHO:n päätöksessä ja tässä kirjoituksessa 
on, että Vuosaaren varsinainen satama ja ns. meluesteseinämän 
perusta on rakennettu vesilain mukaisten lupien perusteella, 
joista ensimmäinen oli annettu jo vuonna 1999. Sen sijaan itse 
melueste, joka on korkealle nouseva maisemaa hallitseva seinä
mä, jonka takaa mantereen kiinteistöille näkyy vain nostokurkien 
yläpäät, on rakennettu asemakaavan perusteella em. melues
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Vuosaaren satama ja melumuuri, joka suojaa Porvarinlahden Natura-
aluetta satamamelulta. Melumuurin päässä näköalatasanne Horisontti. 
Melumuuri valmistui 2008 ja palkittiin Vuoden betonirakenteena.
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teen perustan päälle. Samalla siis avoin merimaisema muuttui 
mantereen kiinteistöiltä katsottaessa meluesteen hallitsemaksi 
satamaalueeksi.

Hallintooikeudessa lomarakennuspaikkakäytössä olevilta 
saarikiinteistöiltä satama laitteineen näkyy em. meluesteen 
sivuitse ja etäisyys niiltä satamaan on 600–850 metriä. Näiden 
haitankorvausten määräämisessä silmään pisti hallintooikeuden 
ratkaisussa se, että saarikiinteistöille määrättiin maisemahaitasta 
korvausta suurimmillaan noin 28 000 euroa. Sen sijaan niille 
mantereen kiinteistöille, joille em. melueste näkyy hallitsevasti 
noin 350–700 metrin päässä, ei määrätty meluesteestä johtu
vasta maisemahaitasta korvausta, koska melueste oli rakennettu 
asemakaavan perusteella, siis vesilain mukaisella luvalla raken
netun meluesteen perustan päälle. Näistä kiinteistöistä osa on 
lomarakennuspaikkakäytössä ja osa ympärivuotisessa käytössä.

Asia käsiteltiin ns. vanhan vesilain mukaisella menettelyllä, 
joka oli neliportainen. Toimitusmiehistö (katselmusinsinööri ja 
kaksi uskottua miestä) määräsi mantereen kiinteistöille maisema
haitasta korvausta noin 28 000 euroa, mutta Aluehallintovirasto 
poisti mantereen kiinteistöjen maisemahaittakorvaukset koko
naan. Vaasan hallintooikeus hylkäsi maisemahaitasta vaaditut 
korvaukset meluesteen osalta, koska se on rakennettu asema
kaavan perusteella, mutta määräsi haitankorvausta noin 5 000 
euroa perustelematta kylläkään mitenkään ratkaisua. Korkein hal
lintooikeus pysytti hallintooikeuden ratkaisun perusteluineen. 
Asemakaavan merkitys korvattavuudelle onkin sellainen seikka, 
jossa pakkolunastuskorvausten käsittely toimituksissa, maaoi
keuksissa ja korkeimmassa oikeudessa eroaa edellä mainitusta 
hallintooikeuden ja korkeimman hallintooikeuden ratkaisun 
linjasta.

PAKKOLUNASTUSTOIMITUSTEN 
KORVAUSKÄYTÄNNÖN KEHITYKSESTÄ
Oikeuskäytäntö on pakkolunastuksissa muuttunut vuosien saa
tossa siihen suuntaan, että kun maanomistajalla katsotaan tänä 
päivänä olevan oikeus haitankorvaukseen, niin tällaista korvausta 
aiemman oikeuskäytännön mukaan ei ollut mahdollista saada.

Maantietä koskeneiden toimitusten  
oikeuskäytännöstä
Yleisistä teistä annetun lain soveltamisen alkuvaiheessa kiinteis
tön arvon alentumisesta mm. tiemelusta johtuen määrättiin tai 
oltiin määräämättä korvausta. TVH perusteli korvaamattomuutta, 
että autot ne meluavat eikä tie, joten se ei voi olla korvausvelvol
linen. Vuonna 1979 KKO antoi ennakkopäätöksen KKO 1979II24, 
jonka mukaan TVH/Suomen valtio on velvollinen korvaamaan 
tien käyttämisestä aiheutuvasta melusta korvausta tien varren 
kiinteistön omistajalle, jos kiinteistön arvo on tuosta syystä 
alentunut. Oikeuskäytäntö selkeytyi ja yhdenmukaistui tämän 
päätöksen jälkeen.

Seuraava seikka, jonka osalta korvauskäytäntö oli vakiintu
maton jonkin aikaa, oli tien rakentamisesta tai sen rakenteista 
johtuvan maisemahäiriön korvattavuus, jos sen katsottiin aihe
uttavan kiinteistön arvon alentumista. Korkeimman oikeuden 
ratkaisu 13.5.1995 nro 3702 koski moottoritien rakentamista Hei
nolassa. Toimitusmiehet määräsivät haitankorvausta 22 500 mk 
pelkästään melusta johtuen, kun taas KKO, kuten EteläSuomen 
maaoikeuden III jaostokin, katsoi, että maiseman rumentuminen 

oli korvauksen pääperuste ja korotti korvausta 220 000 mk:aan. 
Tämän jälkeen ja kylläkin myös sitä ennen, on useita maaoikeuden 
tuomioita, joissa korvausta tuollaisesta on määrätty ja toimitus
käytäntö yhtenäistyi sille mallille, että tällainen maisemahaitta 
korvattiin maanteitä koskevissa toimituksissa pääsääntöisesti.

Esimerkkinä tällaisesta on myös Hämeenlinnan käräjäoikeu
den maaoikeuden tuomio 7.4.2006, jossa maantietoimituksessa 
nro 1999646991 Lempäälän kunnassa mm. sillan aiheuttama 
kiinteistön arvon alentuminen korvattiin ns. kolmannessa rivissä 
sillasta laskettuna olleelle kiinteistölle. KKO ei antanut maaoikeu
den tuomiosta valituslupaa.

Voimajohtolinjaa koskeneiden toimitusten 
oikeuskäytännöstä
Pitkään voimajohtolinjojen aiheuttaman maisemahäiriöiden 
korvauskäytäntö oli hyvin epäyhtenäistä etenkin lunastus alueen 
ulkopuolisten kiinteistöjen osalta. Maanmittaushallituksen 
aloitteesta Juhana Cajanus teki 1980luvulla tutkimuksen voi
majohtolinjan vaikutuksesta kiinteistön arvoon, mikä selvensi 
käytäntöä.

Ennakkopäätöksessään KKO 1999:61 korkein oikeus totesi, 
että linjan vaikutus ei ulotu vain niihin tiloihin, joista on lunastettu 
alueita, vaan se ulottuu myös lunastetun alueen ulkopuolella 
olevalle kiinteistölle ja tällaiselle määrättiin haitankorvausta 4 000 
mk. Tämä osoittaa yleisperiaatteen lisäksi, että korvauskynnys oli 
sangen alhainen. Tämä ennakkopäätös selkeytti oikeuskäytäntöä 
ja periaate on sittemmin heijastunut korvauskäytäntöön kaikissa 
muissakin lunastustoimituksissa ja etenkin maantietoimituksissa 
ja ratatoimituksissa.

Rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisten lunastustoimituksen käytännöstä
Rakennuslain mukaisissa lunastuksissa, lähinnä rakennuslain 50 §, 
oli pitkään vallalla käytäntö, että haitankorvauksia ei makseta. 
Paljon polemiikkia lehdistössä aiheutti Kaskisaaren sillan raken
tamiseen liittyvä lunastustoimitus, jossa lunastustoimikunta ja 
maaoikeus hylkäsi maisemahaitasta korvausvaatimukset, koska 
silta oli rakennettu asemakaavan perusteella. KKO ei antanut 
juttuun valituslupaa.

Toimituskäytäntö muuttui kuitenkin ennakkopäätöksen KKO 
1993:13 jälkeen. Sen mukaan maan luovuttaja oli rakennuslain 
mukaisessa lunastustoimituksessa oikeutettu saamaan korvausta 
myös jäännöstontin arvonalennuksesta.

Tämän päätöksen jälkeen rakennuslain mukaisissa lunastus
toimituksissa on määrätty säännönmukaisesti haitankorvauksia. 
Esimerkkinä mainittakoon Espoossa rantaraitin toteuttamiseen 
liittyvät lunastustoimitukset 1990luvun lopulla ja 2000luvun 
alussa. Niissä määrättiin hyvinkin merkittäviä haitankorvauksia 
ja nämä korvaukset pysytettiin perusteiltaan maaoikeudessa. 
Korkein oikeus ei antanut niihin valituslupaa.

Yleis- ja asemakaavaan kyseessä olevaa hanketta 
koskevan merkinnän vaikutus korvauksiin
Ainakin pääkaupunkiseudulla pääsääntöisesti kaikki lunas
tushankkeet, oli sitten kysymys maantiestä, radasta, maakaa
suputkesta tai voimajohtolinjasta, on merkitty yleiskaavaan. 
Lunastustoimituksissa tämä merkintä ei ole poistanut millään 
tavalla maanomistajien oikeuksia saada esim. haitankorvauksia, 
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ja miksi olisi. Sama periaate on koskenut niitä tilanteita, joissa 
lunastava hanke, esim. maantie tai voimajohtolinja, on merkitty 
asemakaavaan. Toimituksissa ja maaoikeudessa lunastushank
keesta johtuneet kiinteistöjen arvojen alentumiset on korvattu, 
vaikka hanke on ollut merkittynä yleiskaavaan ja asemakaavaan 
vuosia aiemmin.

Perustuslain perusteella annettu ratkaisu ja EIT:n 
ratkaisut
Samansuuntaisen trendin pakkotoimi tai vastaavissa tilanteissa 
osoittavat Suomen perustuslain perusteella annettu korkeimman 
oikeuden tuomio KKO:2004:26, jossa korvausta tuli määrätä, vaik
ka lainsäädäntö ei olisi antanut muuten siihen mahdollisuutta.

Sama linja on nähtävillä Euroopan ihmisoikeustuomioistui
men ratkaisuissa, jos kansallisen lainsäädännön noudattamisen 
on katsottu loukanneen maanomistajan ihmisoikeuksia. Näistä on 
lukuisia ratkaisuja erityisesti Italiaa ja Kreikkaa, mutta myös muita 
maita koskien (mm. Kreikka 15.11.1996, 9.10.2003 ja 13.7.2006, 
Italia 30.5.2000 sekä Latvia 25.10.2012 ja 25.3.2014).

Maantiehen liittyväkai ja pakkolunastuskorvauskäytäntöön 
vaikuttavaksi ratkaisuksi voidaan katsoa myös Suomea koskeva 
EIT:ltä langettava tuomio 21.5.2002 (Jokela/Suomen valtio), kun 
kahden eri viranomaisen saman kiinteistön arvon määräämisessä 
käyttämä menettely erosi lopputulokseltaan toisistaan suuresti. 
Maanmittaustoimiston toimitusinsinöörin ja uskottujen miesten 
maantietä koskevassa toimituksessa tekemä päätös kiinteistön 
käyvästä hinnasta oli 7,5 mk/m2 ja verohallinnon päätös perin
töveron osalta verotusarvosta samasta kiinteistöstä 20 mk/m2. 
EIT:n ratkaisun mukaan tällainen menettely loukkasi Jokelaa. 
Tästä voidaan vetää johtopäätös, että korvausten määräämisen 
perusperiaatteet ja korvaustasot eivät saa poiketa toisistaan eri 
lakien mukaisissa pakkotoimitapauksissa.

Miten maisemahaitan korvaukset olisikaan KHO:ssa käsitel
ty, jos vesilain perusteella olisi annettu lupa sekä meluesteen 
perustan että myös varsinaiseen meluseinän rakentamiseen, 
sitä ei voi kuin arvailla. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, kun 
seurasin KHO:n juttua hyvin läheltä ja olen seurannut myös 
pakkolunastuskorvausten linjojen muuttumista, vanha kun olen, 
vuosikymmeniä, että KHO:n ratkaisu on turhan muodollinen, 
kun sitä tarkastelee pakkolunastustoimitusten oikeuskäytännön 
ja perustuslain perusteella annetun KKO:n ratkaisun sekä EIT:n 
ratkaisujen valossa. Mainittu oikeuskäytäntö oli KHO:ssa jutun 
käsittelyssä kyllä esillä.

Katselmustoimituksen toimitusinsinööriltä pyydettiin vesi
lain edellyttämällä tavalla jutussa annetuista AVI:n ja Hallinto
oikeuden ratkaisuista lausunnot. Hän katsoi, että kahden lähes 
samanlaisen maisemahaitan omanneen kiinteistön kohtelu oli 
epätasapuolista.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva maaoikeusinsinööri.  
Sähköposti: sampo.hatunen kolumbus.fi.

SILLOIN TÄLLÖIN suomalaisessa asuntopoliittisessa keskus
telussa kuulee sanottavan, että vapaat markkinat eivät toimi 
asuntojen tapauksessa. Vapaa markkinatalous tuottaa vain kalliita 
asuntoja eikä niitä tuoteta tarpeeksi, koska korkeat hinnat ja 
hintojen nousu ovat rakennuttajien intresseissä. Kaikki tuotan
toketjun osat rakennuttajista rakennusliikkeisiin ja rakennusma
teriaalien valmistajiin haluavat mahdollisimman suuren voiton, 
mikä tietenkin johtaa korkeisiin hintoihin. 

Jotain outoa asunnoissa täytyy olla, koska jostain syystä 
samanlaisella voittomotiivilla toimivat karamelli tai huoneka
lutehtailijat eivät pysty tekemään tuotteistaan kalliita. Asunnot 
ovat erikoinen hyödyke, mutta eivät siksi, että rakennuttajat 
pystyisivät vedättämään hintatason korkealle.

Yritän selittää asiaa konkreettisen esimerkin kautta. Helsingin 
Jätkäsaareen rakennetaan parhaillaan uutta asuinaluetta. Kau
punkisuunnittelun ja kaavoituksen myötä alueen jokaisen tontin 
käyttötarkoitus on tarkoin määritelty. Tietylle tontille sallitaan 
vain tietty määrä kerrosneliömetrejä, tietty kerrosmäärä, talo 
pitää rakentaa tarpeeksi kauas naapuritalosta ja niin edelleen. 
Osa alueesta varataan viheralueiksi ja urheilukentiksi.

Mutta miltä Jätkäsaari näyttäisi, jos siellä toimittaisin puhtaasti 
vapaiden markkinoiden ehdoilla? Mitä jos Helsingin kaupunki 
maanomistajana yksinkertaisesti lohkoisi tontit ja myisi ne eniten 
tarjoaville rakennuttajille ja antaisi niille vapaat kädet niin, ettei 
rakentamiseen liittyvä normaali sääntely koskisi aluetta?
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JOHTAVATKO VAPAAT MARKKINAT 
KALLIISEEN ASUMISEEN? Tuukka Saarimaa

Nykyisen suunnitelman mukaan Jätkäsaaren keskimääräinen 
kerroskorkeus on seitsemän tai korkeintaan kahdeksan kerroksen 
luokkaa. Mutta ilman autopaikka, valokulma ja muita rakenta
mista ohjaavia normeja, voittoa tavoittelevat rakennuttajat eivät 
jättäisi taloja näin mataliksi. Yhdeksäs, kymmenes ja ehkä yh
destoistakin kerros tuottaisivat vielä voittoa. Kenties näkisimme 
tätäkin paljon korkeampia taloja. Olihan Jätkäsaaren hotellissa 
alkuperäisen suunnitelman mukaan 32 kerrosta.

Paitsi että talot olisivat korkeampia, myös niiden määrä kas
vaisi. Kenelläkään yksittäisellä rakennuttajalla ei olisi kannustinta 
jättää tonttia esimerkiksi puistoalueeksi. Puisto ei tuottaisi voittoa 
tavoittelevalle maanomistajalle tarpeeksi, vaikka se asettaisi 
puistoon pääsymaksun.

Täysin vapaa markkinatalous tuottaisi siis nykyistä suunnitel
maa enemmän asuntoja. Ne olisivat myös halvempia. Miksi? Koska 
Jätkäsaareen rakennettaisiin niin paljon, että siitä tulisi alueena 
epäviihtyisä. Korkeat, vieri vieressä olevat talot varjostaisivat 
ikävästi. Viheralueita ei olisi ja ruuhkat olisivat paljon nykyistä 
pahemmat.

Taloustieteen kielellä yksittäinen rakennuttaja tai maan
omistaja aiheuttaa muille maanomistajille negatiivisen ulkois
vaikutuksen. Pyrkiessään maksimoimaan tontista saatavan 
voiton rakentamalla siihen massiivisen rakennuksen yksittäinen 
maanomistaja alentaa naapuritonttien asuntojen ja siten myös 
tonttien arvoa.

Kaupunkisuunnitteluun liittyvät kaavamääräykset ja sääntely 
johtavat siihen, että Jätkäsaareen rakennetaan vähemmän ja 
kalliimpia asuntoja, ja juuri tämä on kaupunkisuunnittelun idea. 
Kaupunkisuunnittelun yksi päätehtävistä on rajoittaa liiallista ra
kentamista. Markkinoita ei säännellä siksi, että vapaat markkinat 
tuottaisivat vain kalliita asuntoja, vaan siksi että ne tuottaisivat 
liikaa ja liian halpoja asuntoja

Oikein toteutettuna kaupunkisuunnittelu parantaa asuin
aluetta, mikä tietenkin näkyy asuntojen hinnoissa. Viihtyisän 
asuinalueen hinnat ovat korkeammat kuin epäviihtyisän. Tilanne 
on siis täysin päinvastoin kuin mitä asuntopoliittisen keskustelun 
perusteella voisi ajatella: markkinat tuottavat paljon ja halpaa 
ja nimenomaan julkisen sektorin väliintulo johtaa kalliimpiin 
asuntoihin, mutta niin on tarkoituskin.

Kaupunkisuunnittelulle ja sääntelylle on siis hyvät perusteet, 
mutta sääntely voi mennä liian pitkälle. Voi olla, että asuntojen 
rakentamista rajoitetaan liikaa. Tämä on itse asiassa hyvinkin 
mahdollista, koska kaavoitus on kuntien vastuulla.

Uuden asuinalueen asunnot koituvat pitkälti ulkopaikkakun
talaisten hyödyksi. Tietenkään kaikki uudelle alueelle muuttavat 
eivät ole ulkopaikkakuntalaisia, mutta Helsingin väkiluku joka 
tapauksessa kasvaa suunnilleen uuden asuinalueen asukkaiden 
verran. Ongelma on se, että ulkopaikkakuntalaisilla ei ole demo
kraattista kanavaa vaikuttaa Helsingin päätöksentekoon. 

Tätä pahentaa se, että kukaan ei oikein tiedä, ketkä jäävät 
ilman asuntoa, joten kansanliikkeen kokoaminen asian taakse 
on mahdotonta. Sen sijaan jokaisesta kaupunginosasta löytyy 
asukkaiden etua ajava ärhäkäs asukasyhdistys.

Lopuksi on vielä pari sanaa siitä, kuka hyötyy kaupunkisuun
nittelusta. Palataan jälleen markkinavoimien täyteen ahtamaan, 
epäviihtyisään Jätkäsaareen. Monen ensiajatus varmaankin on, 
että Jätkäsaaren uudet asukkaat ovat markkinavoimien uhreja. 
Mutta tämä tuskin pitää paikkaansa.

Jokainen Jätkäsaareen muuttava muuttaa sinne vapaaeh
toisesti. Jätkäsaari on siis sinne muuttaville parempi vaihtoehto 
kuin mikään muu alue Helsingissä tai Suomessa ylipäänsä. Miksi 
muuten he muuttaisivat sinne? Vaikka Jätkäsaari on ahdas ja epä
viihtyisä, asumiskustannukset ovat vastaavasti alhaiset. Ne ovat 
juuri niin alhaiset, että epäviihtyisälle alueelle kannattaa muuttaa. 

Kuten edellä todettiin, järkevä kaupunkisuunnittelu pyrkii suit
simaan rakennuttajien toimintaa niin, että asuntojen ja tonttien 
arvoa alentavat negatiiviset ulkoisvaikutukset saataisiin kuriin. 
Toisin sanoen kaupunkisuunnittelun tavoite on maksimoida 
Jätkäsaaren tonttien kokonaisarvo.

Tästä näkökulmasta katsottuna kau
punkisuunnittelu suojelee rakennuttajia 
ikään kuin itseltään, koska he eivät itse pää
se sopuun rakentamisen rajoittamisesta. 
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Kirjoittaja on kaupunkitaloustieteen 
 apulais professori Aalto-yliopistossa ja  
Helsinki Graduate School of Economicsissa.
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R AKENNUSNEUVOS MATTI VATILO 
jäi eläkkeelle ympäristöministeriöstä viime 
huhtikuussa. Sitä ennen hän uurasti parikym
mentä vuotta kehittäen valtion ja kuntien 
yhteistyötä maankäytössä. Hän oli keskeinen 
vaikuttaja työssä, jonka tuloksena syntyi 
MALsopimuksia. MALsopimus tulee sanoista 
maankäyttö, asuminen ja liikenne.

MALsopimuksia on tehty kuntien ja 
ministeriöiden välillä Helsingin, Tampereen, 
Turun ja Oulun seuduille. Viimeisin on tehty 
vuosille 2016–2019.

Vatilon ajatuksiin voi tutustua mm. Martta 
Salmelan kirjoituksesta Helsingin Sanomissa 
26.4.2019.

Uuden nelivuotisen MALsopimuksen 
valmistelu on menossa. Uuden hallituksen 
linjauksia odotetaan mielenkiinnolla. Vatilon 
mukaan kaiken yläpuolella on suuri tavoite 
aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä.

Nykyiset kuntien ja valtion väliset so
pimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. 
Vatilon mukaan lainsäädännöllä voitaisiin 
taata MALsopimusten tulevaisuus.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koi-
visto sanoi Helsingin Sanomien Vieraskynä
palstalla 24.4.2019, että tällä vaalikaudella 
valtion pitäisi ottaa myös Jyväskylä, Lahti 
ja Kuopio mukaan MALsopimuksiin. Tällöin 
sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen yli 
100 000 asukkaan kaupungit.

8.3.2019 Jyväskylän seudun kuntien 
hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat 
kokoontuivat yhteistyön tiivistämiseksi ja 
Jyväskylän seudun pääsemiseksi mukaan 
MALsopimuksiin.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion johtohen
kilöt kävivät 30.1.2019 eduskunnassa lobbaa
massa seutukuntiensa pääsemiseksi mukaan 
MALsopimuksiin. He tapasivat asunto, ener
gia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen, 
liikenneja viestintäministeri Anne Bernerin 
ja oikeusministeri Antti Häkkäsen.

Muuttoliike maaseudulta asutuskeskuksiin 
on jatkunut tilastojen ja käytännön kokemus
ten mukaan jo hyvin kauan eikä sille näy lop
pua. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n 
laskelmien mukaan väestönkehitys kääntyy 

pois kasvuuralta vuoteen 2040 mennessä 
lukuunottamatta Helsingin, Tampereen ja 
Turun seutuja. Pääkaupunkiseudun väestö kas
vaa 270 000 asukkaalla. Samaan aikaan koko 
maan kasvu jää vajaaseen 90 000:een, joten 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen 
väki vähenee 180 000 asukkaalla. Ennuste on 
laskettu olettaen, että syntyvyys jää nykyiselle 
alhaiselle tasolle. Tulokset ovat johdonmukai
sia tilastokeskuksen tietojen kanssa.

Valtionosuusjärjestelmän kehitys on 
tärkeä asia. Sen puitteissa tulisi voida ottaa 
järkevästi huomioon kuntien erilaisuus.

Hyvin monet katsovat, että heikon synty
vyyden aiheuttamia haittoja voidaan korjata 
lisäämällä maahanmuuttoa huomattavasti. 
Epäilen sen ratkaisevaa hyödyllisyyttä suu
rista kulttuurieroista johtuen.

Helsingin yliopiston aluesuunnittelun 
ja politiikan professori Sami Moisio kir
joitti aluepolitiikasta Helsingin Sanomien 
Vieraskynäpalstalla 27.4.2019. Kirjoituksen 
otsikko on raflaava: Alueiden kosto näkyy jo 
Suomenkin politiikassa.

Moisio lähtee kirjoituksessaan talous
maantieteen professori Andrés Rodriguez-
Posen vuosi sitten julkaisemasta artikkelista. 
Sen mukaan taantuvilla alueilla asuvat ihmi
set ilmaisevat vastarintansa äänestämällä 
populistisia liikkeitä ja puolueita. Mediassa 
ja asiantuntijoiden puheessa kuihtuvat alueet 
nähdään usein paikkoina, joilla ei ole tule
vaisuutta. Tämä lietsoo populisteja suosivaa 
protestimielialaa.

Moisio katsoo, että tämä teoria on ajan
kohtainen Suomessa eduskuntavaalien jäl
keen. Suomikin on jakaantumassa urbaanei
hin ydinalueisiin ja keskusten välisiin laajoihin 
reunaalueisiin. Esimerkiksi eduskuntavaalien 
alla käyty keskustelu ilmastonmuutoksesta 
saattoi näyttäytyä urbaanien ydinalueiden 
pyrkimyksenä rajoittaa reunaalueiden ke
hittämistä. Se satoi perussuomalaisten laariin.

Perussuomalaiset etenivät suurimpien 
kaupunkien väliin jäävillä perifeerisillä 
vyöhykkeillä, jotka ovat perinteisesti olleet 
keskustan ja vähäisemmässä määrin myös 
sosiaalidemokraattien valtapiirissä.

Ns. kasvukeskuspolitiikka on meillä 
vahvaa. Sen uskotaan hyödyntävän myös 
keskusten ulkopuolelle jääviä alueita. Var
maan on niin, ettei kehitystä myöskään kyetä 
pysäyttämään, sillä se vaatisi voimakkaita 
pakkotoimia.

Tiedämme, että suomalaisten suurin 
varallisuus on asunnoissa. Oman asunnon 
hankkiminen on nähty hyvänä tulevaisuu
den turvana. Valtaosassa maata asuntojen 
hintojen kehitys on ollut negatiivinen jopa 
siinä määrin, että asunnot ovat menettäneet 
kokonaan arvonsa. 1990luvun laman joh
dosta moni menetti omaisuutensa ja joutui 
pitkäaikaiseen velkakierteeseen. Uskon, että 
syrjäseutujen surkastuminen on vähitellen 
merkinnyt huomattavasti suurempia mene
tyksiä ja viiltänyt haavoja, joita ihmiset ovat 
jääneet kaikessa hiljaisuudessa nuolemaan.
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LUONTOPERUSTAISIA RATKAISUJA
 KAUPUNKIEN HAASTEISIIN  

ilmaston muuttuessa Zarrin Fatima, Laura Wendling, Ville RintaHiiro, 
Johannes Jermakka ja Maarit Särkilahti

Tutkimusten  mukaan 
 puolet maapallon 

 ihmisistä asuu  alueilla, 
joissa vedestä on 

 puutetta.

VUONNA 2017 luonnonkatastrofit vaikuttivat 96 miljoonan 
ihmisen elämään (Burek ym. 2016; Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED) 2018). Vuoteen 2050 mennessä 
lähes 20 % ihmisistä elää tulvariskin alueilla ja jopa 5,7 miljardia 
ihmistä elää alueilla, joissa on pulaa vedestä (United Nations 
World Water Assessment Program (WWAP) 2018). Vuoteen 2030 
mennessä tarvitaan arviolta 6,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
rahoittamaan vedenjakelun infrastruktuurin tarpeet ja vuoteen 
2050 mennessä tämän summan uskotaan kasvavan 22,6 miljar
diin dollariin, joka ylittää merkittävästi tälle sektorille virtaavan 
rahoituksen määrän (OECD 2018). Yhteisöt ympäri maapalloa 
ponnistelevat rakentaakseen luotettavan, turvallisen ja kestävän 
infrastruktuurin. Potentiaalinen ratkaisu voi olla luontoperus
taisten järjestelmien integraatio rakennettuun infrastruktuuriin, 
jolloin voidaan tuottaa kustannustehokkaampia ja kestävämpiä 
palveluja (Browder ym. 2019).

Vuores on uusi asuinalue Tampereella. Se koostuu 
olemassa olevista ja kehittyvistä asuinkortteleista 
monipuolisten puistojen ympärillä.
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Viimeisimmässä raportissaan Maailmanpankki esittää, että 
muuttuvan ilmaston myötä kaupungeissa elävät ihmiset eivät 
voi enää täysin luottaa perinteiseen infrastruktuuriin (Browder 
ym. 2019). Tietyissä tilanteissa vihreän infrastruktuurin, kuten 
metsien ja tulvaalueiden, yhdistäminen perinteisen harmaan 
infrastruktuurin, kuten patojen ja altaiden, kanssa voi parantaa 
järjestelmien suorituskykyä ja paremmin suojata sään ääri
ilmiöiden vaikutuksilta. Tämäntyyppinen yhdistetty, tai hybridi, 
infrastruktuuri voi olla hyödyllinen vesilaitoksille, tulvien hallintaa 
hoitaville virastoille ja vesivoimalaitoksille, sillä näiden palvelui
den tarjoajat voivat tehokkaasti kyetä yhdistämään kustannus
tehokkaat ja eikeskitetyt vesien hallinnan menetelmät olemassa 
oleviin ratkaisuihin kaupunkien infrastruktuurissa, jolloin näiden 
järjestelmien kapasiteetti vastaa paremmin sään ääriilmiöiden 
asettamiin tarpeisiin (Browder ym. 2019).

Luontoperustaiset ratkaisut (NBS) ovat saavuttaneet suosi
ota ratkaisuissa kaupunkien hulevesien hallinnan ongelmiin. 
Luontoperustaiset ratkaisut edustavat luonnollisia, ns. vihreitä 
ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten tulvi
miseen, ympäristön saastumiseen, biodiversiteetin vähene
miseen ja ihmisten hyvinvointiin. Luontoperustaiset ratkaisut 
ovat yhdessä luotuja järjestelmiä, joilla on luonnonmukaisia 
ominaisuuksia ja ekosysteemipohjaisia toimintatapoja. Toisin 
sanoen, luontoperustaiset ratkaisut suojelevat, hallinnoivat 
tai palauttavat ekosysteemejä sekä niiden palveluja, täten 
osoittaen suuren joukon kaupunkien haasteita, joita muuttuva 
ilmasto aiheuttaa.

EU:n tutkimus ja innovaatiopolitiikan suunnitelma luontope
rustaisille ratkaisuille ja kaupunkien uudelleen viherryttämiselle 
(ReNaturing Cities) on saada EU johtavaksi toimijaksi koko maa
ilman mittakaavassa luontoperustaisten ratkaisujen kasvavilla 
markkinoilla luomaan kestävämpiä ja joustavampia yhteiskuntia 
(European Commission 2015). EU identifioi luontoperustaisille 
ratkaisuille osoitetut neljä päätavoitetta:

– Parantaa kestävää kaupungistumista luontoperustaisten 
ratkaisujen kautta vahvistamaan taloudellista kasvua, kehit
tämään ympäristöä kaupunkien eläväisyyden lisäämiseksi 
sekä lisäämään ihmisten hyvinvointia.

– Huonontuneiden ekosysteemien entistäminen käyttämällä 
luontoperustaisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa systeemien 
kestävyyttä ja joilla on myös kyky toteuttaa keskeisiä ekosys
teemien palveluita.

– Vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sopeutua 
ilmastonmuutokseen tarjoamalla kestävämpiä ratkaisuja sään 
ääriilmiöihin kuten tulviin ja kuivuuteen samalla säilyttäen 
ympäristöä, kuten suojelemalla rannikkoalueita, edistämällä 
biodiversiteettiä sekä talteenottamalla hiilidioksidia.

– Riskien hallinnan parantaminen ja sään ääriilmiöiden aihe
uttaman haavoittuvuuden vähentäminen tehokkaammin 
verrattuna perinteisiin menetelmiin (European Commission, 
2015).

LUONTOPERUSTAISET RATKAISUT TULVARISKIEN 
HALLINNASSA
Voimakkaiden sateiden ja sään ääriilmiöiden yleistyminen 
on johtanut erilaisten sopeutumiskeinojen käyttöönottoon 
ympäri maailman. Tutkimusten mukaan osia ItäEuroopasta ja 
Skandinaviasta on alttiina suurimmalle tulvimisen riskille tule
vaisuudessa (EEA 2017). Kaupunkien monien pintojen, kuten 
teiden, jalkakäytävien ja pysäköintialueiden päällystäminen 
läpäisemättömillä materiaaleilla lisää kaupunkialueiden alttiutta 
tulvimiselle, sillä vesi ei tällöin voi imeytyä alapuoliseen maahan. 
Voimakkaan sateen aikana syntyneen pintavalunnan määrä 
voi ylittää viemärijärjestelmien kapasiteetin, mikä voi johtaa 
huleveden ja käsittelemättömän jäteveden ylivuotoon. Innova
tiivisia ratkaisuja, jotka täydentävät olemassa olevaa harmaata 
infrastruktuuria (vesikourut, penkereet, viemärit jne.), tarvitaan 
sopeutumisessa muuttuviin ilmastoolosuhteisiin, erityisesti 

©
 T

am
pe

re
en

 k
au

pu
nk

i

Vuoreksen luontoperustaisen 
hulevesien hallinnan  
järjestelmän sydän on 
 keskuspuisto, jossa viivytysaltaat, 
painanteet ja kosteikot pidättävät 
ja puhdistavat vettä ennen sen 
purkua Koipijärveen.
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ratkomaan tulvariskien aiheuttamia ongelmia kaupunkialueilla. 
Monet erityyppiset luontoperustaiset ratkaisut voivat auttaa 
kaupunkialueita sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja hallit
semaan voimakkaiden sateiden synnyttämiä hulevesiä. Tällaisia 
luontoperustaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi:
– monitoimiset viheralueet
– kaupunkimetsät – metsien säilyttäminen maankäytön suun

nittelussa, uusien metsäalueiden istuttaminen tai uudelleen
metsittäminen

– vesiväylien ja vesistöjen lähistöllä olevien rantaalueiden 
rakentaminen tai kunnostaminen

– kosteikkoalueiden suojelu, kunnostus tai rakentaminen
– jokien uudelleenyhdistäminen tulvaalueisiin
– vihreä infrastruktuuri, kuten viherkatot ja rakennusten julki

sivut
– sadepuutarhat, imeytysaltaat, biopidätysaltaat, ja biosuodat

timet
– huleveden viivytysaltaat ja alueet
– kasvillisuuden peittämät suodatuskaistat ja imeytyspainanteet 

sekä imeytysojat.
Tulevien vuosikymmenien aikana nähtävä kaupunkien tii

vistyminen ja palveluvaatimusten lisääntyminen asettavat lisää 
kuormaa ekosysteemeille ja ihmisten hyvinvoinnille. Luontope
rustaisten ratkaisujen toteutuksella voidaan ratkaista kaupunkien 
isoja haasteita, kuten tulvimisriskejä, ja niillä voi olla hyödyllisiä 
vaikutuksia myös biodiversiteettiin, uusiin virkistysmahdollisuuk
siin, parantuneeseen ilmanlaatuun, kaupunkien lämpösaarekeil
miön vähenemiseen, sekä ihmisten kohentuneeseen terveyteen 
ja hyvinvointiin. Ei ole olemassa vain yhtä hyvää ratkaisua kaikille 
kaupungeille, joten päättäjät voivat käyttää luontoperustaisten 
ratkaisujen ja harmaan infrastruktuurin ratkaisujen yhdistelmää 
osoittamaan kaupunkien ongelmia ja parantamaan kaupunkien 
kestävyyttä tulevaisuudessa.

URBAN NATURE LABS – UNALAB -PROJEKTI
VTT:n koordinoima Urban Nature Labs projekti (UNaLab) vastaa 
tarpeeseen tutkia luontoperustaisten ratkaisujen toimintakykyä 
ja vaikutuksia Euroopassa. UNaLabprojektin ytimen muodostaa 
vahva kymmenen partnerikaupungin joukko, joka kohtaa yhteisiä 
haasteita liittyen ilmastonmuutokseen ja lisääntyvään kaupun
gistumiseen. Tämä UNaLabkaupunkien verkosto jakaa tietoa ja 
kokemuksia samalla kun ne työskentelevät yhdessä luodakseen 
ja esitelläkseen paikallisia, innovatiivisia luontoperustaisia 
ratkaisuja ilmastoon ja veteen liittyviin haasteisiin ekologisella 
lähestymistavalla. Projektin kolme ns. edelläkävijäkaupunkia 
ovat Eindhoven (Alankomaat), Genova (Italia) ja Tampere (Suo
mi). Nämä edelläkävijäkaupungit työskentelevät yhteistyössä 
eri sidosryhmien kanssa luodakseen ja toteuttaakseen luonto
perustaisia ratkaisuja kohtaamaan paikallisia ongelmia. Lisäksi 
viisi maantieteellisesti tasaisesti jakautunutta ja eri kokoluokkaa 
olevaa eurooppalaista kaupunkia, joiden ilmastolliset olosuhteet 
ovat erilaisia, työskentelevät yhdessä paikallisten sidosryhmien 

kanssa luodakseen yhteisiä visioita tulevaisuuden kehityksestä 
kaupungeissa. Nämä viisi kaupunkia ovat Başakşehir (Turkki), 
Cannes (Ranska), Castellón (Espanja), Praha (Tšekki) ja Stavan
ger (Norja). UNaLab tulee tarjoamaan kvantitatiivisia todisteita 
luontoperustaisten ratkaisujen tehokkuudesta, käyttökelpoi
suudesta ja kustannustehokkuudesta, sisältäen useita kattavia 
ja käyttäjäystävällisiä käsikirjoja loppukäyttäjille ohjaamaan 
tieteellisesti validoitujen luontoperustaisten ratkaisujen kehitystä 
ja toteutusta sekä tukemaan myös UNaLabprojektin ulkopuolella 
olevien menetelmien kehitystä. UNaLab yhdessä muiden samassa 
yhteydessä rahoitettujen projektien kanssa tähtää tarpeellisen 
tiedon sekä teoreettisen ja käytännöllisen taustan luomiseen, 
jotta luontoperustaiset ratkaisut voidaan valtavirtaistaa ja hel
pottaa luontoperustaisten ratkaisujen integraatiota perinteisen 
kaupunkiinfrastruktuurin kanssa. UNaLabin skaalaus ja toistetta
vuustavoitteita tukevat selkeästi määritelty toistettavuusstrategia 
sekä kattava sidosryhmien verkosto. 
Lisätietoja: vtt.fi/sites/naturebasedsolutions/unalab.
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NÄKYMIÄ KUNNAN 
KIINTEISTÖN MUODOSTAMISEN 

KEHITTÄMISEEN 
E s i m e r k ke i n ä   Ta m p e re   ja   H ä m e e n l i n n a

Kimmo Sulonen

Kiinteistönmuodostamisen 
 kehittämiseen on lainsäädännön 
 lisäksi vaikuttanut myös se, missä sitä 
 toteutetaan ja minkä organisaation 
toimesta.

Tässä esitellään kiinteistönmuodostamisen viimeaikaista 
kehitystyötä kahden itsenäisesti toimituksia tekevän kunnan 
näkökulmista, Tampereella ja Hämeenlinnassa. 

LOHKOMINEN KONKRETISOI
Kunnan oma kiinteistönmuodostustoiminta keskittyy erityisesti 
tonttituotantoa palveleviin tontin lohkomisiin, jossa muodoste
taan kunnan kaavoittamille alueille uusia kiinteistöjä (tontteja) 
erilaisiin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että tonttisuunnittelu lähtee 
usein jo kaukaa, maapolitiikan tarpeista ja täsmentyy kaavoi
tuksen ja tonttijaon myötä siihen, kunnes kiinteistö viedään 
rekisteriin toimitusmenettelyn kautta. Tämä kokonaisprosessi 
on laaja ja usein myös pitkäkestoinen, sisältäen suunnittelua 
erilaisilla tasoilla. Muun muassa kaupunki, kaupunginosa tai 
korttelikohtaisesti. Tontin muodostaminen on taas se prosessi, 
joka tuo suunnittelulle konkretiaa muodostaen suunnitelmasta 
kiinteistön. Keskeistä sitovan tonttijaon alueella on myös se, 
että lohkomistoimitus konkretisoi rakennuslupakelpoisuuden, 
jolloin maan kehittämiseen investoinut taho pääsee edistämään 
hanketta rakennusvaiheeseen. 

Prosessin kehitystyö sai alkunsa Tampereelta, mutta toimintamallia on 
sovellettu ja kehitetty myös muissa kunnissa kuten Hämeenlinnassa.

Suomessa kiinteistönmuodostamisella on pitkä perinne yksi
tyiskohtaisesti lailla säädeltynä julkisena viranomaistoimintana, 
joka takaa muun muassa vakaan maaomistuksen ja vaihdannan. 
Pitkän olemassaolon aikana toimintaan on liittynyt suuriakin 
muutoksia, niin toteuttamisen kuin prosessiuudistusten tasolla. 
Muutokset laajoista isojaoista yksityiskohtaisempiin kiinteistön 
lohkomisiin ovat olleet merkittäviä yhtä lailla kuin myöhemmin 
tietotekniikan tuomat mahdollisuudet mm. automatisoinnin ja 
tiedonkulun nopeutumisen suhteen. Ala on näin ollen perinteikäs 
mutta myös muuttuva ja moderni. 
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RAJANKÄYNTIÄ VAIN TARPEEN MUKAAN
Koska tonttituotanto on kunnalle tärkeää, on myös siihen liittyvien prosessien kehittäminen 
ja ajantasaisiin tarpeisiin sopeuttaminen oleellista. Tampereella käynnistyi kiinteistönmuo
dostamisen kehittämisprojekti 2017, jonka tarkoituksena oli selvittää uusia toimintamalleja 
asiakastarpeisiin. Mallia on sovellettu seuraavana vuonna myös Hämeenlinnassa.

Kehittämisen keskeiset tekijät olivat mm. asiakaslähtöisyys, toiminnan sujuvuus ja 
tehokkuus. Tämä tarkoittaa, että prosessiin liitetiin järjestelmällinen elementti, jossa 
hakijan tarpeet kartoitetaan joko ennen prosessin alkua tai heti aluksi. Menettely 
toi toiminnan kannalta keskeiset asiat esille suoraan prosessin alkuvaiheessa. Usein 
toimituskokouksen pitämisestä on samassa yhteydessä myös sovittu, jolloin erikseen 
kutsuminen ei ollut tarpeen.

Eräs arvioitu elementti ja keskeinen prosessimuutos on ollut sitovan tonttijaon alueella 
rajankäynnin irrottaminen lohkomistoimituksesta erilleen, tehtäväksi myöhemmin tar
peen mukaan. Varsinkin Tampereen alueella rajankäynnin merkitys lohkomisprosessissa 
on ollut vähäinen ja usein viivästyttänyt toimitusta tarpeettomasti sekä syöden tekijöiden 
resursseja – sitovan tonttijaon tuoma oikeusvaikutus tulevan tontin ulottuvuuteen kun 
on pääosin selvä. Rajankäynnin irrottaminen lohkomistoimituksesta tapauskohtaiseksi 
tai pääosin pyydettäessä tehtäväksi sekä muu kehitystyö on selkeyttänyt ja tehostanut 
toimitusten läpimenoaikaa. Keskimääräinen prosessitehokkuus on parantunut noin 
neljästä kuukaudesta alle kahteen viikkoon. Toimitustuotannon 
uutta menetelmää on sovellettu myös yleisten alueiden loh
komisessa, jossa järjestelmällisestä rajankäynnistä luopumisen 
vaikutus on ollut merkittävä.

RESURSSEJA ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN JA 
JATKUVAAN KEHITYSTYÖHÖN
Kokonaisuudessaan kiinteistönmuodostamisen kehitystyö 
Tampereella on tuonut positiivisia muutoksia kiinteistönmuo
dostamisprosessiin sekä kokonaismaankäytön toteuttamiseen, 
esimerkiksi prosessin selkeyttämiseen liittyviä sekä taloudellisia 
etuja. Prosessi kehitettiin erityisesti Tampereen kaupungin nä
kökulmista, mutta soveltamalla mallin käyttöönotto on myös 
Hämeenlinnassa saavuttanut vastaavia etuja asiakastyytyväi
syydessä ja toiminnan resurssoinnissa. 

Koska kehittämiseen liittyi vahva asiakasnäkökulma, kau
pungin omien tarpeiden lisäksi kehitystyön tuloksia selvitettiin 
myös asiakastahoilta. Merkittävimpinä hyötyinä asiakkaan näkö
kulmasta olivat muutokset prosessin selkeytymisenä ja tehostu
misessa. Erityishuomiona keskusteluyhteyden saavuttaminen 
prosessin alkuvaiheessa avusti erityisesti niitä asiakkaita, joilla ei 
ollut valmiita kontakteja kunnan viranomaisiin. Kynnys asioida 
viranomaisen kanssa oli helpompaa, sillä aloite keskustelulle tuli 
viranomaistaholta henkilökohtaisesti eikä kirjeen muodossa. 
Kokonaisuutena muutos näkyi siinä, että asiakkaille oleellisiin 
asioihin voitiin vaikuttaa heti prosessin alussa.

Kummassakin kaupungissa prosessin yksinkertaistaminen 
on mahdollistanut parempaa resurssointia muuttuviin toimitus
tuotannon haasteisiin ja on erityisesti sallinut kiinteistörekisterin 
perusparannustoimien ja yleisten alueiden muodostamisen, 
joiden resurssointi on aiemmin ollut haastavaa. Hämeenlinnas
sa resurssointia on voitu liittää nyt myös prosessin sähköiseen 
kehitystyöhön.

KIMMO SULONEN toimii Hämeenlinnan kaupungilla 
tonttipäällikkönä, ja on aiemmin toiminut  Tampereen 
kaupungilla kiinteistöinsinöörinä.  
Sähköposti: kimmo.sulonen hameenlinna.fi.

Asemakaava 

Rakennuslupa 

Tonttijako 

Tontin lohkominen 
(kiinteistönmuodostus) 

Lohkomista haetaan ja se tulee vireille 

Toimituksen valmistelut  

Toimituskokous: usein sopimalla, ei erillisiä 
kirjeitä 

Toimitus lopetetaan:: valitusaika Toimitus usein hyväksytään, jolloin 
ei valitusaikaa 

Toimitus rekisteröidään 

Säännönmukainen asiakaskontakti 
ennen toimituskokousta 

Rajankäyntiä ei pääosin tehdä  
toimituksen yhteydessä  

Tontin lohkominen on osa maan-
käytön kokonaisprosessia, jossa 
toteutetaan kaupunkialueelle 
esimerkiksi uusi rakennuspaikka 
ja -hanke.

Toimitusmalli,  jossa asiakaskontakti  on säännön mukainen ja 
rajankäyntiä ei pääosin tehdä toimituksen yhteydessä.

Toimitusten keskimääräisen keston 
 muutokset Tampereella 2016–2018.
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Klassikko on syntynyt.

MAANKÄYTTÖ RY:N JÄRJESTÄMÄT Maanmittauspäivät 2019 pidettiin 27.–28.3.2019 Helsingin 
Paasitornissa. Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikael Still avasi vuoden 
2019 päivät tervetuliaissanoin. Häntä lavalla seurasivat key note puhujina Helsingin kaupungin apu
laispormestari Anni Sinnemäki ja Madventureskaksikkona tunnetuiksi tulleet Riku Rantala ja Tuomas 
Milonoff. Aurinkoisena keskiviikkoaamuna Paasitornin Juhlasalissa jaettiin myös Maanmittausalan 
edistämissäätiön apurahat.

Ohjelmaan kuului kaksipäiväisen tapahtuman aikana erilaisia ajankohtaisia aiheita niin maapolitiikan, 
paikkatiedon kuin kiinteistönarvioinninkin aloilta. Teknisen ohjelman lisäksi keskiviikkona pidettiin 
jäsenyhdistysten MIL:n ja MAKLIn kokoukset. 
Perinteikäs iltajuhla päätti ensimmäisen päivän 
juhlallisissa ja yhtä aikaa rennoissa merkeissä. Päi
vien päättäjäisissä torstaina kuultiin mobiilipelien 
kehittäjä Peter Vesterbackan esitys FinEstBayArea 
Project tunnelihankkeesta Helsingin ja Tallinnan 
välille.

Susanna Kari ja Ari Laitala

Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava 
apulaispormestari Anni Sinnemäki puhui 
päivien avajaisissa Helsingin kasvusta ja ke
hityksestä. Sinnemäki oli valinnut esityksensä 
teemoiksi kasvunäkymien ohella mm. Helsin
gin pyrkimykset ratkaista Kuninkaantammen 
ilmastoviisaan tulevaisuuden asuinalueen 
segrekaation kysymykset, smart & clean 
Helsinki testialustaajatuksia sekä Helsingin 
3Dmallin avoimen datan.

Madventureskaksikko Tuomas Milonoff ja Riku Rantala kan
nustivat esityksellään kuulijoita menemään epämukavuusalu
eelleen – rohkeus ja avoimuus palkitaan heidän kokemuksensa 
mukaan aina. Rantala ja Milonoff jakoivat rajojen rikkomisen 
nyrkkisääntöjään jännittävien tarinoiden siivittämänä.

Maanmittauspäivät 2019 
 PAASITORNISSA
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Erik Lönnfeldt ja Irma Lähetkangas 
jakoivat Maanmittausalan edistämis
säätiön apurahan, joka tällä kertaa 
myönnettiin Erkki-Sakari Harjun 
työryhmälle digitaalisen kartanvalmis
tuksen historiikin painatuskustannuk
siin sekä Gernot Ludwigille Suomen 
kiinteistöjärjestelmään liittyvien tie
teellisten artikkeleiden kirjoittamiseen 
saksankieliseen ammattilehteen.

Mikael Still, Maanmittauspäivien järjestelytoimi
kunnan puheenjohtaja, avasi vuoden 2019 päivät 
tervetuliaissanoin Paasitornin Juhlasalissa.

Asiantuntijapuheenvuoroja kuultiin kaikkiaan nelisenkymmentä. Valin
nanvaikeus rinnakkaisten esitysten välillä on lähes varma merkki onnis
tuneesta ohjelmasisällöstä ja tuotti tälläkin kertaa melkoista päänvaivaa. 
Järvenpään kaupungingeodeetin Juhana Hiirosen (kuvassa) aiheena 
oli keskustan pysäköintiongelmien ratkaiseminen 3Dkiinteistöjä hyö
dyntämällä.

Kansainvälisiä – ja hieman tutum
piakin – vieraita iltajuhlassa. Kan
sainväliset osallistujat toivat päiville 
merkittävän lisän myös pitämiensä 
esitelmien kautta.

Maanmittauspäivät ovat nykyään Maankäyttö ry:n järjestä
miä, joka siis julkaisee myös Maankäyttölehteä. Järjestön 
jäseniä ovat MIL ry ja MAKLI ry. Ilman vahvoja taustajärjestöjä 
ei ole päiviä, ei lehteä, eikä paljon muutakaan.

© Antero Aaltonen

© Antero Aaltonen
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MAANMITTAUSPÄIVÄT 2019
järjestäjien silmin

rikkomisen tunnetta oli yhdessä palautteessa kiteytetty näin: 
”Key notet oli hyviä. Madventures ihmetytti ensin, mutta räjäytti 
pankin sitten kuitenkin!” 

Toiseksi kritiikkiä tuli pienempien salien ahtaudesta. Ottaen 
huomioon kasvanut osallistujamäärä tämä oli arvattavissa jo 
etukäteen. Meillä on jo nyt alustava varaus Paasitorniin ensi 
vuodeksi ja siihen onnistuimme saamaan Juhlasalin lisäksi toisen 
isomman salin. Ajankohta on 18.–19.3.2020, joten sen voi jo nyt 
merkata kalenteriin!

Palautetta, aihevinkkejä jne. voi edelleen lähettää osoitteella 
 mmp maankaytto.fi.

Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta haluaa kiittää 
kaikkia osallistujia ja puhujia, jotka tekivät tapahtumasta on
nistuneen!

Mikael Still, Aleksi Toivonen, Kimmo  Sulonen, Hanna Lauhkonen, 
Sami Mantere

1 2 3 4 Vastauksia Ka. 2019 Ka. 2018
Avajaiset ja päättäjäiset – 3 51 74 128 3,55 3,53
Maankäyttöosio – 10 80 18 108 3,07 3,19
Toimitustuotanto ja rekisterinpito – 5 69 34 108 3,27 3,29
Paikkatieto ja paikannusratkaisut – 10 73 13 96 3,03 3,28
Kiinteistöarviointi 1 15 60 25 101 3,07 3,36
Iltajuhla 5 12 67 29 113 3,02 3,08
Tapahtumapaikka 1 5 52 69 127 3,48 3,68
Kokonaisarvio – – 83 45 128 3,35 3,29
Kokonaisuus yhteensä 3,23 3,33

TÄNÄ VUONNA Maankäyttö ry oli toistamiseen Maanmittauspäi
vien järjestäjätahona, ja yhdistyksen jäsenjärjestöt MIL ry ja MAKLI 
ry valitsivat järjestelytoimikunnan jäsenet. Järjestelytoimikunnan 
näkökulmasta Maanmittauspäivät 2019 olivat onnistuneet. Viime 
vuonna kehitelty konsepti on osoittautunut hyväksi ja tapah
tumapaikka toimivaksi. Myös saatu palaute vahvistaa tämän 
tunteen. Palautekyselyyn vastasi noin kolmannes osallistujista, 
mikä on hyvä määrä. Alla näkyy arvosanataulukko, jossa on ver
tailun vuoksi esitetty myös edellisvuoden tapahtuman arvosanat. 

Erityisen ilahduttavaa on sanallisten palautteiden suuri määrä. 
Palautteissa tuli paljon kehuja, vähän risujakin ja useita aihe/
puhujaehdotuksia tuleville päiville. Tapahtumapaikkaa koskevat 
palautteet on toimitettu eteenpäin Paasitornille, jotta he voivat 
kehittää omaa toimintaa. Sanallisissa palautteissa oli kaksi aihe
piiriä ylitse muiden: 

Ensinnäkin kiiteltiin avajais ja päättäjäisesityksiä ja kannus
tettiin jatkossakin panostamaan laadukkaisiin puhujiin. Rajojen 

Natalia Rincón alleviivasi esi
tyksessään laajan datankäytön 
mahdollisuuksia modernissa kau
punkisuunnittelussa. Maahan ja 

perinteisiin tilastoaineistoihin liitty
vän tiedon lisäksi esim. sosiaalisen 

 median käytöstä saatava ja kulutustottumuksiin 
liittyvä data on jalostettuna ja tulkittuna huomat
tava lisäarvo perinteisen päätöksenteon tueksi.

A
ri Laitala

Andres Lindemanin esitelmä 
käsitteli Viron uutta lunastuslakia 
– meilläkin kovin  ajankohtaista aihetta.

Maanmit tauspäivät 2019 päät  tyivät  Peter 
Vesterbackan huikeaan tunneli han ke
visiointiin,  josta ei ole enää syytä puhua 
pelkkänä visiointina. Asiasta lisää toisaalla 
tässä lehdessä.
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Valtaosa Maanmittauspäivien esityksistä on 
 luettavissa osoitteessa maankaytto.fi/mmp/.

mailto:mmp@maankaytto.fi
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Ari Laitala

TALLINNALAISESSA ILLALLISPÖYDÄSSÄ muutama vuosi 
sitten syntynyt idea on edennyt pitkälle. Ensimmäinen versio 
rahoituksestakin on jo kasassa. Suunnittelukin etenee vauhdik
kaasti. Tunnelihanke on jo pelkästään tähän pisteeseen tuotuna 
huikea saavutus, vaikkei siitä koskaan tulisikaan enempää. Nyt 
alkaa kuitenkin näyttää siltä, että voi tulla – ja varsin pian.

MISTÄS TÄSSÄ OIKEASTAAN ONKAAN KYSYMYS?
Ajatus reilun viiden vuoden päästä Suomenlahden ali kiitävistä 
junista on ensi alkuun niin mahdoton, että sitä on vaikea sisäistää 
ja ryhtyä rationaalisesti edes käsittelemään. Asiaan alkaa kuiten
kin tulla sitä enemmän järkeä, mitä enemmän ymmärtää olevan 
kysymyksen jostain muusta kuin tunnelista. Tunneli on toki sel
laisenaan kovin kiinnostava – jo ihan insinööriajattelunkin näkö
kulmasta. Kysymyshän olisi maailman pisimmistä merenalaisesta 
tunnelista, jonka pituus olisi ainakin kaksinkertainen Englannin 
kanaalin alittavaan tunneliin nähden.

Ensi alkuun ihmetystä herättää tietysti se, millaista lisäarvoa 
nopeutuva rahti ja henkilöliikenne voisi tuottaa. Merkitystä 
rahtiliikenteen näkökulmasta on syytä lähteä purkamaan Rail 
Baltican kautta, joka valmistuessaan mahdollistaa nopeat tava
raliikenneyhteydet Puolaan ja Saksaan ja sitä kautta Euroopan 
suuriin satamiin. Ja onhan tavaraa tulossa tietysti takaisinkin 
päin. Eivät laivatkaan ihan hitaita ole, mutta rahtiliikenne raiteilla 

mahdollistanee vähempiä purkuja/lastauksia. Se lienee ainakin 
yksi hankkeen jujuista.

Henkilöliikenteen osalta Helsinki on Euroopan vilkkain reit
tiliikenteen matkustajasatama. Tästä liikenteestä noin 75 % eli 
noin 9 000 000 matkaa on Suomenlahden ylityksiä Tallinnaan. 
Potentiaalia siis on, vaikka nykyisestä matkustajaliikenteestä suuri 
osa on ihan puhdasta hupiliikennettä. Se kuitenkin kertoo myös 
työmatkapendelöinnin potentiaalista. Vuonna 2030 alituksia 
oletetaan olevan 50 miljoonaa.

Keskustasta keskustaan tarvitaan nykyisin odotustaikoineen 
ja siirtymisineen kolmisen tuntia – mennäänpä sitten laivalla 
tai lentokoneella. Ajoittain saatavilla oleva kopterikyyti on toki 
nopea, mutta pendelöintiratkaisuksi siitä ei ole. 

Tunnelin synnyttämä uusi kaksoiskaupunki vetäisi kokonsa 
puolesta vertoja Tukholman alueelle sekä selkeimmälle verrokille, 
Öresundin alueelle, jossa silta–tunnelipari yhdistää Kööpenha
minan ja Malmön kaupungit. Mutta eipä tässä vielä kaikki. Ves
terbackan visioissa toteutuvat myös tunnin juna ja lentorata eli 
nopeat yhteydet Turkuun ja Tampereelle. Tosin tunnin juna tuntuu 
olevan näissä suunnitelmissa aivan liian hidas. Matkavauhdiksi 
olisi saatava 300 km/h tunnissa. Toki jokaisen junan ei tarvitse 
kiitää tätä kyytiä, mutta laajaan visioon kuuluu se, että sekä Turku 
että Tampere kytkeytyvät nopeilla henkilöliikenneyhteyksillä en
tistä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun. Näin nopeiden yhteyksien 

PÄÄKOPAN 
TÄYSTUULETUS

Maanmittauspäivät päättyivät  
Peter Vesterbackan huikeaan tunneli-

visiointiin. On aika unohtaa kaikki mitä olet 
oppinut suunnittelu prosesseista, päätöksen-

teon  aikajänteestä sekä  mahdollisen ja 
mahdottoman rajankäynnistä.
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VYÖ JA TIE
Helsinki–Tallinna näyttää olevan osa Kiinan hallituksen 
2015 hyväksymää Vyö ja tie investointisuunnitelmaa, 
jossa tarkoituksena on parantaa kulkuyhteyksiä Kii
nasta ja Kiinaan. Suunnitelmaan kuuluu kuusi ”vyötä”, 
maayhteyksiä varsinkin LänsiKiinasta Euroopan 
suuntaan. Tie on meriyhteys Kiinan suurista satamista 
Suezin kanavan kautta Välimerelle, Italiaan ja Kreik
kaan. Osa hankkeen investointirahasta tulee Aasian 
infrastruktuuripankista, jonka jäsen myös Suomi on 
(kuten suurin osa muutakin LänsiEurooppaa).

myötä pendelöintialue laajenisi Suomen puolelle noin kahden 
miljoonan asukkaan talousalueeksi, johon Tallinnan päässä kyt
keytyy puolisen miljoonaa asukasta lisää. Puheissa käväisee myös 
luotijunayhteys Pietariin ja erityisesti Pulkovon lentokentälle.

LENTOKENTTIENKIN INTEGRAATIO
Junaradan lisäksi aivan oleellisessa roolissa tuntuu olevan 
lentoliikenne. Huippunopea junayhteys yhdistäisi samalla 
HelsinkiVantaan ja Tallinnan Lennart Meri lentokentät. Mat
ka kentältä taittuisi parhaimmillaan alle 30 minuutissa. Tämä 
tuntuu aika nopealta kun huomioi, että nykyään siinä ajassa 
ei HelsinkiVantaalta tahdo päästä edes Helsingin rautatie
asemalle. Visiossa lentokentät toimisivat käytännössä yhtenä 
kokonaisuutena. Puolisen tuntia terminaalista toiseen ei ole 
ollenkaan tavaton siirtymä.

Lentokenttien yhteispeliä tarvittaisiinkin, sillä Vesterbackan 
visiossa lentomatkustajien määrä kasvaa rajusti. Vuonna 2019 
kenttien yhteinen matkustajamäärä lähentelee 25 miljoonaa. 2030 
tämä kasvaisi peräti 70 miljoonaan matkustajaan. Kenttien nykyiset 
3+1 kiitotietä saattaisivat riittääkin tällaiseen matkustajamäärään, 
mutta muuta infraa tarvittaisiin kyllä toinen mokoma lisää.

Mutta miksi se kasvaisi tällaisiin mittoihin? Pieni lisäys tulisi 
ilmeisesti Turun ja Tampereen kentistä, joiden tulevaisuus kävisi 
epävarmaksi, mikäli huippunopeat junayhteydet toteutuisivat. 
Varsinainen kasvu tulisi kuitenkin Aasian ja eritoten Kiinan 
liikenteestä. Tunneli vaikuttaakin olevan vain kärkiinvestointi. 
Tavoitteena näyttäisi olevan investoiminen – maailmankin mit
takaavassa – ainutlaatuiseen ICT:n, bioteknologiaan, cleantechiin 
ja kiertotalouteen perustuvaan huipputeknologian keskittymään. 
Hankkeen wwwsivuilla peräänkuulutetaan jo nyt uutta logis
tiikkaan, liikkumispalveluihin ja esim. tunnistamiseen liittyvää 

yritystoimintaa. Puheissa vilahtaa myös ainakin yhden uuden 
kiinalaisen yliopiston perustaminen, joka voisi sijoittua esim. 
Suomen puolelle rakennettavalle tekosaarelle.

Asia näkyy myös FinEst Bay Arean sivustolla, jossa hanketta 
mainostetaan Euraasian uutena solmukohtana. Syntyy suo
rastaan vaikutelma Kiinasta jonkinlaisen uutena henkisenä 
rajanaapurina.

VAIN MUUTAMAN MILLIMETRIN TÄHDEN
Yksi hankkeen suurimmista haasteista on kooltaan vain 85 mil
limetriä. Se on LänsiEuroopassa ja ItäEuroopassa käytettävän 
raideleveyden ero. Rail Baltica on päätetty rakentaa 1 435 mm:n 
länsieurooppalaiseen raideleveyteen, vaikka Baltiassa muuten 
pääosin on (neuvostoaikojen jäljiltä) 1 520 mm:n raideleveys ja 
Suomessa 1 524 mm:n.

Henkilöliikenteen osalta ongelmaan näyttäisi olevan kohtuul
lisen sujuva ratkaisu. Samaa raideleveyttä on mentävä ainakin 
lentoasemien väli. Junan vaihto jommassakummassa päässä 
matkaa jatkaville ei liene kovin iso haaste. Tavaraliikenteen osalta 
ongelma on pahempi. Hankkeen talouslukuja ainakin jossain 
määrin heikentää se, jos rahtia joudutaan välillä vaihtamaan 
junasta toiseen niin kuin nyt näyttäisi käyvän.

Raideleveyden tunnusti Vesterbackakin puheessaan ongel
maksi, johon ei vielä ole ratkaisua. Vilahtipa puheessa sellainen 
ratkaisu, jossa tunneliin rakennettaisiin molemmat leveydet, 
mutta eipä taida sekään ratkaista tavaraliikenteen pulmaa. Juna, 
jossa akselileveys voisi muuttua 85 mm tarpeen mukaan, taitaa 
olla kovempi haaste kuin itse tunnelin rakentaminen.

POLIITIKOT PALJON VARTIJOINA
Juuri tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että hankkeen toteutumisen 

kannalta suurimmat riskit ovat poliittisia. Esimakua on saatu 
Suomen päästä, jossa Uudenmaan liiton maakuntahallitus 
äänestyksen jälkeen rajasi muiden kuin Helsingin keskustan 
kautta kulkevien vaihtoehtojen tarkastelun pois Uusimaa
kaavan luonnoksesta. FinEstBayn visiossa reitti kulkisi Espoon 
Keilaniemen kautta.

Kovin kiinnostava on myös kysymys siitä, mihin kaupun
kiin Suomen puolen tekosaari liittyisi. Ehkä siihen, missä on 
ensimmäinen mantereen puoleinen pysäkki. Vai voisiko saari 
olla oma kuntansa, vai kuuluisiko se Suomeen ollenkaan?

Toteutumisen kannalta oleellista näyttää olevan myös 
sellaisen sijoittajakonsortion syntyminen, jossa kiinalaisen 
rahan osuus olisi ainakin lähellä tasapainoa muiden sijoi
tusvirtojen kanssa.

Kaikkien tiedossa ja muistissa on varmasti se, että tun
nelia on valmisteltu myös EU:n osin rahoittamana julkisena 
projektina. EU:n kehittymisen suunnasta ja tulevaisuudes
takaan ei pitkässä juoksussa ole suurtakaan varmuutta. 
Se, että heikentyvä EU joskus rahoittaisi tällaista pohjoista 
hanketta jotenkin ratkaisevasti, tuntuu ainakin tällä hetkellä 
melkoiselta toiveajattelulta. 

Toiveajattelua sisältyy myös Vesterbackan projektiin, 
mutta niin pitää sisältyäkin. Ilman toiveajattelua ei tällaisia 
hankkeita synny edes ajatuksen tasolla, puhumattakaan 
tiellä olevien esteiden raivaamisesta.

Maanmittauspäivät päättyivät hienoon oppituntiin siitä, 
mitä kaikkea yritteliäs mieli voikaan aikaansaada.

Lommes | Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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UUSIA SÄÄDÖKSIÄ

Markku Markkula

Ennen eduskuntavaaleja valtiopäivät ehtivät hyväksyä huomattavan määrän uusia lakeja, 
jotka muun ohella liittyvät kansalliseen turvallisuuteen, sähköiseen ilmoitustauluun, julkis-
hallinnon tiedonhallintaan sekä EU:n 25.5.2018 voimaan tulleeseen tietosuoja-asetukseen 
(GDPR). Lisäksi 42 eduskunnalle jo annettua hallituksen esitystä raukesi ennen vaalikauden 
päättymistä. KTJ-lakia, kiinteistörekisterilakia ja kiinteistöjen kauppahintarekisterilakia 
muutettiin. Puolustusvoimia koskenut vuoden 1996 lunastuslaki korvautui lunastuslailla 
kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Väestörekisterikeskus muuttuu 2020 Digi- ja 
väestötietovirastoksi. Ns. lunastuslain (603/1977) eräiden osien uudistamisesta on annettu 
oikeusministeriön raportti (OM 2019:12) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetun lain eräiden korvaussäännösten tarkistamisesta. Ns. Kemera-laissa 
on mahdollistettu automaattinen päätöksenteko 16.1.2019 lukien.

– Laki hallintolain muuttamisesta 
(432/2019). 

 Tulee voimaan 1.1.2020 (HE 239/2018 
vp.). Tällöin hallintolain yleistiedok
siantomenettelyä (62 §) koskeva 
sääntely ajantasaistetaan ja virallisen 
lehden ensisijaisuudesta tiedotta
mistapana luovutaan. Asiakirjan näh
täville asettamisesta tulee ilmoittaa 
yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa 
sellaisessa sanomalehdessä, josta vas
taanottajan voidaan otaksua parhaiten 
saavan tiedon. Virallisen lehden asema 
yleistiedoksiannon tiedoksisaanti 
ajankohdan määräävänä ilmoittamis
tapana säilytetään kuitenkin sellaisten 
poikkeuksellisten tilanteiden varalta, 
joissa asiakirjan nähtäville asettamista 
koskevaa ilmoitusta ei ole voitu julkais
ta viranomaisen verkkosivuilla. Lain 
tavoitteena on tiedonvälityksen ja yleis
tiedoksiantomenettelyn tehostaminen. 
Samassa yhteydessä kumotaan laki jul-
kisista kuulutuksista (kumoamislaki 
433/2019) vanhentuneena ja lisätään 
julkista kuuluttamista koskevat yleiset 
menettelysäännökset hallintolakiin. 
Lain muutoksen myötä tehdään myös 
kuulutuslainhuutoa koskeva tekninen 
muutos maakaareen (Laki maakaa-
ren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta 
434/2019). 

– Kansallinen kokonaisturvallisuus. 
 Kansalliseen turvallisuuteen vaikut

tavaa kiinteistönomistusta rajoittava 
säädöspaketti on vahvistettu ja tulee 

voimaan 1.1.2020. Uuden lainsäädän
nön avulla valtio voi puuttua sellaiseen 
kiinteistönomistukseen, joka vaarantaa 
Suomen kansallista turvallisuutta. Eräi
den kiinteistönhankintojen luvanvarai
suus, valtion etuostooikeus ja lunas
tusoikeus ovat yksittäisen kiinteistön 
omistussuhteisiin puuttuvia keinoja, 
jotka täydentävät toisiaan ja mahdollis
tavat erilaisiin kansallista turvallisuutta 
vaarantaviin tilanteisiin puuttumisen. 
Lailla kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta kansallisen 
turvallisuuden varmistamiseksi ku
motaan voimassa oleva omaisuuden 
lunastuksesta puolustustarkoituksiin 
annettu laki. Uudet säädökset ovat:
– Laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta kansallisen turvallisuuden 
varmistamiseksi (468/2019)

– Laki valtion etuosto-oikeudesta 
eräillä alueilla (469/2019)

– Laki eräiden kiinteistönhan-
kintojen luvanvaraisuudesta 
(470/2019).

 Lisäksi Maankäyttö ja rakennuslakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
kansallinen turvallisuus tulisi ottaa huo
mioon alueiden käytön suunnittelussa. 
Ks. laki maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (467/2019). 

 Samassa yhteydessä on muutettu lisäksi 
seuraavia lakeja: 
– Laki maakaaren 12 luvun 2 §:n 

muuttamisesta (471/2019)
– Laki kaupanvahvistajista an-

netun lain 6 §:n muuttamisesta 
(472/2019)

– Laki kiinteistötietojärjestelmästä 
ja siitä tuotettavasta tietopalve-
lusta annetun lain 6 §:n muutta-
misesta (473/2019)

– Laki kiinteistöjen kauppahintare-
kisteristä annetun lain muuttami-
sesta (474/2019).

 Sanottujen neljän lain muutosehdo
tukset sisältävät lähinnä viranomais
ten välistä tiedonvaihtoa parantavia 
muutosehdotuksia, joilla varmistetaan 
se, että kansallisesta turvallisuudesta 
vastaavilla viranomaisilla on riittävä 
tilannekuva päätöksenteon tueksi. (HE 
253/2018 vp.)

– GDPR-uudistukset. 
 Maa ja metsätalousministeriön hallin

nonalan eräiden henkilötietojen käsit
telyä koskevia säännöksiä muutettiin 
23.1.2019 lukien. Tarkoituksena on ollut 
panna täytäntöön maa ja metsätalous
ministeriön hallinnonalan lainsäädän
nön osalta henkilötietojen käsittelyä 
koskevat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus sekä direktiivi. 
Tämän johdosta on muutettu muun 
ohella kiinteistörekisterilakia lailla 
102/2019 sekä kiinteistötietojärjes-
telmästä (KTJ) ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta annetun lain 6 ja 8 
§:ää lailla 103/2019.

– Laki asunto-osakeyhtiölain muutta-
misesta (183/2019). 

 Tuli voimaan 1.3.2019. Asuntoosake
yhtiölakia on muutettu rakennuksen 
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purkamisen ja uusrakentamisen hel
pottamiseksi. Lisäksi lailla asunto-
osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n 1 mo-
mentin kumoamisesta (185/2019) 
on luovuttu asuntoosakeyhtiön 2 500 
euron suuruisesta pääomavaatimukses
ta. Lailla helpotetaan yhtiön digitaalista 
ilmoittamista ja rekisteröinnin automa
tisointia.

– Valtioneuvoston asetus valtion kiin-
teistövarallisuuden hankinnasta, 
vuokraamisesta, hallinnasta ja hoi-
tamisesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 3 §:n muuttamisesta 
(144/2019). 

 Tuli voimaan 1.2.2019. Tasavallan presi
dentin kanslialla, ulkoministeriöllä, val
tiovarainministeriöllä, Suomenlinnan 
hoitokunnalla, maa ja metsätalous
ministeriöllä, liikenne ja viestintämi
nisteriöllä, Väylävirastolla ja ympäris
töministeriöllä (haltijavirasto) saa olla 
hallinnassaan valtion kiinteistövaralli
suutta. Muulla kuin haltijavirastolla ei 
saa olla valtion kiinteistövarallisuutta 
hallinnassaan muutoin kuin tilapäisesti.

– Laki Valtion talous- ja henkilös-
töhallinnon palvelukeskuksesta 
(179/2019). 

 Tuli voimaan 1.3.2019 korvaten aikai
semman asetuksen. Laissa säädetään 
palvelukeskuksen (ns. Palkeiden) 
asemasta, tehtävistä, asiakkaista, johta
misjärjestelmästä, työjärjestyksen anta
misesta, palvelukeskuksen ohjauksesta, 
asioiden ratkaisemisesta ja palveluiden 
maksullisuudesta. Ks. lisäksi valtioneu-
voston asetus Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
toimipaikoista (237/2019), voimaan 
1.3.2019.

– Laki Digi- ja väestötietovirastosta 
(304/2019). 

 Tulee voimaan 1.1.2020. Lailla yhdiste
tään nykyisten Väestörekisterikeskuk
sen, maistraattien sekä ItäSuomen 
aluehallintovirastossa toimivan maist
raattien ohjaus ja kehittämisyksikön 
tehtävät uudeksi kokonaisuudeksi 
Väestörekisterikeskukseen. Samalla 
viraston nimi muutetaan Digi ja väes
tötietovirastoksi.

– Laki väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmen-
nepalveluista annetun lain muutta-

misesta (55/2019). 
 Voimaan 1.2.2019. Liittyy mm. GDPR:ään 

(ks. tästä tarkemmin HE 19/2018 vp.) Ks. 
lisäksi 110/2019. Avioehtoasioiden 
rekisteröinnistä ja rekisteröinnin käyt
tötarkoituksesta on lisäksi annettu 
29.1.2019 voimaan tullut laki 59/2019.

– Laki digitaalisten palvelujen tarjoa-
misesta (306/2019). 

 Tuli voimaan 1.4.2019. Uudella säädök
sellä pannaan kansallisesti täytäntöön 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen ja mobiilisovellus
ten saavutettavuudesta. Laissa lisäksi 
säädetään viranomaisten sekä muiden 
julkista hallintotehtävää hoitavien 
velvollisuudesta tarjota digitaalisia pal
veluja hallinnon asiakkaille sekä tähän 
liittyvistä velvollisuuksista. Samassa 
yhteydessä on kumottu ja muutettu 
eräitä sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain sään
nöksiä (lain muutos 307/2019), jotka 
ovat rinnakkaisia uuden lain kanssa. (HE 
60/2018 vp.)

– Laki sähköisen viestinnän palveluista 
annetun lain 304 §:n muuttamisesta 
(350/2019). 

 Tuli voimaan 1.5.2019. Liikenne ja 
viestintäviraston tehtäviin on lisätty 
velvollisuus toimia muiden kuin hen
kilötietojen vapaan liikkuvuuden ke
hyksestä Euroopan unionissa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa tarkoitettuna keskitettynä 
yhteys ja tietopisteenä, joka välittää 
muista jäsenvaltioista tulleet avunpyyn
nöt oman valtionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Esitys tukee pääminis
teri Juha Sipilän hallitusohjelman Ra
kennetaan digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristö kärkihanketta. (HE 
318/2018 vp.) Ks. myös laki sähköisen 
viestinnän palveluista annetun lain 
muuttamisesta (52/2019), joka tuli 
voimaan 1.2.2019. (HE 226/2018 vp.)

– Laki vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä luottamuspal-
veluista annetun lain muuttamisesta 
ja väliaikaisesta muuttamisesta 
(416/2018). 

 Laki tuli voimaan 1.4.2019. Lailla selkey
tetään vahvan sähköisen tunnistamisen 
palveluntarjoajien muodostaman 

luottamusverkoston toimintaa. Luot
tamusverkostoon kuuluvien palvelun
tarjoajien sopimuksentekovelvoitetta 
selkeytetään. Laissa säädetään lisäksi 
nykyistä alemmasta tunnistustapah
tuman välittämisen enimmäishinnas
ta. Niin kutsutun ensitunnistamisen 
ketjuttamisen enimmäishintasääntely 
muutetaan kahden vuoden määräajak
si vastaamaan tunnistustapahtuman 
hinnoittelua luottamusverkostossa ja 
sitä koskevaa vastuusääntelyä selkey
tetään. (HE 264/2018 vp.)

– Laki yksityisyyden suojasta työelä-
mässä annetun lain muuttamisesta 
(347/2019). 

 Tuli voimaan 1.4.2019. Lakiin on tehty 
Euroopan unionin yleisestä tietosuoja
asetuksesta, GDPR, henkilötietolain 
kumoamisesta ja rikoslain muutok
sesta johtuvat muutokset. Lisäksi 
yksityisyyden suojasta työelämässä 
annettuun lakiin on tehty eräitä muita 
muutoksia. Ks. lisäksi vuosilomalain 
muutos (346/2019). Ks. edelleen valtio
neuvoston asetus valtion virkaehtoso
pimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta 
(148/2019). Tuli voimaan 1.2.2019. 
Sisältää tarkistetun määrityksen työn
antajavirkamiehistä. Esim. MML:sta 
säännellään 10 §:n kohdassa 45.

– Laki kansainvälisten parien varalli-
suussuhteita koskevien neuvoston 
asetusten soveltamisesta (56/2019). 

 Tuli voimaan 29.1.2019. Laissa an
netaan asetusten soveltamisessa 
edellytettävät täydentävät kansalliset 
säännökset. Ne koskevat pääosin sitä, 
mikä viranomainen Suomessa huolehtii 
asetuksessa jäsenvaltioille säädetyistä 
tehtävistä.

 Samassa yhteydessä on säädetty ase
tuksesta johtuvia muutoksia seuraaviin 
lakeihin: 
– Laki avioliittolain muuttamisesta 

(57/2019)
– Laki rekisteröidystä parisuhtees-

ta annetun lain 15 §:n muuttami-
sesta (58/2019)

– Laki maistraattien eräistä henki-
lörekistereistä annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta (59/2019).

– Laki muinaismuistolain muuttami-
sesta (428/2019). 

 Voimaan 1.1.2020. Kiinteän mui
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naisjäännöksen ja siihen kuuluvan 
suojaalueen rajojen määräämistä 
sekä kajoamislupaa koskevat asiat 
siirrettäisiin elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskuksilta Museovirastolle. 
Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen 
kuuluvan suojaalueen rajoja ei olisi 
enää mahdollista määrätä kiinteistö ja 
lunastustoimituksissa eikä sopimuksin, 
vaan Museovirasto voisi vahvistaa rajat 
hakemuksesta. (HE 33/2018 vp.)

– Laki kalastuslain muuttamisesta 
(427/2019).

 Tuli voimaan 1.5.2019 sekä myös 
92/2019. Kalastusta koskevien säännös
ten rikkomiseen, mm. salakalastukseen 
liittyvää seuraamusjärjestelmää kehite
tään sisällyttämällä lakiin uudenlainen 
menettämisseuraamus. Lisäksi Ylä
Lapin kalastusoikeuksia säännellään 
parantamalla paikallisten kalastus
mahdollisuuksia valtiolle kuuluvilla 
vesialueilla kalakantojen tilan sallimissa 
rajoissa. (HE 309/2018 vp.) Ks. myös 
laki riistavahinkolain muuttamisesta, 
318/2019, joka tuli voimaan 22.3.2019 
sekä 98/2019.

– Laki kestävän metsätalouden määrä-
aikaisen rahoituslain muuttamisesta 
(14/2019).  

 Voimaan 16.1.2019. Lakiin lisättiin 
säännös, joka mahdollistaa auto
maattisen päätöksenteon taimikon 
varhaishoidon, nuoren metsän hoi
don ja terveyslannoituksen tuen 
myöntämiseksi sekä tuen lopullisesta 
määrästä päättämiseksi. Samalla on 
muutettu muutoksenhakua koskevaa 
säännöstä siltä osin kuin on kysymys 
muutoksenhausta oikaisuvaatimuksen 
johdosta hallintooikeuden tekemään 
päätökseen. Vastaisuudessa muutok
senhakuviranomainen ei liioin ole 
velvollinen varaamaan Suomen met
säkeskukselle tilaisuutta tulla kuulluksi. 
Ks. myös laki Suomen metsäkeskuksen 
metsätietojärjestelmästä annetun lain 
muuttamisesta 88/2019.

– Laki hiilen energiakäytön kieltämi-
sestä (416/2019). 

 1.4.2019 voimaan tulleen lain perus
teella hiilen käyttö sähkön tai lämmön 
tuotannon polttoaineena on kielletty 
1.5.2029 lukien. Kiellosta on kuiten
kin poikkeuksia sähkön ja lämmön 

tuotannon huoltovarmuuden ja toimi
tusvarmuuden turvaamiseksi. Kiellon 
vastaisesta hiilen käytöstä määrättään 
seuraamusmaksu. (HE 200/2018 vp.) 
Ks. myös valtioneuvoston asetus Etelä
Savon maakunnan luonnonsuojelu
alueista (204/2019), voimaan 1.5.2019, 
ja ympäristöministeriön asetus Etelä
Savon maakunnan luonnonsuojelu
alueista (205/2019), voimaan 1.5.2019.

– Laki ympäristönsuojelulain muutta-
misesta (49/2019). 

 Ympäristönsuojelulakiin tehtiin muutok
set, joilla pantiin kansallisesti täytäntöön 
uuden päästökattodirektiivin vaatimuk
set. Keskeisimmät uudet säännökset 
koskevat Suomelle vuosiksi 2020–2029 
sekä vuodesta 2030 alkaen vahvistettuja 
kansallisia päästövähennysvelvoitteita 
sekä niihin liittyviä joustomahdollisuuk
sia, kansallisten päästövähennysvel
voitteiden toteuttamiseksi laadittavaa 
kansallista ilmansuojeluohjelmaa sekä 
päästövähennysvelvoitteisiin liittyvän 
ekologisen vaikutusseurannan järjes
tämistä. Ks. myös VN:n asetus 50/2019.

– Laki tuomioistuinlain muuttamisesta 
(209/2019). 

 Voimaan pääosin 1.1.2020. Perustetaan 
Tuomioistuinvirasto, joka huolehtii 
tuomioistuinlaitoksen keskushallintovi
ranomaisen tehtävistä. Virastolle kuuluu 
pääosa niistä keskushallintotehtävistä, 
joita nykyisin hoidetaan oikeusminis
teriössä. Oikeusministeriö huolehtii 
edelleenkin tuomioistuinlaitokseen 
liittyvistä valtioneuvostotason tehtävis
tä, kuten strategisesta ja taloudellisesta 
ohjauksesta sekä säädösvalmistelusta. 
Tuomioistuinviraston tehtävänä on 
huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimin
taedellytyksistä, tuomioistuinten toi
minnan kehittämisestä, suunnittelusta 
ja tukemisesta. Virasto toimii oikeusmi
nisteriön hallinnonalalla, mutta on toi
minnallisesti itsenäinen keskusvirasto. 
Se palvelee koko tuomioistuinlaitosta. 
(HE 136/2018 vp.)

 Ks. myös valtioneuvoston asetus 
käräjäoikeuksien tuomiopiireistä 
summaarisissa riita-asioissa anne-
tun asetuksen 1 §:n muuttamises-
ta (354/2019), joka tulee voimaan 
1.9.2019.

– Laki Syyttäjälaitoksesta (32/2019). 

 Voimaan 1.10.2019. Syyttäjälaitoksen 
organisaatiota uudistetaan siten, että 
Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen 
alaisuudessa toimivista syyttäjänvi
rastoista muodostetaan yksi Syyttäjä
laitos niminen virasto. Syyttäjälaitos 
muodostuu keskushallintoyksikkönä 
toimivasta valtakunnansyyttäjän toi
mistosta ja viidestä viraston osastoina 
toimivasta syyttäjäalueesta. Ks. OK 
49/2019.

– Laki rajavartiolain muuttamisesta 
(9/2019). 

 Voimaan 1.4.2019. Lain tarkoituksena 
on kehittää Rajavartiolaitoksen ja 
rajavartiomiehen normaaliolojen 
toimivaltuuksia siten, että Rajavartio
laitos voi varautua sekä nopeasti ja 
tehokkaasti vastata Suomen turvalli
suusympäristössä ilmeneviin uhkiin 
sekä itsenäisesti että yhteistyössä 
muiden toimivaltaisten viranomais
ten kanssa. Sisäministeriön asetus 
Rajavartiolaitoksen hallitsemaa 
tilaa ja aluetta koskevista liikkumis-
rajoituksista ja -kielloista annetun 
sisäasiainministeriön asetuksen 1 
ja 7 §:n muuttamisesta (365/2019), 
tuli voimaan 1.4.2019.
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VUONNA 1899SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN 
AIKA KAUSKIRJAN vuoden 1899 numeros
sa nimimerkki I.M. esittelee Homografin. 
Homografimääritystä ei tahdo löytyä oikein 
nykyisistä hakemistoista, mutta tällainen 
juttu se oli:

Täten nimittää insinööri Sev. Sjöstrand Tukhol-
massa konstrueraamaansa uutta konekalua 
kaikenlaisten piirustusten, karttain ja kuvain ko-
pioimista sekä pienentämistä ja suurentamista 
varten, joka konekalu hiljakkoin on ilmestynyt 
kauppaan ja jota Suomessa pääasiamiehenä 
levittää insinööri Rob. Appelberg Porvoossa.
Tämä konekalu näyttää varsin somalta ja tar-
koituksenmukaiselta ja vastannee täydellisesti 
vanhempirakenteisia messinki panttografeja, 
jotka vielä nytkin lienevät yleisesti käytännössä, 
mutta joihin verrattuna Homografilla useissa 
suhteissa on huomattavia etuja. Ainoastaan 
Coradin Zürichissä tunnetut ja hienot, mutta 
kalliit tarkkuuspanttografit voittavat epäile-
mättä tämän tarkkuudessa.

Panttografilla tahdotaan, kuten tunnettu, 
saada piirretyksi kuvio, joka on yhdenmukainen 
joko yhtä tai eri suuri toisen ennestään löytyvän 
kuvion kanssa. Yhdenmukaisuuden ehtona on, 
että vastaavain kulmain kummassakin kuvi-
ossa tulee olla yhtä suuret ja että vastaavien 
viivojen suhde aina täytyy olla sama. Tämän 
saavuttamiseksi on Homografi konstruerattu 
siten, että onton messinkitangon C molempiin 
päihin on asetettu täydellisesti yhtäsuuret, 

HOMOGRAFI

ympyräiset metallilevyt D ja E, jotka metallilan-
galla f ovat toisiinsa yhdistetyt ja voivat pyöriä 
keskipisteensä ympäri. Näihin metallilevyihin 
on kumpaankin niiden alapuolelle kiinnitetty 
kourut, joihin ruuveilla G ja K voi kiinnittää 
ontot metallitangot F ja R. Koko tämä laitos 
voidaan eri kohdalta tankoa C kiinnittää kuo-
ruun B, joka pääsee pyörimään jalustassa A.

Jos nyt tankoa F vääntämällä pyöritetään 
metallilevyä D, täytyy metallilevyn E langan t 
vaikutuksesta pyöriä aivan täydellisesti saman 
kulman ja vääntää tankoa R aivan saman 
verran kuin tankoa F on väännetty. Jos siis 
tangot kiinnitetään siten, että keskitangon osat 
kiinnityspisteestä kumpaankin päähän lukien 
suhteutuvat toisiinsa niinkuin alkuperäisen ja 
piirrettävän kuvan mittakaavat ja kumpikin 
sivutanko piirustuskärjestä kiinnityspisteesen 
on yhtäsuuri kuin samanpuoleinen osa kes-
kustankoa, niin voidaan helposti todistaa, että 
vastaavat viivat, piirroksella ja piirrettävällä 
kuvalla suhteutuvat toisiinsa niinkuin kuvain 
mittakaavat eli toisin sanoen, että kuva on 
yhdenmukainen alkuperäisen piirroksen kanssa 
ja joko yhtäsuuri tai suurempi eli pienempi sen 
mukaan kuinka Homografin tahtoo asettaa. Jo-

kaista Homografia seuraa muuten täydellinen 
selitys siitä, miten tätä konekalua on käytettävä 
sekä miten se on asetettava ja tarkistettava. 

– –
Homografi on mielestämme sangen yk-

sinkertainen asettaa kuntoon ja käytellä sekä 
paljon käytännöllisempi entisiä panttografeja 
siinä suhteessa, että piirtävä kynä on toisella 
puolen jalustaa kuin kuljettava kärki, niin ettei 
milloinkaan kopioitava kartta ja kopiota varten 
asetettu paperi tule toistensa tielle, mikä usein-
kin on suurena haittana vanhempirakenteisilla 
panttografeilla pienennettäessä. Samasta 
syystä on konekalu myöskin yhtä mukava 
käytellä, jos kuva on piirrettävä pienemmässä, 
yhtäsuuressa tai suuremmassa mittakaavassa 
kuin alkupiirustus ja jos pienennys on suurempi 
tai pienempi. Näin ollen ja kun tavallisia van-
hempirakenteisia panttografeja ei ollenkaan 
voi käyttää suurentamiseen, kopioimiseen eikä 
hyvin vähäiseen pienentämiseenkään ja kun 
Homografi sitäpaitsi vaatii paljon vähemmän 
tilaa kuin vanhempirakenteiset suunnikkaan 
muotoiset panttografit eivätkä ne hintansa-
kaan puolesta liene epäedullisemmat, luu-
lemme voivamme täydellisesti suosittaa tätä 
kaikille maamittareille pienoiskokokarttain 
valmistukseen.

• Suomessa annettiin asetus 
taajaväkisestä yhdyskunnasta

• Ajokortti tuli pakolliseksi 
Ranskassa

• Opel-autojen valmistus alkoi

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

Jürgen Grönfors 
jurgronf gmail.com
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Tällä kertaa perinteikäs kiinteistöarviointiin keskittyvä Baltic Valuation Conference järjestettiin rinnakkaisena  
9.–11.5. Malmön yliopiston järjestämän Real Estate Research Conferencen kanssa.

Professori Liv Oslandin keynote-puhe oli todella kiinnostavaa kuultavaa. 
Osland käsitteli puheessaan maantiedettä, paikallistaloutta ja asunto-
markkinoita. Suomalaisittain yllättävää kuultavaa oli se, että mielikuva 
öljyrahassa rypevistä norjalaisista ei olekaan koko totuus. Vuosien 
2014–15 öljyn hinnan raju lasku näkyi rajuna talouden shokkina Norjan 

ns. öljykaupungeissa, kuten Stavangerissa. Pahimmillaan työttömyys 
saattoi moninkertaistua (2 % ➞ 6 %), ja tällaiset vaikutukset näkyvät 

lopulta asuntomarkkinoillakin. Asuntojen hintoja muutoksia voimakkaasti 
selittävä tekijä on ainakin paikoitellen Pohjanmeren Brent-laadun hintakehitys. Yhä 
edelleen ollaan varsin kaukana alkuvuoden 2014 hintatasosta. Barrelin hinta on nyt noin  
70 $, kun se alkuvuonna 2014 oli vielä tasolla 110 $.

BVC 2019 tarjosi  tieteellisen kattauksen
Teksti: Ari Laitala ja Saija Toivonen Kuvat: Ari Laitala

RINNAKKAISELO  toteutui yhteisissä 
arvioin tia käsittelevissä sessioissa sekä mm. 
yhteisenä illanviettona 9.5. Yliopistoväen 
vahva edustus toi muuten varsin käytän
nönläheiseen BVCkonferenssiin hiukan 
uutta kulmaa. Keskusteluja syntyikin esim. 
johtopäätösten yleistettävyyteen liittyvistä 
näkökulmista.

Hyviin konferensseihin kuuluu joskus 
onnekkaitakin sattumia. Nyt sellainen 
osui Ari Laitalan kohdalle, kun hänen esi
tykseensä liittyen löytyi lähes täydellinen 
verrokki ruotsalaisten esittämänä. Aiheena 

Konferenssin yhteydessä järjestetty kohdevie-
railu käynnistyi Malmön maamerkin Turning 
Torson juurelta. Vuonna 2005 valmistunut ra-
kennus on varhaisimpia esimerkkejä nykyään 
jo varsin muodikkaista korkeista ”kiertyvistä” 
rakennuksista. 190 metrin korkuinen rakennus 
on edelleen Pohjoismaiden korkein rakennus. 
Rakennusvaiheessa kohdattiin huomattavia 
ongelmia ja alkuperäinen budjetti lopulta 
kaksinker taistui .  Asunnoista saati in vain 
osa myytyä ja osa on edelleenkin vuokralla. 
Kahdessa alimmassa blokissa sijaitsee toi-
mistotiloja ja ylemmissä asuntoja. Rakennus 
sijaitsee kehittyvällä ja edelleen rakentuvalla 
Västra Hamnen alueella. Käynnissä on siis 
kaupungin keskustan lähistöllä sijaitsevien 
satama-alueiden laajamittainen kiinteistö-
kehittäminen, kuten niin monessa muussakin 
eurooppalaisessa kaupungissa.

Ina ViebrokHörmann esitteli Saksan asuntomarkkinoiden kehittymistä 
Saksan maaseudulla. Kovin oli tutun kuuloista: nuoremmat muuttavat 
kasvukeskuksiin, jäljelle jäävän väestön keski-ikä nousee korkeaksi, 
palveluista karsitaan. Tiheään asutussa Saksassakin lääkäriin voi 
olla kymmenien kilometrien matka. Maaseudun autioituminen 

on voimakkainta entisen Itä-Saksan alueella. Kiinteistöar viointi 
tällaisessa markkinassa on haastavaa. Ina tiesi kertoa alustavasti myös 

ensi vuoden konferenssista. Se järjestetään Berliinissä tai sen välittömässä 
läheisyydessä, ajallisesti Berliinin Marathonin lähellä. Samalla reissulla voi siis heittää 
pienen juoksulenkin!

 Kiinteistöarviointiyhdistyksen 
puheenjohtaja Saija  Toivonen 
(vasemmalla) vaihtaa 
 kuulumisia järjestelyistä 
vastanneiden Peter Palmin ja 
Victoria Tattin kanssa.

oli rakennusten energiatodistusten hin
tavaikutukset asuntomarkkinoilla. Kysy
myksenasetteluun, dataan, menetelmiin, 
alustaviin tuloksiin ja johtopäätöksiin liittyi 
niin paljon samankaltaisuuksia, että tun
nelma jossain määrin jopa lässähti. Mutta 
ainakin lahden tälle puolelle oli tuliaisina 
jatkokehittelyä ruokkivia oivalluksia. 

BVCkonferenssin teemana oli avoimen 
datan monenlainen käyttö kiinteistöar
vioinnissa. Aihepiiri oli ilmeisesti koettu 
jossain määrin haastavaksi, sillä esityksiä 
aihepiiristä oli lopulta suhteellisen vähän. 

Avoin data oli ehkä ajateltu lähinnä kiin
teistötransaktioihin liittyviksi numeroiksi, 
kun se pohjimmiltaan on melkein mitä 
vain digitaalista ja ladattavaa tietoaineis
toa, kuten kaupunki ja rakennusmalleja, 
energiankulutusdataa, maankäyttöön 
liittyvää dataa, sosiaalisesta mediasta 
ammennettavaa dataa, valokuvia, videoi
ta, audiota, mallinnuksia (kuten melumal
linnuksia) jne. On siis oletettavaa, että 
tätä teemaa tarjoillaan tavalla tai toisella 
BVC:ssa jatkossakin.
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UUTISIA

TEKOÄLYOHJATTUA AUTOA  
TESTATAAN AURORA-ÄLYTIELLÄ LAPISSA

KOKKOLASSA ALOITETAAN 
ENSIMMÄISEN TORNITALON 
RAKENTAMINEN SYKSYLLÄ

Kokkolan Meripuiston läheisyyteen 
on suunnitteilla lähivuosina kolme 
12kerroksista tornitaloa, joista ensim
mäisen rakentaminen alkaa näillä näkymin 
ensi syksynä. Valmistuessaan rakennus on 
Kokkolan korkein kerrostalo. Rakennuttaja 
tornitalohankkeissa on NSA Yhtiöt.

Ensimmäiseen tornitaloon tulee 57 
asuntoa, joiden ennakkomarkkinointi 
on alkanut. Varsinaisten rakennustöiden 
aloittaminen riippuu siitä, miten hyvin 
asuntojen kauppa lähtee käyntiin. Tornita
lon rakentaminen kestää noin puolitoista 
vuotta.

Tornitalot tulevat sijoittumaan Pikiruu
kin alueelle noin kahden kilometrin päähän 
Kokkolan  keskustasta. Aluetta leimaa sen 
historia muun muassa Krimin sodan aikai
sena taistelupaikkana ja Suomen armeijan 
entisenä kasarmialueena. Suunnittelua 
onkin tehty yhteistyössä Museoviraston 
kanssa.

UTAJÄRVEN GEOHOUSE ÄLYKYLÄN SUUNNITTELU ETENEE
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GeoHouse Älykylä sijoittuu Utajärven Alakylään.

ETELÄ-POHJANMAALLE  
YLI 80 TUULIVOIMALAA

Octopus ja Valorem ovat julkistaneet 
sopimuksen kahden tuulipuiston raken
tamisesta EteläPohjamaalle. Saunamaan 
ja Suolakankaan tuulipuistohankkeiden 
investoinnin kokonaisarvo on noin 80 
miljoonaa euroa ja ne toteutetaan ilman 
valtion tukia. Hankkeiden kehittämisestä 
vastanneella Megatuulella on valmisteilla 
alueelle noin 80 tuulivoimalaa.

Viimeisen vuoden sisällä Suomessa 
on julkistettu jo 12 tuulipuistoa, joihin 
rakennetaan yhteensä 120 tuulivoimalaa 
ilman valtion tukia. Tämä vastaa jo noin 
neljäsosaa Suomen tuulivoimatuotan
nosta. Ilman valtion tukia rakennettavat 
tuulipuistot toteutetaan PPAsopimuksilla 
eli pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla.

Yli puolet julkaistuista markkinaehtoi
sesti toteutettavista hankkeista on Voimaa 
Tuulesta yhteenliittymään kuuluvien yri
tysten tekemiä. Voimaa Tuulesta on yhdek
sän Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön 
yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edis
tää tuulivoiman rakentamista Suomeen.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuk
sessa kerätään parhaillaan dataa itseajavan 
auton koneoppimismenetelmien ja eri 
paikannusmenetelmien testaamiseen. Tut
kimusta on tehty Auroraälytiellä Lapissa. 

Tutkimusryhmä testasi älytiellä syvä
oppimismenetelmää, joka käyttää auton 
etukameran kuvaa sekä laserkeilaimien 
dataa ympäristön hahmottamiseen ja 
kaistalla pysymiseen. Tutkimuksissa auto 
pysyi hyvin omalla kaistallaan sekä lumi
sella tiellä että yöllä ajettaessa jopa 65 
km/h nopeudessa. Jonkin verran haasteita 
aiheuttivat esimerkiksi bussipysäkit, koska 
ajoväylän leventyessä menetelmä korjaa 
ajoittain auton ohjauslinjaa hieman liikaa 
oikealle. Samalla testijaksolla tuotettiin 
myös laserkeilaus ja kuvaaineistoa Paik

Utajärvelle suunnitteilla oleva GeoHouse 
Älykylä on onnistunut herättämään kiin
nostusta energiaomavaraiseen ja hiilineut
raaliin asumiseen yli odotusten, mikä on 
saanut kylän suunnittelun nytkähtämään 
eteenpäin suuren harppauksen.

Utajärven Alakylään sijoittuvan Älyky
län suunnittelu jatkuu nytenergiavaihto
ehtojen vertailulaskelmien, aluesuunnitel
man tarkentamisella ja rakennusten suun
nittelulla, kustannusarvioiden tekemisellä, 
sekä kaavoituksen aloittamisella. Alueelle 
suunnitellaan 25–40 asunnon kokonaisuus, 

johon liittyy energiantuotanto, kylätalo 
ja tuotanto, sekä muita tiloja yhteisön 
käyttöön.

Rakentamisessa toteutetaan uuden
laista asumisosuuskuntamallia, joka on 
räätälöity maaseutuasumiseen. Rahoitus, 
kiinteistönhuolto ja ylläpitokustannusten 
kattamiseen asukkailta peritään vuokraa, 
joka perustuu todellisiin kustannuksiin. 
Vuokran suuruuteen vaikuttaa osuuskun
nan saamat yritystoiminnan tulot. Osuus
kunta toimii myös kylän rakennuttajana.

katietokeskuksen RoamerR4DWkalustolla 
älytien ominaisuuksista kuten päällystees
tä ja rakenteista käytettäväksi paikannus
menetelmien kehittämisessä. 

Laserkeilain on Paikkatietokeskuksen 
mukaan yksi varmimmista ja tarkimmista 
sensorityypeistä, joita voi käyttää itseaja
vissa autoissa. Sen avulla voidaan mitata 
kolmiulotteisia havaintoja kaikenlaisista 
kohteista. Sensori itse lähettää valopulsseja 
havainnoidessaan tietä ja on siksi riippu
maton ulkoisista valaistusolosuhteista. 
Laserkeilaimilla saatua dataa voidaan myös 
käyttää kameroiden datan rinnalla, jolloin 
eri sensoreista saadut havainnot tukevat 
toisiaan ja tekevät ympäristön havainnoin
nista entistä luotettavampaa.
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TIESITHÄN
• että Maankäytön websivustossa on ar tik kelikohtaiset PDFtiedostot 

kaikista vuoden 2000 jälkeen il mes ty neistä jutuista
• että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain sanan ja 

vapaan sanahaun perusteella
• että sivustossa on vain sähköisessä muodossa olevaa lisäaineistoa
• että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

Käy tutustumassa: www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
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Salon Latokartanonkosken mylly.

TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ ARKTISEN MERENTUTKIMUKSEN  
STRATEGIAN LAATIMISTA SUOMELLE

MUSEOVIRASTOLTA OHJE KULTTUURI PERINNÖN  HUOMIOIMISESTA  
VESIIN  LIITTYVISSÄ HANKKEISSA

HELSINKI ETSII DIGIRATKAISUA 
ILMANLAADUN ONGELMIIN

Helsingissä kaupunkilaiset voivat osallistua 
ilmanlaadun datan keräämiseen kanta
malla mukanaan tai asentamalla kotiinsa 
sensoreita, joilla mitataan ilmanlaatua. 
Sensorit välittävät kertyvän datan suoraan 
verkkoon. Tavoitteena on kehittää tiheä 
mittausverkosto, sillä ilmanlaadun ongel
mat ovat hyvin usein paikallisia.

Dataa hyödynnetään muun muassa 
Helsingin kaupungin innovaatioyhtymä 
Forum Viriumissa tekeillä olevassa Puh
taan ilman reittioppaassa. Tämä on netti
sivu, jossa julkisen liikenteen reittioppaan 
tapaan käyttäjä voi hakea puhtaimman 
reitin esimerkiksi kotoaan työpaikalle. 
Reittioppaan avulla myös esimerkiksi 
erilaiset erityisryhmät voisivat suunni
tella liikkumista ja ulkoilua ilmanlaadun 
mukaan.

Helsingin ilmanlaatu on kansainvälisesti 
vertailtuna erittäin hyvä. Katupöly ja pien
hiukkaset vaikeuttavat kuitenkin monien 
elämää erityisesti keväisin.

Kuntaliitto perustaa uuden verkoston alle 
10 000 asukkaan kunnille, joita on Suomes
sa 212. Verkoston tavoitteena on tarjota 
keskustelu ja kehittämisfoorumi pienille 
kunnille. Verkosto tulee koostumaan mui
den kuntaverkostojen tapaan kunnan ja 
kaupunginjohtajista. Lisäksi käsiteltävistä 
asioista riippuen tapaamisiin kutsutaan 
myös toimialajohtajia. Verkoston valmis
teluryhmä kootaan toukokuun aikana 
suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

Museovirasto on julkaissut ohjeen, jolla 
se pyrkii selkeyttämään ja helpottamaan 
kulttuuriperinnön huomioimista erilaisis
sa vesiin liittyvissä hankkeissa. Ohje on 
suunnattu virtavesien, kosteikkojen ja 
rantaalueiden kunnostus ja rakennus
hankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille 
sekä hankkeiden parissa työskenteleville 
viranomaisille.Uudessa ohjeessa kuvataan 
ihmisen toiminnan synnyttämiä erilaisia 
vesiin liittyviä kulttuuriympäristöjä, kerro
taan niiden inventointi ja tutkimustilan

teesta sekä muusta käytettävissä olevasta 
tiedosta.

Virtavesissä, kosteikoissa ja ranta
alueilla tehdään mm. kalataloudellisia 
kunnostuksia, nousuesteiden poistoja, 
sekä meren ja vesienhoidon toimenpi
teitä. Taustalla vaikuttavat erityisesti EU:n 
vesipuitedirektiivi sekä muut vesistö ja 
merialueisiin liittyvät säännökset, strate
giat, suunnitelmat, toimintaohjelmat ja 
rahoitusmahdollisuudet.

Kansainvälinen ja tieteiden välinen yhteis
työ on tärkeää hankalasti saavutettavien 
merien ja arktisten alueiden tutkimukselle. 
Ympäristöministeriön asettaman työryh
män mukaan pysyvä kansallinen panostus 
arktisen merentutkimuksen infrastruktuu
reihin edistää suomalaista tiedettä, Suo
men arktista näkyvyyttä sekä suomalaisten 
alusten myymistä tutkimuskäyttöön.

Työryhmä on nyt julkaissut raportin, 
joka sisältää ehdotuksia arktisen merel

lisen tutkimuksen ja siinä tarvittavien 
suomalaisten alusten käytön lisäämiseksi. 
Työryhmä ehdottaa mm. arktisen liiketoi
mintasuunnitelman laatimista Fennica ja 
Nordicajäänmurtajille sekä suunnitelmaa 
kansainvälisestä infrastruktuuriyhteistyös
tä merentutkimusalus Arandalle. 

Asetetussa työryhmässä oli jäseniä ym
päristöministeriöstä, Suomen ympäristö
keskuksesta (SYKE), Ilmatieteen laitokselta 
sekä Arctia Oy:stä.

KUNTALIITTO KÄYNNISTÄÄ 
PIENTEN KUNTIEN VERKOSTON
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IN MEMORIAM

MAANMITTAUSALAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ADRESSIT
Muistamisiin . Surunvalitteluihin . Huomionosoituksiin

Tuet maanmittausalaa. Hinta 25 euroa.
Tilaukset: Juha Hulkkonen, puh. 040 517 9481, juha.hulkkonen aalto.fi.

Norjan maanmittausaikakaus
kirjan Kart og Planin entinen 
päätoimittaja Gunnar Balle kuoli 
Unkarissa 24.12.2018 92 vuoden 
iässä.

Gunnar Balle aloitti palve
luksensa Norges landbrukshög
skolen maanmittauslaitoksella 
(Institutt for jordskifte på Norges 
landbrukshögskole) vuonna 
1956, mikä työura muodostui 
poikkeuksellisen pitkäksi. Moni 
Norjassa muistaa hänet parhai
ten Kart og Planin monivuotisena 
päätoimittajana sekä Maanmit
tauslaitoksen opiskelijoiden 
yhdyshenkilönä.

Gunnar Balle syntyi marras
kuun 7. päivänä 1926 Oddassa 
ja kasvoi Stavangerissa. Hän 
opiskeli Rogalandin maatalous
oppilaitoksessa Öksnevadissa 
1946–48 ja suoritti osan varus
miespalveluksestaan Tysklands
brigadenissa. Lukion hän suoritti 
Kongsgårdskolessa 1945 ja jatko
opintotutkinnon Kvinesdalissa 
1950. Maanmittausinsinööriksi 
(jordkiftekandidat) hän opiskeli 
Norges landbrukshögskolessa 
(NLH) vuosina 1953–56. Hän 
opiskeli myös vuoden Tukholman 
Kungliga Tekniske Högskolanissa 

ja vuosina 1983/84 Massachu
setts Institute of Technologyssa 
ja Harvard Universityssä USA:ssa. 
Hän oli mukana perustamassa 
Åsin asuntoosuuskuntaa 1957 
ja oli rakennustoimikunnan 
jäsenenä Åsissa. Lisäksi hän oli 
20 vuotta Åsin talopankkitoimi
kunnan jäsenenä, josta 10 vuotta 
sen johtajana. Hän oli myös Åsin 
kunnan yleiskaavatoimikunnan 
jäsenenä vuonna 1960. Gunnar 
palkattiin tieteelliseksi assisten
tiksi Norges landbrukshögskolen 
Institutt for jordskifteen vuonna 
1956 ja loi pitkän uran laitoksella, 
viimeksi johtavana amanuenssi
na vuodesta 1977 eläkkeelle asti 
vuoteen 1988.

Gunnar Balle teki valtaisan 
työn Kart og Plan aikakaus
kirjan toimittajana ja kehitti 
siitä ammattialalle käsitteen 34 
vuoden pituisen (1966–1999) 
toimittajakauden aikana. Gunnar 
Ballen toimittamana aikakauskir
ja sai laajan levikin. 1990luvulla 
lehden sisältöä täydennettiin 
tieteellisillä arvioinneilla, mikä 
vahvisti lehden asemaa keskei
senä alan tutkijoiden julkaisu
kanavana. Gunnar Balle toimi 
myös pitkään kansainvälisen 

aikakauskirjan piirissä. Se oli 
hänen elämäntyönsä. 

Helge Onsrud,  
Inge Revhaug, Leiv Bjarte 
Mjøs ja Arve Leiknes

SAATTEEKSI
Gunnar Balle oli pitkään mukana 
pohjoismaisessa yhteistyössä, 
mm. Ombudsmannarådetin ko
kouksissa, jossa edustajina olivat 
myös pohjoismaiden ammatti
lehtien toimittajat. Muistamme 
hänet idearikkaana, aktiivisena 
ja ystävällisenä osallistujana. 
Hänestä huokui positiivinen ja 
innostunut elämänasenne. Nor
jalaiset muistokirjoituksen laa
tijat ovat kaikki olleet mukana 
pohjoismaisessa yhteistyössä. 
Me yhdymme ylläolevaan kun
nioittavaan muistelukseen.

Sten Öhman 
Pekka Lehtonen
Gunnar Ballen ystäviä ja 
yhteistyökumppaneita 
Käännös Sten Öhman

maanmittausjärjestön FIG:n Nor
jan sihteeristön johtajana. 

Gunnar Balle oli MIL:n Norjan 
sisarjärjestön Norges Jordkifte
kandidatforeningin ja unkarilai
sen vastaavan maanmittausjär
jestön kunniajäsen. 

Gunnar Balle siirtyi oikeasti 
eläkkeelle vasta vuonna 2000. 
Hän oli silloin 73vuotias ja 
luovutti Kart og Planin toimitta
jatehtävät Per Kåre Skylle.

Gunnar jäi leskeksi varhain. 
Hänen ensimmäinen vaimonsa 
Agnes Kari, kotoisin Brohau
gista, kuoli syöpään vuonna 
1979. Myöhemmin hän tapasi 
Elisebethin Unkarin matkan 
yhteydessä. Elisabeth muutti 
Norjaan ja he asuivat Åsissa 
vuoteen 2000 asti. He muuttivat 
eläkepäiviä viettämään Unkariin 
ja perustivat uuden kotinsa Aban 
kylään vähän matkaa Budapestin 
ulkopuolella. Gunnar jäi leskeksi 
toistamiseen, kun Elisabeth kuoli 
joulukuussa 2013. Sen jälkeen 
hän asui yhdessä Elisabethin 
perheen kanssa kuolemaansa 
asti, jouluaattoon 2018.

Muistamme Gunnaria kun
nioituksella ja ilolla, erityisesti 
kiitollisuudella hänen työstään 

GUNNAR BALLE 
1926–2018
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RÉSUMÉ
Translations by Karin Kolis

Martti Pietikäinen (Editorial):  
Continuing Professional  Development 
of Surveyors
Finland is one of the foremost coun
tries in land surveying. However, there 
are things we still need to improve 
on. Firstly, the Codes of ethics of land 
surveyors. Are the professional ethics 
so obvious to us, that we do not need 
to pay attention to them? Secondly, 
professional further training. So far, 
this has been mainly up to training 
arranged by the employer. We have 
high quality teaching in the field in 
Finland, but where could we find a 
model for further training?

Kaisa Viitanen: 
The Right to Land is Finally  Realized 
in Ethiopia 
Ethiopian small farmers no longer 
have to worry about losing their 
farmland. The land registration re
form developed by Finns also curbs 
climate change in the countryside 
of Ethiopia and increases harvests. 
Land surveyor Tommi Tenno, who is 
leading the project, hopes that land 
registration projects in other African 
countries will continue to progress 
equally well. Most African and Asian 
plots are still not registered.

Timo Linkola:  
What Is the Role and Position of the 
National Land Survey in Finland?
The National Land Survey of Finland 
was established in the agrarian Fin
land. In the state administration it 
is still located under the Ministry of 
Agriculture and Forestry. The recent 
contract under the Ministry for Land 
Survey for period 2018–2022 stresses 

HYVÄ MAANKÄYTÖN LUKIJA!
Varmista lukuoikeutesi syksyllä aloit-

tavaan Maankäytön verkko- ja mobiili-

versioon toimittamalla ajantasainen 

sähköpostiosoitteesi jäsenjärjestöösi 

MIL: toimisto milry.fi  

MAKLI: makli welho.com 

–tai tilausten osalta:  

tilaukset maankaytto.fi

mainly technical issues like spatial 
data, digitalization and research. It 
does not mention climate, nature, 
nor towns and cities. Today 85.6% of 
Finns live in urban areas. In Denmark, 
Iceland and Estonia the link is with 
environment, in Norway with munici
pal and modernisation affairs, and in 
Sweden with the Ministry of Enterpise 
and Innovation. Now is the time to 
revise the role and location of the 
Finnish National Land Survey in the 
state administration.

Pia Mäkilä:  
Ownership of the Underground Areas
Urban intensification and the devel
opment of technology have increased 
the use of underground areas, and for 
increasingly commercial purposes. 
Traditionally, the underground area 
has been considered to belong to the 
ground property. On the other hand, 
even large projects have been car
ried out at a depth of tens of meters 
without the obligation to pay com
pensation. The question of extending 
the ownership of the property below 
ground level arises especially when 
an entity different from the owner 
of the ground property starts using 
the area.

Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, et al:  
What if a “Notre Dame” Happens in 
Finland?
The article discusses whether Fin
land could be a forerunner in the 3D 
storage and renovation of cultural 
heritage. Most cultural sites do not 
have a specific data protection policy 
on how to reduce or prepare for the 
risk of external threats. One option 

Susanna Kari, Ari Laitala and Mikael 
Still:  
Land Surveying Days 2019
The Land Surveying Days 2019, 
organized by MIL ry and MAKLI ry, 
took place on 27 to 28 March 2019 
as a twoday event at Paasitorni in 
Helsinki. The program included vari
ous topical topics in the fields of land 
policy, spatial information and prop
erty valuation. Keynote speakers 
were Anni Sinnemäki, Deputy Mayor 
of the City of Helsinki, Riku Rantala 
and Tuomas Milonoff, known as the 
duo in the tvshow Madventures, and 
Peter Vesterbacka, the developer of 
mobile games. About one third of the 
participants replied to the feedback 
questionnaire after the days. The 
feedback received a lot of praise, 
some suggestions for development, 
and several topic/speaker sugges
tions for the coming days.

Ari Laitala:  
Incredible Visions Coming True?
The Land Surveying Days ended with 
Peter Vesterbacka’s incredible visions 
of a tunnel between Helsinki and 
Tallinn. The idea that was born at a 
dinner table in Tallinn a few years 
ago has come far. The first version 
of funding is ready. The planning is 
also making fast progress. The tun
nel project is already at this stage 
an incredible achievement, even if it 
would never be built. Now, however, 
it starts to look like it could come 
true – and quite soon.

is for the educational institutions 
to take responsibility for regional 
documentation.

Zarrin Fatima, Laura Wendling et al.: 
Nature Based Solutions –  Resolving 
Climate Induced Urban Challenges 
(transl. Zarrin Fatima)
Extreme weather events will con
tinue to occur. City infrastructures 
have been built based on historical 
weather events and patterns of use; 
however, the changing global climate 
brings an increasing number of 
extreme weather events, the conse
quences of which demand immediate 
effective solutions. Naturebased 
solutions (NBS) offer a possibility to 
mitigate the catastrophic impacts of 
urban flooding by cocreating solu
tions that use natural features and 
ecosystem processes.

Kimmo Sulonen: 
Developing the Property  Formation 
in Municipalities 
Property formation in Finland has a 
long tradition as an administrative 
activity that is strictly regulated by 
law. This secures land ownership and 
exchange. During its long existence, 
the activities have undergone major 
changes, both in terms of implemen
tation and process. New information 
technology, such as automation and 
faster information flow, have also 
led to changes. There are still many 
opportunities for developing the 
property formation activities, such as 
the modernization of property forma
tion in Tampere and Hämeenlinna 
towards a more customeroriented 
and efficient tool.
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GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit, 
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet, 
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneen-
ohjausjärjestelmät ym.
 

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

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

• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja 
tiedonkeruuohjelmat

• Planman projektinhallintaohjelmistot 
rakennus- ja mittausprojekteihin

• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat

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

N A V D A T A

ILMAKUVAPALVELUT

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

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

analyysit
• Maapolitiikan konsultointi

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

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

• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
• Ohjelmistot

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

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

• 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

NORDIC
GEOCENTER

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

laitteet sekä laserkeilaimet
• Mobiilikartoitusjärjestelmät
• UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
• Ohjelmistot

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

• Ilmakuvaukset 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

• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta, 

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

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Esittely ja varausmenettely:  
muuraispuro.fi

ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET

Nyt samaan hintaan myös 
468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa 
www.maankaytto.fi.

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
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www.maankaytto.fi/palveluhakemisto

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

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

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

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

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

PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET

• 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

• 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

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

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

• Trimble Locus
• Trimble eServices
• Trimble Feedback

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

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

 hallintaan

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

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

Maankäytön sivustossa www.maankaytto.fi.

Ohjelmistoja tulevaisuuden rakentamiseen

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

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

• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja 
työasemaympäristöihin

• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut 

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

• Avoin ArcGIS-paikkatietoalusta sekä dmCity- 
kokonaisratkaisu maankäyttötoimialan ja 
yhdyskuntatekniikan työvälineiden, proses-
sien 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

Palveluhakemiston  ilmoittaja!

Nyt samaan hintaan myös  

468 x 60 px:n banneri  

Maankäytön sivustossa  

www.maankaytto.fi.



• 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

www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
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PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

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

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

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

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

aineistokäsittelyt

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

• Maanmittaustoimitukset
• Lainhuudot ja kiinnitykset
• Kiinteistötietopalvelu
• Karttapaikka
• Avoimet aineistot ja rajapintapalvelut 
• Tutkimus

asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• 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

• 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

• 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

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

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
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• 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

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

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

Kielotie 14 B, 01300 Vantaa, (09) 2532 4411
3d 3d-system.fi. www.3d-system.fi
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Geotrim Oy 
Perintötie 2c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600 
info@geotrim.fi  

www.geotrim.fi

Maastovalmis ratkaisu  
kesän mittaustöihin

Uusin Trimble Access -maasto-ohjelmiston versio mahdollistaa IFC-mallien  
käsittelyn tallentimessa aktiivisena karttana, jonka kohteisiin voi tarttua ja 
merkintämitata suoraan mallipohjaisesti. Voit myös verrata keilattua pistepilveä 
tai mitattuja yksittäisiä pisteitä IFC-malliin suoraan maastotietokoneen näytöllä. 
SX10 1” on keilausominaisuuksiensa (26 600 p/s) lisäksi tarkkuudeltaan täys- 
verinen runkomittaustakymetri, kun mittausperustasi kaipaa täydennystä tai  
tarkennusta. Kun kalustossa on mukana Trimble R10 Model 2 -vastaanotin,  
saat IS-orientoitua mittaustyösi suoraan maastokoordinaatistoon – pistepilveä  
ja valokuvia myöten. Kuuma yhteiskäyttöpaketti odottaa sinua! 

Trimble  SX10 
Keilaintakymetri

Kesän kuumin
yhteiskäyttöpaketti!

Pakettiin kuuluu:
• Trimble SX10 1” -keilaintakymetri
• Trimble TSC7 ja uusin Access-ohjelmisto
• Trimble R10 Model 2 -GNSS-vastaanotin
• Trimble Connect – pilvipohjainen  

tiedonsiirto 
• Trimble Business Center -ohjelmisto

Trimble  R10 
GNSS-vastaanotin

Trimble TSC7 
Maastotietokone

2018_04_Maankäyttö_2_maastolaitteet_.indd   1 2.5.2019   8.49.34
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