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Sijainti yhdistää  
 
Kahdeksantoista vuotta sitten Kuusankoskella juhlimme numeerisen kiinteistörekisterin valmistumista. 

Juhla oli samalla maarekisterin 100-vuotisjuhla.  

 

Kiinteistörekisteri yksilöi omistusoikeuden kohteet eli kiinteistöt. Kiinteistöluetteloilla oli alkujaan toinen 

tehtävä. Vuosisatoja sitten maaomaisuus kiinnosti hallitsijoita verotuskohteena. Kruunu ei kuitenkaan 

ollut selvillä veroistaan, koska maaomaisuutta ei ollut luetteloitu. Kustaa Vaasa huomasi tämän puut-

teen, ja vuoden 1524, Vadstenan valtiopäivät päätti laatia maakirjan, jonka perusteena olivat verojen 

täydellinen kanto ja oikeudenmukaisuus. Ensimmäiset maakirjat olivat luetteloita talonpojista ja heidän 

veroistaan. Aluksi maavero kattoi lähes kokonaan kruunun menot, mutta vuonna 1924 jolloin maakir-

jan pito lakkautettiin enää vajaan prosentin. 

 

Kiinteistöluetteloille tuli pian muitakin tarpeita kuin verojen kanto. Pyrittiin koko maan kattavaan kiin-

teistöluetteloon. Maarekisterin pitäminen aloitettiin kuitenkin vasta 1895 keisarillisella julistuksella. 

Seuraavan sadan vuoden aikana kiinteistömäärä kasvoi lähes 20-kertaiseksi. Maarekisterikirjoja oli 

kaikkiaan 3500. Rekisteristä kirjoitettiin otteita käsin jopa 200 000 kappaletta vuosittain. Asioiden käsit-

telyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi päätettiin 1968 aloittaa kiinteistöjen rekisteröinti ATK:n avulla. 

Käytännön talletustyö alkoi helmikuussa 1978 Artjärven kunnassa. Koko maan viimeisenä kuntana 

kiinteistörekisteriin liitettiin Kuusankoski 17.10.1994. Näin oli mittava työ saatu tältä osin päätökseen. 

Työ jatkuu kuitenkin tänäkin päivänä kiinteistörekisterin perusparannuksena. 

 

Näin oli kiinteistöt saatu luetteloitua, mutta entä niiden sijainti? Missä kulkivat näiden kiinteistöjen rajat. 

Vain vuotta myöhemmin kun Artjärven kiinteistöt tallennettiin kiinteistörekisteriin, alkoi kiinteistörekiste-

rikartan valmistaminen pohjakarttatyönä Kuhmoisissa vuonna 1979. 
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Päätöksentekijät tuskin aavistivat kuinka hyvin tuote yli 30 vuotta myöhemmin vastaa yhteiskunnan 

tarpeita. Ei ainoastaan kiinteistöillä vaan ylipäänsä lähes 80 prosentilla kaikesta inhimillisestä tiedosta 

on sijainti.  Viimeisten parin vuosikymmenen aikana on alettu ymmärtää paikkatietojen merkitystä hal-

linnon ja yritysten liiketoiminnan tehokkuuden lisääjänä sekä uusien palvelujen saamisessa kansalais-

ten ulottuville.  Puhutaan paikkatietoinfrastruktuurista. 

 

 Kiinteistötiedot muodostavat tärkeän osan eurooppalaista paikkatietoinfrastruktuuria, jota Euroopan 

Unionin komissio INSPIRE-direktiivin avulla rakentaa. Paikkatiedot ovat myös YK:n piirissä saaneet 

kasvavaa huomiota; viime kesänä YK:n Sosiaali- ja talousneuvosto ECOSOC perusti erityisen paikka-

tietoasiantuntijoiden työryhmän, joka kokoontuu vuosittain. Työryhmän ensimmäisen kokouksen yh-

teydessä järjestettiin myös korkean tason paikkatietoasioiden forum Etelä-Korean Soulissa, johon ai-

noana ministerinä Euroopasta kutsuttiin maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen esittämään eu-

rooppalaisia näkemyksiä paikkatietoasioiden hallinnoinnista ja merkityksestä yhteiskunnassa. Koski-

sen kutsuminen oli kunnianosoitus suomalaiselle karttaosaamiselle, josta hyvänä esimerkkinä on nyt 

valmistunut digitaalinen kiinteistörekisterikartta. 

 

Kiinteistörekisterikartta projekti oli megaluokan yhteistyöhanke Maanmittauslaitoksen, viranomaisten ja 

järjestöjen ja kansalaisten välillä. Edellyttihän koordinaattien määritys valkoisten isojen ristien raken-

tamista rajapyykkien päälle, jotta ne voitaisiin ilmakuvilta havaita. Näkevöitymismuoveja jaettiin 

maanmittaustoimistoissa, kunnantaloilla ja kaupoissa. Asiasta tiedotettiin lehdissä ja maanomistajille 

lähetettiin kirjeet ilmakuvausta edeltävänä syksynä ja vielä uudelleen keväällä.  Maataloustuottajien ja 

maanomistajien järjestöt tiedottivat asiasta omalta osaltaan. 

 

Ylivoimaisesti suurin osa maanomistajista ymmärsi tarkan rajatiedon merkityksen ja siitä saatavat edut 

ja uhrasivat aikaansa ja työpanostaan pyykkien signaloinneille kevään kylvökiireistä huolimatta. Yllät-

tävän vähän esiintyi perinteistä herravihaa, jonka mukaan kysymyksessä oli herrojen kotkotukset, jo-

hon ei osallistuta, vaikka siitä olisi hyötyä itsellekin. Uskon, että monella läsnäolijalla on henkilökohtai-

sia kokemuksia pyykkien näkevöittämisestä, niin myös itselläkin. Sen ohella, että signaloin oman ke-

sämökkini pyykit, kävin pääjohtajan ominaisuudessa signaloimassa Maanmittauslaitoksen muun ylim-

män johdon kanssa presidentti Ahtisaaren kesämökin pyykit Karjalohjalla.  Tapauksesta muodostui 

pienimuotoinen mediatapahtuma. Paikalle osui myös rajanaapuri, emeritus pankinjohtaja Jaakko Las-

silan signalointipartio. Lassilan maatilan rajat olivat hyvin rikkonaiset ja pyykkejä useita satoja; niinpä 
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Lassila oli laittanut asialle kolmen miehen partion, joka päätoimisesti signaloi pyykkejä viikon ajan. 

Tähtelän isäntä, presidentti Koivisto, oli sen sijaan itse signaloinut maatilansa pyykit ja ne olivatkin 

rakennettu millintarkasti vatupassilla ja suorakulmalla signaalien päät maahan tuettuina. Yli-insinööri 

Ossi Jokinen on arvioinut, että maanomistajat ovat käyttäneet tähän työhön ainakin 300 000 työpäi-

vää. On selvää, että ilman tätä työpanosta hanke olisi jäänyt toteutumatta.  

 

Mittava yli 30 vuotta kestänyt työ on nyt valmistunut. Tuotetta voidaan hyödyntää maankäytön suunnit-

telussa, metsien hakkuissa, kaavoituksessa, perinnönjaoissa ja kiinteistöjen kaupoissa vain muutamia 

esimerkkejä mainitakseni. Maamiehen tietolaarin nimimerkin ”Paalutinko turhaan” ikuinen kysymys, 

saako naapurin maalle rakentaa, voi nyt viimeinkin jäädä unholaan.  

 

Kiinteistörekisterikartan kehittämistyö jatkuu edelleen. Kuluvan vuoden aikana Maanmittauslaitos laatii 

selvityksen kiinteistörekisterikartan sijaintitarkkuuden valtakunnallisesta kokonaistilanteesta. Tarkoi-

tuksena on luoda tilannekuva kiinteistörekisterikartan kehittämistavoitteiden asettamiseksi.  Kiinteistö-

rekisteri ja kiinteistörekisterikartta muodostavat kokonaisuuden, joka on vaatinut vuosikymmenien 

työn. Ne ovat osa suomalaista perusinfrastruktuuria, Maanmittauslaitoksen panos suomalaisen tieto-

yhteiskunnan rakentamisessa. 

 

18 vuotta sitten kiinteistörekisterin valmistumisjuhlassa lainasin perulaista taloustieteilijää Hernando 

de Sotoa, joka on osuvasti kuvannut, mikä tämän kokonaisuuden merkitys on yhteiskunnan kehityk-

selle. Hänen mukaansa maailman n. 200 valtiosta vain 25 kuuluu todella kehittyneiden valtioiden jouk-

koon. Siitä huolimatta, että vuosittain syydetään miljardeja dollareita alikehittyneiden maiden nostami-

seksi kehittyneiden maiden joukkoon, tässä harvoin onnistutaan muutamaa Kaakkois-Aasian maata 

lukuun ottamatta. 

 

De Soton mukaan erottava tekijä on omaisuuden suojaa koskeva lainsäädäntö ja tehokas oikeussuo-

jakoneisto omaisuuden loukkauksen tapahtuessa. Maaomaisuuden kohdalla tämä merkitsee sitä, että 

on oltava viranomaisten ylläpitämä oikeusjärjestelmä, jossa kiinteistöt on luetteloitu, niiden rajat mer-

kitty maastoon, kiinteistöihin kohdistuvat oikeudet kirjattu niin, että kiinteistön omistajaksi merkitty hen-

kilö on oikea omistaja ja että kiinteistöön kohdistuvat rasitukset selviävät rekisteristä. Vasta tällainen 

järjestelmä mahdollistaa kiinteän omaisuuden luovutuksen sen käyttämisen velan vakuutena ja yli-

päänsä pysyvien investointien suorittamisen olkoonpa ne tehtaitten rakentamista tai vaikkapa vain 

sellaisen maanviljelyn harjoittamista, jossa ensimmäinen sato on odotettavissa vasta vuosien kuluttua. 
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De Soton mukaan tämä on se tekijä, jonka puuttuminen pysyttää suurimman osan maailman maista 

kehitysmaina. Kirjoittaja mainitsee esimerkkinä perulaisen Loistava Polku -terrorijärjestön. Miksi se 

nautti suosiota talonpoikien keskuudessa? Siksi, että järjestö jakoi hallitsemillaan alueilla maat talon-

pojille, ratkaisi rajariidat ja tarpeen vaatiessa esti asein maan takaisinottamisen. 

 

De Soto pohtii myös sitä, miksi tätä syy- ja seuraussuhdetta ei mielletä edes kehittyneissä länsimais-

sa. Eräs syy on se, että kehitys itsestäänselvyytenä pidettyyn nykytilaan on vienyt niin pitkän ajan. 

Esimerkiksi Saksassa kehitys nykyisen kaltaiseen Grundbuch-järjestelmään on kestänyt n. 800 vuotta. 

Eikä kehitys Suomessakaan Vadstenan valtiopäiviltä nykypäivään kovin lyhyt ole. 

 

Kun de Soto nuoruudessaan kuljeskeli Perun maaseudulla, hänelle kerrottiin, että maatilat kuuluvat 

maanviljelyskommuuneille eivätkä yksittäisille maanviljelijöille. Kuitenkin kun hän kulki pellolta pellolle, 

eri koira alkoi haukkua. Koirat eivät tunteneet voimassa olevan kommuunilainsäädännön sisältöä. Sen 

sijaan ne tiesivät, mitä maa-aluetta heidän isäntänsä vallitsi. De Soto toteaa, että ne maat pääsevät 

seuraavan 150 vuoden aikana nauttimaan markkinatalouden hyödyistä, jotka tiedostavat saman asian, 

minkä perulaiset kyläkoirat luonnostaan tietävät. 

 

Kuten sanottu, kiinteistörekisterikarttatyö alkoi Kuhmoisista vuonna 1979. Miten maanomistajat tulisi-

vat hankkeeseen suhtautumaan, ei ollut tiedossa. Siitä kuitenkin riippui koko hankkeen menestys.  

Virkatyönä tehtävä olisi ollut mahdoton. Ensimmäisenä kartoitusalueena oli Kuhmoinen vuonna 1979. 

Kuhmoisten maataloustuottajayhdistyksen nuori toiminnanjohtaja-sihteeri Seppo Unnaslahti oivalsi 

rajojen tarkan sijaintitiedon hyödyt yhteiskunnalle ja maanomistajille. Seppo Unnaslahden esimerkilli-

sen johtajuuden, aktivoiman järjestöväen ja kuntalaisten toiminnan ansioista hanke onnistui ennakko-

odotuksia paremmin. Samalla konseptilla kartoitustyötä jatkettiin kuvaamalla useita kuntia vuosittain. 

 

Seppo Unnaslahti on ollut niitä ensimmäisiä esimerkillisiä maanomistajia, jotka aloittivat omistamiensa 

tilusten rajamerkkien vapaaehtoisen signaloimisen vuonna 1979 ja minkä seurauksena suomalaisten 

maanomistajien talkootyönä signaloitiin 3 - 4 miljoonaa rajamerkkiä yli kolmenkymmenen vuoden ai-

kana. Tämän kansallisesti merkittävän työpanoksen seurauksena on Suomeen saatu sijaintitarkka 

kiinteistörajakartta. 
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Maanmittausalan hyväksi tehdystä erityisen arvokkaasta työstä olen myöntänyt kotiseutuneuvos Sep-

po Unnaslahdelle Maanmittauslaitoksen kultaisen ansiomerkin. Olkoon se samalla tunnustus kaikille 

niille sadoille tuhansille maanomistajille, jotka ovat osallistuneet signaloinnin toteuttamiseen vapaaeh-

toisesti.    

 

Maanmittauslaitoksen puolesta haluan lopuksi kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita, metsänhoi-

toyhdistyksiä, metsähallitusta, metsäalan yrityksiä, tuottajayhdistyksiä, kuntia, omia työntekijöitämme 

unohtamatta, mutta ennen kaikkea niitä lukemattomia maanomistajia, jotka vaivojaan säästämättä 

työhön ovat osallistuneet. Te olette tehneet mahdottoman mahdolliseksi. 


