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1	 Johdantoa	Ja	tauStaa

Maisemahaitta on käsitteenä varsin abstrakti. Käsitteenä ja arviointikohteena se saattaa tul-
la vastaan lunastuslain, yleistielain ja maa-aineslain mukaisissa arviointitoimituksissa, joskus 
harvemmin muidenkin toimitusten yhteydessä. Mainittuun käsitteeseen liittyvä kantasana 
”maisema” ei terminä myöskään ole yksikäsitteinen vaikka sitä yleiskielessä käytetäänkin hyvin 
laveasti. Molempia käsitteitä ja niiden merkityksiä on tässä selvityksessä käyty läpi. Tarkoitus 
on, että kaikki maanmittaustoimitusten kanssa tekemisiin joutuvat omaksuisivat ja käyttäisivät 
maisema-termistöä tässä esitetyissä merkityksissä.

Maisema on käsitteenä aihe, jota maanmittaustieteissä ei juurikaan ole aikaisemmin kä-
sitelty, ainakaan arvottamisen näkökulmasta. Alan oikeustieteellistä kirjallisuutta lukiessa ha-
vaitsee, että maisema on noteerattu yhdeksi kiinteistön arvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Se on 
siis otettava huomioon kiinteistöä arvotettaessa erityisesti negatiivisten maisemamuutosten 
tapauksissa, joissa maiseman haitallinen muutos samalla pudottaa kiinteistön arvoa. Joissakin 
tapauksissa toimitusmiesten on huomioitava tämä asia viran puolesta, joskus taas ainoastaan 
asianosaisten vaatimuksesta.

Tämä nimenomainen selvitys lähti liikkeelle Maanmittauslaitoksessa v. 2002 maanmit-
tausneuvos Arvo Kokkosen antamien suuntaviivojen perusteella. Selvittelyn aloitti yhden mie-
hen hankkeena Pekka Rahkila. Hankkeelle hyväksyttiin kehittämiskeskuksessa pieni aikare-
surssivaraus v. 2002 ja 2003.

Hanke on edennyt siten, että Pekka Rahkila kokosi, varatun ajan puitteissa, v. 2002 ja 2003 
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja kirjoitti suuren osan aiheeseen liittyvästä teoriasta. Erityisen 
merkittävä ja avartava asia aineiston kokoamisvaiheessa on ollut kutsuttu ”haitta-asiantuntija-
jäsenyys” Hämeen liiton maakuntakaavan laadintaan liittyvässä kulttuurimaisematyöryhmässä. 
Se on avannut yhteyksiä ympäristöministeriöön, ympäristökeskuksiin, museovirastoon ja eräi-
siin muihin maiseman luokittelun ja arvioimisen kanssa tekemisissä oleviin tahoihin. Erityisesti 
on mainittava UPM-Kymmenen maa-ainesasioista vastaava geologi Timo Kopperoinen, joka 
on nähnyt tämän hankkeen merkityksen maa-aineksen ottoalueiden haittakorvausten selkeyt-
tämiseen ja halunnut tuoda siihen oman asiantuntemuksensa. Ideointiin ovat antaneet apua 
runsaasti myös maakunta-arkkitehti Minna Seppänen sekä erityisesti tiemaisemiin liittyvissä 
asioissa tietekniikan dosentti Eero Lehtipuu.

Hyvin merkittävä selvityksen osa on Kohosen karttaan (SOM) perustuva neurolaskenta-
aineisto. Laskennan suoritti arviointisovelluksen kehittäjä Eero Carlson. MTJ-aineiston käsit-
telyyn saatiin virka-apua MARA-prosessin Antti Saarikoskelta. Aineiston tulkinta ja lopullinen 
muotoilu on tehty Carlsonin ja Rahkilan yhteistyönä. Lopullinen teksti on Rahkilan kirjoit-
tama ja Carlsonin tarkistama. Aineisto on tarkoitettu sen tulkintaan, miten eri etäisyyksil-
lä lomakiinteistöistä sijaitsevat haittakohteet vaikuttavat kiinteistöjen arvoihin. Tutkimuksen 
kauppahinta-aineisto käsitti n. 12 000 lomakiinteistökauppaa.

10.2.2005 perustettiin Maisemahaitta-projekti, jonka tehtäväksi tuli saattaa runsaan vuo-
den keskeytyksissä ollut hanke päätökseen mainitun vuoden loppuun mennessä. Projektin 
johtoryhmän muodostivat Tuomo Heinonen pj. (MMK), Jukka Lahtinen (MMK), Aimo 
Koskinen (PISA), Päivi Mattila (KEKE) ja Suvi Rihtniemi (KEKE). Projektiryhmään kuu-
luivat Päivi Mattila pj., Risto Peltola (KEKE), Pekka Rahkila (HÄME) sekä tekn.yo. Juhana 
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Hiironen. Projektin asiantuntijajäsenenä oli lisäksi työssä mukana merkittävällä työpanoksella 
Eero Carlson (KEKE), joka neurolaskennan lisäksi tarkasti huolellisesti koko tekstin.

Maisemahaitta-projektin toimesta muotoiltiin selvityksen lopullinen rakenne. Selvitys 
päätettiin jakaa neljään osaan. Ensimmäinen osa (pääluku 2) käsittää ns. maisematieteellisen 
osan, toinen osa (pääluku 3) maisemaoikeudellisen osan ja kolmas osa (pääluku 4) empiirisen 
osan (neurolaskenta-aineiston).

Oikeustapausaineiston referaatit muodostavat neljännen pääkohdan ja ne on sijoitettu 
liitteeksi. Työn on tältä osin käytännössä tehnyt Juhana Hiironen, pientä idea-apua hän on 
tarvittaessa saanut Rahkilalta. Oikeustapausaineisto käsittää noin 400 tilan eri oikeusasteissa 
määrätyt haitankorvauspäätökset perusteluineen. Mukana on myös joitakin suoraan toimituk-
sissa laillistuneita tapauksia. Pääosa tapauksista liittyy yleistietoimituksiin sekä voimalinjoja 
koskeviin lunastustoimituksiin. Mukana on myös joitakin maa-aineslain mukaisia lunastustoi-
mituksia. Referoinnin lisäksi kyseisiin tapauksiin on liitetty valikoiden tilannetta selventäviä 
valokuvia ja karttaotteita. Kuvat on ottanut suurimmaksi osaksi Hiironen. Hämeen alueen 
kohteet kuvasi Rahkila.

Oikeustapausaineistoon liittyy hakemisto, joka helpottaa aineiston käsittelyä ja analo-
gisten vertailutapausten löytämistä. Neurolaskenta-aineisto ja oikeustapausaineisto on pyritty 
laatimaan siten, että niitä voitaisiin käyttää rinnakkain. Mikäli molemmat aineistot osoittavat 
samansuuntaiseen haittailmentymän ratkaisuun, on analogisen tapauksen korvauspäätös ilmei-
sesti helpohko perustella.

Selvityksen loppuun on kerätty Lähteet ja kirjallisuus -otsikon alle selvityksen aikana 
eteen tulleesta aineistosta jokseenkin mittava kirjallisuusluettelo. Se auttaa pääsemään vielä 
syvemmälle käsiteltävään aihepiiriin, mikäli tällaista tarvetta ilmenee. On helppo havaita, että 
tällaiseen runsaan 100 sivun yhteenvetoon mahtuu vain pieni osa tämän laajan aihepiirin mate-
riaalista. Tekstiin ei ole täydellisesti myöskään nootitettu kaikkia kirjallisuusviitteitä tieteellisen 
tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Internetistä löytyy lisäksi täydentävää materiaalia. Joitakin käyttökelpoisimpia linkkejä on 
koottu kirjallisuusosioon. Lisäksi tekstin alanootituksesta voi klikata kyseisiin asiayhteyksiin 
kohdistuvia osoitteita, jotka on poimittu harkinnanvaraisesti mukaan.

Selvityksen kaksi päätarkoitusta ovat, että aineettomat maisema-arvot tiedostettaisiin kiin-
teistöjen arvotekijöinä ja, että niiden käsittely saataisiin yhdenmukaiseksi koko laitoksessa.
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2	 MaiSeMatarKaStelun	lähtöKohdat

2.1	 Maisemaa	koskevia	määrittelyjä

Meillä jokaisella on oma mielikuvamme käsitteestä ”maisema”. Asiaa lähemmin tarkasteltaessa 
huomaa nopeasti, että maisema-käsitteistö onkin verraten monikerroksinen, selkiintymätön 
ja jopa limittäinen kuten seuraavista lyhyistä katsauksista ilmenee. Alle on koottu maisemaan 
liittyviä määrittelyjä, jotka yleisesti esiintyvät aihetta käsittelevissä julkaisuissa.

Euroopan maisemayleissopimus
Euroopan maisemasopimus�, joka löytyy ympäristöministeriön verkkosivulta, sisältää yleiset 
maisemaa koskevat määritelmät. Sopimus on laadittu Firenzessä 20.10.2000, jolloin Suomikin 
allekirjoitti sopimuksen ensimmäisen 18 valtion joukossa. Edellä mainitun yleissopimuksen 1. 
artiklan a-kohdan mukaan:

”maisemalla tarkoitetaan ihmisten sellaiseksi mieltämää aluetta, jonka ominaisuudet joh-
tuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta”.
Millä tavalla yleissopimuksessa määritelty maisema-käsite on mahdollisesti tulkittava, 

että se soveltuisi lunastuskäsittelyn/maanmittaustoimituksen yhteyteen? Tällaista tarkennettua 
määrittelyä maisemasta ei ole toistaiseksi edes mietitty saatikka kirjattu. Maisemamenetyksistä 
ja maisemiin liittyvistä haitoista on eri maanmittaustoimituksissa ja edelleen oikeuskäsittelyissä 
kuitenkin annettu lainvoiman saaneita päätöksiä!

Sama, mitä edellä on sanottu maisemasta, koskee periaatteessa myös maisemahaittaa. Sitä 
käsitettä ei mainittu sopimus edes sisällä. Tämän suuntaista maisemamuutosajatusta voidaan 
lähestyä kuitenkin mainitun sopimuksen 1. artiklan c-kohdassa määritellyn ”maisemaa koske-
vien laadullisten tavoitteiden” näkökulmasta, joka tarkoittaa:

”toimivaltaisten viranomaisten muotoilemia yksittäistä maisemaa koskevia yleisiä toivei-
ta, joita ihmisillä on elinympäristönsä maiseman piirteiden osalta”.

Ympäristöhallinnon vanha maisemamäärittely
Ympäristöhallinnon Internet-sivulla oli parisen vuotta sitten esillä määrittely, miten maisema 
ymmärretään ympäristöhallinnon toimialalla. Alla on suora lainaus silloisilta verkkosivuilta:

”Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurinmaisemaan sen mukaan, ovatko luonnon 
vai ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet elementit hallitsevia. Luonnonmaisemia 
ovat alueet, joiden kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa vain luonnon prosessit. 
Kulttuurimaisemassa ihmisen toiminnan jäljet ovat voimakkaimpia. Tämän perusjaot-
telun, äärimuotoinaan koskematon erämaa ja urbaani kivikaupunki, jälkeen maisemaa 
voidaan tyypittää eri tavoilla mm. maankäytön ohjauskeinojen tai rahoitustarpeen mu-
kaan.”
Kesäkuussa 2005 tehdyn selvityksen perusteella on käynyt ilmi, että ympäristöhallintoa 

varten ollaan maisemamäärittelyjä parhaillaan tarkistamassa. Uudet valtakunnallisiksi tarkoite-

� Sopimuksesta todetaan, että ”Eurooppalainen maisemayleissopimus eli maisemasopimus on ensimmäinen kansain-
välinen sopimus, joka koskee yksinomaan maisemaa. Euroopan neuvostossa valmisteltu sopimus velvoittaa viran-
omaisia vaalimaan maisema-arvoja ja kehottaa kansalaisia ja muita tahoja osallistumaan maisemaa koskevaan päätök-
sentekoon alueellaan”. Hallituksen em. sopimusta koskeva esitys eduskunnalle suomeksi ja ruotsiksi löytyvät sivulta: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=81418&lan=fi.

MAiSeMATArkASTelUN läHTökOHDAT
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tut määrittelyt on tarkoitus saada laadituiksi vuoden 2005 loppuun mennessä. Vanhat määrit-
telyt on sivuilta poistettu.

Maisema-aluetyöryhmän maisemamäärittely
Ympäristöministeriön perustaman maisematyöryhmän mietinnössä määritellään maisema alu-
eelliseksi käsitteeksi eikä pelkästään visuaaliseksi näkymäksi. Määritelmään sisältyy kaikki elol-
linen ja eloton, näkyvä ja näkymätön, luonnon ja ihmisen jo muokkaama ja edelleen jatkuvassa 
muutoksessa olevat ainekset.�

Maakuntien liittojen maisemamäärittelyistä 
Maakuntien liitot käyttävät ja tarvitsevat maisemamäärittelyjä mm. maakuntakaavojen laati-
misen yhteydessä. Liitoilla saattaa olla käytössään oman maakunnan statuksen omaavia määrit-
telyjä. Esimerkkinä Hämeen Liiton verkkosivuilta� poimittu määrittely:

”Maisema on kokonaisuus, joka muodostuu geomorfologisista, ekologisista sekä kulttuu-
rihistoriallisista tekijöistä sekä niiden vuorovaikutussuhteista. Maisema on luonnonlakien 
mukaan toimiva, elävä ja kehittyvä dynaaminen kokonaisuus”.
Maisema -käsitteeseen liittyy myös ihmisen mielikuvia ja henkisiä sekä esteettisiä käsityk-

siä. Useimmiten maisemasta puhuttaessa tarkoitetaan näköalaa tai maisemakuvaa, maiseman 
silmin havaittavaa ilmiasua eli perinteistä maisemaa. Vaikeammin tulkittava maisemakäsitteen 
johdannainen on sielunmaisema tai mielenmaisema. Sillä ymmärretään mentaalista käsitystä 
ympärillämme olevista asioista, jotka eivät näy mutta ovat maisemassa läsnä ja tiedostetaan. 
Tällaisia mielen prosessien tuottamia ja maisemaan liittyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi 
jokamiehen oikeuden antama mahdollisuus ”maiseman käyttämisestä” liikkumiseen, marjas-
tukseen jne.

Maisemakäsitettä yleensä täsmennetään erilaisin lisämäärein, jotka ovat tavalla tai toisella 
yleiskieleenkin jo vakiintuneita. Käsitteiden sisältö ja merkitys ovat jossain määrin vakiintu-
mattomia. Selvä tarve yhteisen, valtakunnallisen tason maisemamäärittelyihin on olemassa. 
Alla on esitetty joitakin yleisimpiä maisemakäsitteitä, joita sivuavaa termistöä löytyy lisää mm. 
ympäristöhallinnon sivuilta.�

Luonnonmaisema on alue, johon ihminen ei ole vaikuttanut. Käytännössä puhtaita luon-
nonmaisemia ei Suomessa juurikaan ole. Käsite onkin puhekielessä laajentunut tarkoittamaan 
yleensä metsä- ja järvialueita sekä muita rakentamattomia alueita, joiden kehitykseen ovat pää-
asiassa vaikuttaneet vain luonnon prosessit.�

Kulttuurimaisema jaetaan yleensä kahteen pääryhmään sen mukaan, onko kysymys:
– Maaseudun kulttuurimaisemasta, joka on ihmisen käyttämä, hoitama, muuttama tai 

rakentama fyysinen ympäristö ja jonka maisemakuvassa on näkyvissä ihmisen toi-
minnan jälkiä. Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeutunut ja 
käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa.

� Ympäristöministeriö I 1993b, 10.
� http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726. Kyseisillä sivuilla on määritelmiä useille muillekin maisema-aiheeseen 

liittyvälle käsitteelle. Valtakunnallista ”statusta” näillä määritelmillä ei ole. 
� http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64298&lan=FI#a2.
� http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726. Määritelmästä lisää myös julkaisussa (Ympäristöministeriö 1993, 164).  

http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64298&lan=FI#a2
http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726
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– Rakennetusta kulttuuriympäristöstä, jolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 
yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, 
teknisistä rakenteista. Näitä ovat kadut, tiet, sillat, kanavat sekä muut ihmisen raken-
tamat kohteet kyseisessä ympäristössä.

Perinnemaisemat� ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin liittyvien 
toimintojen muovaamia maisematyyppejä, joista alkuperäinen maankäyttökäyttötapa on pois-
tunut tai poistumassa. Ne ovat usein pienialaisia ja lisäksi uhanalaisia. Perinnemaisemat ovat 
maisemanhoidollisesti avainkohteita. Nämä maisemat jaetaan kahteen tyyppiin:

– Rakennettuihin perinnemaisemiin, joita ovat mm. historialliset rakennukset ympäris-
töineen, kuten vanhat talonpoikaiset pihapiirit ja kartanot puistoineen. Niihin kuu-
luvat myös vanhat teollisuusalueet tai vanhat liikenneväylät rakenteineen ja maisemi-
neen. Kyse on yleensä kulttuurihistoriallisesti ja maisema-esteettisesti merkittävistä 
alueista.�

– Perinnebiotooppeihin, joita ovat kulttuurivaikutteiset luontotyypit, joilla on arvo-
kasta ja uhanalaista kasvillisuutta. Perinnebiotooppeja ovat esim. kuivat ja koste-
at niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Perinnebiotooppi on tarkasti rajattu käsite. 
Perinnebiotooppialueella on aina arvokasta kasvillisuutta, jota nimitetään perinne-
kasvillisuudeksi. Suomen ympäristökeskuksen perinnemaisemainventoinnin mukaan 
Suomessa on 3 694 arvokasta perinnebiotooppia.

Kansallismaisemat ovat maamme tunnettuja maisemakohteita. Ne ilmentävät Suomen eri 
osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Käsitteellä kansallismaisema on tunnepoh-
jainen sisältö ja voimakas symboliarvo. Kansallismaisemiin liittyy myös korkeita identiteettiar-
voja, minkä vuoksi ne ovat tärkeä osa kansallista kulttuuriamme.

Ympäristöministeriö perusti Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlan kunniaksi työryhmän, 
joka sai tehtäväkseen valita Suomen kansallismaisemat. Julkaisuun Kansallismaisema� valittiin 
27 aluetta, joissa ilmenevät maamme eri osien edustavimmat luonnon- ja kulttuuripiirteet sekä 
tärkeimpien perinteisten elinkeinojen maankäyttötavat ja niiden vaikutus maamme maisema-
kuvan muotoutumiseen. Kansallismaisemia� ei ole rajattu kartoille alueina, koska niillä ei ole 
juridista asemaa viranomaistoimenpiteiden pohjana ja ne ovat luonteeltaan vaikeasti rajattavia, 
esim. luettelon 1. kohde Merellinen Helsinki.

Kansallismaisemat sisältyvät osittain tai kokonaan Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
vahvistettuun arvokkaiden maisema-alueiden luetteloon�0 ja/tai Museoviraston ja ympäris-
töministeriön laatimaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen 
luetteloon��.

Tässä käsillä olevassa selvityksessä rajaudutaan maiseman käsittelyssä pääosin maa-
seudun haja-asutusalueen kulttuurimaiseman tarkasteluun. Se on ympäristö, missä valtaosa 
maanmittaustoimituksista suoritetaan ja mihin maisemahaittojen korvauskäsittely kohden-

� Ympäristöministeriö 1993, 48–49, 88–95.
� Ympäristöministeriö I 1993a, 48–49, 88–95.
� Ympäristöministeriö 1993c.
� Kansallismaisemien luettelo löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=686&lan=fi.
�0 Ympäristöministeriö II 1993b.
�� Museovirasto &Ympäristöministeriö 1993.
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tuu. Asemakaavoitetuilla alueilla maisemamuutosten vaikutukset huomioidaan jo kaavoi-
tusvaiheessa, minkä takia esim. haitankorvauskysymyksiä näillä alueilla tulee varsin harvoin 
 käsiteltäväksi.

2.2	 Maaseudun	kulttuurimaisemien	luokittelu

2.2.1	 Johdanto

 Maisemaluokittelun johdannoksi voidaan todeta, että kyseessä on hierarkkinen, päällekkäinen 
ja suurelta osin jäsentymätönkin aihepiiri.

Suomessa on tehty kaksi valtakunnan tason maisemaluokitusta. Molemmat on laadit-
tu v. 1992 ja osin samanaikaisesti. Ne sisältävät päällekkäisyyksiä vaikka molemmilla on oma 
lähtökohtansa ja tarkoituksensa. Toinen selvitys on laadittu ympäristöministeriön asettaman 
Maisema-aluetyöryhmän toimesta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää Suomen arvokkaat kult-
tuuri- ja luonnonmaisema-alueet. Inventoinnin tuloksena ympäristöministeriön ympäristön-
suojeluosasto julkaisi v. 1993 kaksiosaisen mietinnön (Osa I ja Osa II)��. Mietinnön osat katta-
vat maisemanhoidon periaatteet ja maaseudun kulttuurimaisemien inventoinnin ja luokittelun 
valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Mietinnössä esitetään 
lisäksi esimerkkejä arvokkaista perinnemaisemista.

Toinen samanaikaisesti tehty maisemaselvitys koski valtakunnallisesti merkittäviä kult-
tuurihistoriallisia ympäristöjä. Hanke toteutettiin Museoviraston ja ympäristöministeriön 
yhteistyönä. Selvittelyn tulokset julkaistiin loppuraporttina v. 1993 Museoviraston rakennus-
historiallisen osaston julkaisuna nro 16 Rakennettu Kulttuuriympäristö. Nimensä mukaisesti 
tämä selvitys koski pääasiassa rakennettuja ympäristöjä. Kuitenkin tässä inventoinnissa valitut 
kohteet olivat osittain päällekkäisiä edellisessä kappaleessa esitetyn inventoinnin kohteiden 
kanssa.

Maisema-käsite on monitahoinen ja jatkuvasti muuttuva elementti. Eri yhteyksissä on tul-
lut esille, että mainitut kaksi perusluokitusta vaatisivat ajantasaistusta. Lisäksi luokitukset ovat 
varsin yleistettyjä, ajatellen yksityiskohtiin kohdistuvia tietotarpeita. Maakuntakaavoituksen 
tasolla tämä on tullut selvästi ilmi. Maakuntien liittojen tahoilla alkuperäisiä luokituksia onkin 
jo alettu täydentää omien käyttötarpeiden mukaisesti.

Esimerkkinä tässä on käytetty Hämeen liiton ja joidenkin siihen alueellisesti kuuluvien 
kuntien tilannetta, jotka ovat tulleet tutuiksi tämän selvityksen laadinnan yhteydessä. Tämän 
selvityksen hyväksikäyttäjä voi analogisesti etsiä vastaavia tietoja kyseessä olevista maakuntien 
liitoista.

Tilanne on yleisti ottaen sellainen, että molempia ylimmän tason maisemaluokituksia on 
maakuntien liittojen taholla päivitetty, esim. maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita on 
inventoitu lisää. Valtakunnan tason maisema-alueita koskevia lisäselvityksiä ja analyyseja on 
tehty muun muassa maakuntakaavan laatimista varten. Näitä selvityksiä koskevista julkaisuista 
on joitakin periaatteita esitetty jäljempänä.

Perinnemaisemat jäivät alkuperäisessä inventoinnissa esimerkkitasolle. Perusinventoinnin 
jälkeen alueelliset ympäristökeskukset ovat täydentäneet perinnemaisemaluetteloa omilta alu-
eiltaan. Esimerkiksi Kanta-Hämeen alueelta päivitetty perinnemaisemajulkaisu tehtiin v. 2000. 

�� Ympäristöministeriö  1993a, Ympäristöministeriö  1993b.
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Tilanne kuitenkin muuttuu koko ajan ja perinnemaisemat vähenevät perinteisten maankäyt-
tömuotojen loppuessa. Perinnemaisemien tilannetta voi seurata ympäristökeskusten kotisivuil-
ta.

Maisemainventointeja on tehty myös kuntatasoilla ja jopa kylä tai pienaluetasoillakin. 
Näistä luokitteluista on joitakin periaatetietoja alla. Luokitteluista on yleensä tehty kunnan tai 
ministeriön rahoituksella julkaisuja, joista saa tietoja parhaiten kyseisistä kunnista tai alueelli-
sesta ympäristökeskuksesta. Internetistä löytää julkaisuista tietoja parhaiten ympäristökeskus-
ten sivuilta.

Kuten edellä lyhyesti kuvatusta ilmenee, on maisema-aihe moniportainen ja osin pääl-
lekkäinen, jonka lisäksi se vaikuttaa vaikeasti jäsennettävältä. Taulukoilla 1 ja 2 on asiaa pyritty 
jotenkin tiivistämään. Selvitystä laadittaessa on käynyt ilmi, ettei valtakunnallista kattavaa kat-
sausta tässä yhteydessä pystytä laatimaan. Tämän johdosta kokonaiskuva pyritään antamaan 
ainoastaan esimerkkien avulla.

Oikeuskäytäntö osoittaa, että maiseman on todettu muodostavan osan kiinteistön arvosta, 
minkä vuoksi maisemamenetyksiä joudutaan käsittelemään arviointitoimituksissa. Maiseman 
arvottamisen perusteiden tunteminen on siksi tärkeätä. Tähän selvitykseen onkin poimittu 
eri luokituksista maiseman esteettisen arvottamisen kriteereitä, jotka ovat yleisesti käytössä. 
Maiseman rahallisen arvon määrittämisen lähtökohdat esitetään jäljempänä.

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä maisemat on jaoteltu seuraavaan kolmeen maise-
matyyppiin��, joita ovat:

– luonnonmaisemat,
– maaseudun kulttuurimaisemat ja
– kaupunkimaisemat.
Nimensä mukaisesti luonnonmaisemat ovat syntyneet pääasiassa luonnon prosessien vai-

kutuksesta. Edellä mainitussa mietinnössä luonnonmaisemien luokittelu on sivuutettu, koska 
Valtioneuvoston päätöksillä on tehty niitä koskevat erilliset suojeluohjelmat. Näiden ohjelmien 
(mm. suot, harjut, lehdot, kosket, rannat, lintuvedet, arvokkaat kallioalueet) yhteydessä ky-
seiset alueet on inventoitu ja selvitetty erikseen. Eri suojeluohjelmien esittely ei sisälly tämän 
selvityksen rajaukseen. Asiasta saa helposti lisätietoja ympäristöministeriön verkkosivuilta��.

Kaupunkimaisema vastaavasti on ihmisen aikaansaama maisema, jota muutetaan asiaa 
koskevien kaava- ja rakennusjärjestysten määräyksien avulla. Valtaosa maanmittaustoimistojen 
arviointitoimituksista tehdään tämän maiseman ulkopuolella. Kaupunkimaisemien lähempi 
tarkastelu on sivuutettu tässä yhteydessä.

Tässä tutkimuksessa rajaudutaan selvittämään pääasiassa maaseudun kulttuurimaisemiin 
liittyvää visuaalista pilaantumista, erityisesti maanmittaustoimintaan liittyvien arviointitoimi-
tusten näkökulmasta. Muita immissiota tarkastellaan vain, jos ne liittyvät maisemahaittoihin.

Maisema-aluetyyppejä koskeva inventointi tähtäsi:
– valtakunnallisesti,
– maakunnallisesti ja
– paikallisesti omaleimaisten maisema-alueiden kartoittamiseen.��

�� Ympäristöministeriö  1993a, 10.
�� www.ymparisto.fi.
�� Ympäristöministeriö 1993a, 54.
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Inventoinnin perustaksi työryhmä laati maisemamaakuntajaon. Siinä pyrittiin jakamaan 
koko maa maisemamaakuntiin, joista kukin erottuisi muista luonnonpiirteiltään, maankäyttö-
tavoiltaan ja kulttuurihistorialtaan mahdollisimman omaleimaisena.

2.2.2	 Maisemamaakunnat

Historiallisesti tarkasteltuna kulttuurimaisema sisältää kerroksellisia elementtejä asutushistori-
an eri aikakausilta. Keskeisenä siinä näkyy maatalouden elinkeinorakenteen muutokset. Näitä 
muutoksia on aiheutunut paitsi välittömästi maanviljelystä ja karjanhoidosta niin myös asu-
tuspolitiikasta.

Kulttuurimaisemien inventoimiseksi ja luokittelemiseksi ympäristöministeriön maise-
ma-aluetyöryhmä laati ensin koko maata varten maisemamaakuntajaon��. Lähtökohtana oli 
aikaisempi maisematoimikunnan mietintö��. Jaon lähtökohtana oli ensiksi selvittää maisema-
kuvaan vaikuttavat oleelliset luonnonelementit ja niiden vaihtelu. Toisaalta tarkasteltiin kysei-
sen alueen paikallisten kulttuuripiirteiden vaihtelua. Tavoitteena oli rajata luonnonpiirteiltään, 
maankäyttötavoiltaan ja kulttuurihistorialtaan omaleimaiset aluekokonaisuudet. Tällä perus-
teella laadittu maisemamaakuntajako sisälsi 40 maisemamaakuntaa.

2.2.3	 Maisema-aluetyyppien	luokittelukriteerit

Maisemamaakuntajako toimi lähtökohtana edustavalle eri maisema-aluetyyppien inventoin-
nille. Tavoitteena lopullisessa inventoinnissa oli löytää valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
paikallisesti edustavia ja kyseistä aluetta tyypillisesti kuvaavia maisematyyppejä.

Maisema-alueiden inventoinnissa tavoiteltiin lopputulosta, missä olisi koottuna maise-
mamaakuntajaon edustavuuden mukaisesti perinteisessä asussa säilyneitä, luonnoltaan ja kult-
tuuriperinnöltään monipuolisia alueita.��

Seuraavassa on luetteloitu alueinventoinnissa käytettyjä kriteereitä, mitkä on hyvä tiedos-
taa, kun arviointitoimituksissa joudutaan arvottamaan maisemia immissiohaittojen käsittelyn 
yhteydessä. Silloiset seutukaavaliitot (maakuntien liitot) tekivät alueinventoinnin ”maastotyöt” 
maisemamaakuntajaon pohjalta. Inventoinneissa pyrittiin löytämään alueita, joilla olisi:

– huomattavaa merkitystä ja jotka olisivat
– visuaalisesti tai muuten selvästi hahmottuvia kokonaisuuksia.
Huomattava merkitys -kriteeri sisältää:
– kohteen kulttuurihistoriallisen arvon,
– uhanalaiset tai harvinaiset eliölajit ja niiden elinympäristöt,
– hyvin hoidetut viljelymaisemat ja
– harvinaistuvat perinnemaisemat sekä
– kauniin maisemakuvan säilymisen.
Inventoinnin tarvetta perusteltiin sillä, ettei Suomessa ollut järjestetty systemaattista mai-

semanhoitoa. Käytännön esimerkeillä saataisiin esitetyksi epäkohdat, tavoitteet ja mahdolli-
suudet, mitkä kohdistuvat suomalaiseen kulttuurimaisemaan. Inventoinnin tulosta voitaisiin 
lisäksi käyttää hyväksi huomioitaessa maisemaa muuttavien toimenpiteiden vaikutusta.

�� Ympäristöministeriö I 1993b, 15–45. Katso myös: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1740&lan=fi.
�� Ympäristöministeriö 1980, 44.
�� Ympäristöministeriö I 1993b, 46.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1740&lan=fi
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Rajaus eri maisematyyppien eli luonnon-, kulttuuri- ja kaupunkimaiseman välillä on 
usein mahdotonta. Luonnonmaisemia sisällytettiin inventointiin, jos ne suoranaisesti liit-
tyivät kyseisiin maisema-alueisiin (esim. Pulkkilanharju ja II Salpausselkä, valtakunnallisesti 
arvokkaat maisemakokonaisuudet nro 45. Kurhila-Pulkkila). Joitakin inventoituja ja mukaan 
otettuja luonnonmaisemia voitiin perustella poikkeuksellisilla kulttuurihistoriallisilla taustoilla 
(esim. Koli, valtakunnallisesti arvokkaat maisemanähtävyydet nro 94).

Vastaavaa rajanvetoa jouduttiin tekemään maaseudun kulttuurimaiseman ja kaupun-
kimaiseman välillä. Kirkonkylien alueita saatettiin sisällyttää alueeseen, mikäli ne kuuluivat 
osaltaan ympäröivään viljelymaisemaan. Keskeisellä sijalla inventoinnissa oli maatalouden tuo-
tantomaisema. Rakennushistoriallisia kohteita kuten kartanoita, teollisuuslaitoksia, kanavia 
ja teitä sisällytettiin aluevalikoimaan vain, jos niillä oli huomattavaa merkitystä ympäröivälle 
maaseudulle tai ne muuten perustellusti kuuluivat inventoinnin kohdealueisiin.��

2.2.4	 valtakunta-	ja	maakuntatason	maisema-aluetyypit

Maisema-aluetyöryhmän toimesta inventoidut maisema-alueet tyypitettiin sekä valtakunnalli-
sen että maakunnallisen merkityksensä perusteella edelleen kolmeen aluetyyppiin, joita ovat:

– arvokkaat maisemakokonaisuudet,
– maisemanähtävyydet ja
– perinnemaisemat.

2.2.4.1	 arvokkaat	maisemakokonaisuudet

Arvokkaat maisemakokonaisuudet tarkoittavat kunkin seudun ominaispiirteitä luonnon-, kult-
tuuri- ja maisema-arvojen puolesta parhaiten edustavia maisema-alueita. Nämä alueet edusta-
vat parhaiten säilyneitä esimerkkejä alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen muo-
vaamista kulttuurimaisemistamme. Yleensä aluevalinnat sisältävät laajoja viljelymaisemia.

Kunkin maakunnan arvokkaimmiksi luokitellut alueet arvotettiin valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi. Tällaiselta kohteelta edellytettiin, että alue edustaa korkeita luonnon-, kulttuuri- ja 
maisema-arvoja. Alueen luokittelu valtakunnallisesti merkittäväksi edellytti yleensä kaikkien 
kolmen kriteerin täyttämistä.

Maakunnallisen tason maisemakokonaisuus ei sisällä yhtä edustavia arvoja kuin valta-
kunnallisesti merkittäviksi luokitellut kohteet. Toisaalta maisemavauriot ja -häiriöt saattoivat 
luokituksessa vaikuttaa myös luokan laskemisen.

2.2.4.2	 arvokkaat	maisemanähtävyydet

Arvokkaat maisemanähtävyydet määritellään tunnetuiksi ja alueellisesti ainutlaatuisiksi alueik-
si, jotka ovat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Kohteet ovat pääosin luon-
nonmaisemia, joihin kuitenkin liittyy kiistaton kulttuurihistoriallinen arvo. Valtakunnallisesti 
merkittävät maisemanähtävyydet sisältävät maamme tunnetuimmat näköala- ja matkailukoh-
teet.

Arvokkaiksi maisemanähtävyyksiksi on luokiteltu kohteita, joihin liittyy erityisarvo-
ja mutta, jotka eivät laajuudeltaan omaa maisemakokonaisuuksille asetettuja ulottuvuuksia. 

�� Näitä kohteita varten on tehty lähes saman aikaisesti oma erillinen inventointinsa, Museovirasto & ympäristöminis-
teriö 1993.
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Esimerkkeinä tällaisista maisemanähtävyyksistä ovat museotiet ja tunnettujen vesireittien mai-
semat.

2.2.4.3	 arvokkaat	maisema-alueet

Edellä kuvatut arvokkaat maisemakokonaisuudet ja -nähtävyydet on yhdistetty yhdeksi ja sa-
maksi käsiteluokakseen sekä valtakunnan- että maakuntatasolla. Yhdistetystä luokasta käyte-
tään yhteisnimitystä arvokkaat maisema-alueet. Asia käy ilmi myös taulukosta 1.

Taulukko 1: Arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa käytetty maaseudun kulttuurimaisemien jaottelu. Valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet ja -nähtävyydet yhdistetään usein valtakunnallisesti ja vastaavasti maakunnallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi. Taulukossa esitetyt luvut ilmaisevat inventoitujen maisema-aluetyyppien kokonaismäärät, jotka on esitelty 
maisema-aluetyöryhmän julkaisun ii osassa (ympäristöministeriö ii, 1993).

MaiseMatyypit

luonnonmaisema Maaseudun kulttuurimaisema kaupunkimaisema
Maisema-aluetyypit
Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas
   maisemakokonaisuus
+ maisemanähtävyys
Maisema-alueet (yht. 150 kpl)
Perinnemaisema (yht. 149 kpl)
– perinnebiotooppi
– rakennettu perinnemaisema

   maisemakokonaisuus
+ maisemanähtävyys
Maisema-alueet (yht. 171 kpl)
Perinnemaisema
– perinnebiotooppi
– rakennettu perinnemaisema

2.2.4.4	 Perinnemaisemat

Perinnemaisemat jaetaan kahteen luokkaan, joita ovat:
– perinnebiotoopit ja
– rakennetut perinnemaisemat.
Kohteisiin kuuluvat alun perin alkutuotantoon liittyneet, usein pienialaiset ja nyt jo yleen-

sä käytöstä poistuneet maisematyypit. Perinnebiotoopit ovat perinteisiä kulttuurivaikutteisia 
luontotyyppejä, jotka perustuvat pitkälti entisen maatalouden perustana olleeseen niittytalou-
teen. Perinnemaisematyyppien jako, jota inventoinnissa käytettiin, on esitetty taulukossa 2.

Rakennetut perinnemaisemat sisältävät mm. historiallisia rakennuksia ja niiden lähiym-
päristöjä, puutarhakulttuurin aikaansaamia maisemia ja luontaistalouden kausiasuinpaikkoja 
sekä varhaisen teollisuuden ja liikenteen aikaansaamia maisemia. Näitä kohteita ei tarkoituksel-
lisesti pyritty sisällyttämään maisema-aluetyöryhmän mietintöön kovinkaan paljoa, koska ne 
kuuluivat rakennussuojelun ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden suojelun piiriin.

Samanaikaisesti oli käynnissä myös Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskeva inventointityö, jossa kartoitettiin seutukaavajaon 
mukaisesti valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Tähän inventoin-
tiin pyrittiin sisällyttämään varsinaiset rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvat kohteet.

Maisema-käsitteiden päällekkäisyys tulee hyvin ilmi siinä, että moniin maisemakokonai-
suuksiin ja maisemanähtävyyksiin sisältyi osin tai kokonaan myös edustavia perinnemaisemia. 
Samoin rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointikohteisiin kuului samoja kohteita 
kuin maisema-aluetyöryhmän mietintöön.



1�

Maisema-aluetyöryhmän toimesta tehdyssä valtakunnan tason inventoinnissa perinne-
maisemien kartoitus jäi puutteelliseksi. Työryhmän toiseen mietintöön�0 kirjattiin kuitenkin 
joitakin edustavia esimerkkejä eri perinnemaisematyypeistä. Työryhmä toteaakin, että aineis-
ton pienen kattavuuden vuoksi perinnemaisemille ei voida määritellä mitään arvoluokituk-
sia eikä myöskään arvioida perinnemaisematyyppien esiintymisen laajuutta ja säilyneisyyttä. 
Esimerkkitapauksiksi valittiin etupäässä perinnebiotooppeja.��

Taulukko 2: Arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa käytetty perinnemaisemien jaottelu. inventoinnissa koottiin yhteensä 149 
erimerkkialuetta, jotka on esitelty maisema-aluetyöryhmän julkaisun ii osassa (ympäristöministeriö ii, 1993).

PeriNNeMAiSeMATyyPiT
Perinnebiotooppi rakennetut perinnemaisemat Huomattavat yksittäiskohteet
NiiTyT: kuivat niityt ja kedot, tuoreet niityt 
ja ahot, merenrantaniityt, tulvaniityt, suoniityt, 
lehtoniityt
kASkiMeTSäT

kyTöAlAT

HAkAMAAT

lAiDUNSAAreT

NUMMeT

VANHAT ASUMAkeNTäT

PiHAT JA kyläTANTereeT

PeriNTeiSeSTi VilJellyT JA HOiDeTUT 
MAATilAT

lUONTAiSTAlOUDeN kAUSiASUiNPAikkAMAiSeMAT:  
karjamajat, niittypirtit, kalamajat ja kalakentät, 
lappalaisten kesäkylät, porokämpät
VArHAiSeN liikeNTeeN lUOMAT MAiSeMAT:  
kanavat, satamat, maantiet, kylä- ja tilustiet, polku- 
ja ratsutiet, vakiintuneet metsäpolut, rautatieasemat 
ympäristöineen

PUUTArHAkUlTTUUriN lUOMAT PeriNNeMAiSeMAT:  
kartanot, pihat, puutarhat, puistot, puukujat

eSiHiSTOriAlliSeT JA HiSTOriAlliSeT 
MAiSeMAkOHTeeT:  
Muinaisjäännökset, kulttipaikat, kalliomaalaukset, 
muinaislinnat, linnoitusalueet, taistelupaikat, vanhat 
kauppapaikat, vanhat kaivokset, vanhat kirkot, 
vanhat kartanot

rAkeNNelMAT lUONNONMAiSeMASSA:  
Uittolaitteet, poroaidat ja -kaarteet, 
heinäsuovat, pielekset, saurat ja niittyladot, 
kullanhuuhdontapaikat, tervanpolttorakenteet, 
pyyntikuopat

Perinnemaisemien inventoinnin merkityksen on ajateltu nousevan, koska perinnebio-
tooppien hoitoon on haettavissa maatalouden ympäristötuen erityistukea. Tämä perustuu 
Valtioneuvoston v. 1995 tekemään periaatepäätökseen, joka koskee valtakunnallisesti arvokkai-
ta maisema-alueita ja maisemanhoidon kehittämistä.

2.2.4.5	 tiivistelmä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, joihin sisältyvät sekä maisemakokonaisuu-
det että maisemanähtävyydet, hyväksyttiin yhteensä 150 kohdetta. Jokaista maisemamaakun-
taa kohti maisema-alueita tuli keskimäärin 3–4. Maisema-alueiden kokonaispinta-ala oli lähes 
680 000 ha eli yksittäiset aluekohteet olivat keskimäärin 4 500 ha:n suuruisia. Kohteesta riip-
puen pinta-alojen vaihtelu oli suuri. Pienin valittu aluekohde nro 81 (Saahkarin-Myhinpään 
maisematie) on 10 ha:n suuruinen ja kohde nro 111 (Hailuoto) 39 000 ha:n suuruinen.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, eriteltyinä maisemakokonaisuuksiin ja mai-
semanähtävyyksiin, on luetteloitu silloisen läänijaon ja maisema-alueiden pinta-alojen perus-

�0 Ympäristöministeriö II, 1993.
�� Ympäristöministeriö I 1993b, 56.
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teella sekä maisemamaakunnittain.�� Indeksikartta, josta ilmenee maisemamaakuntajako ja 
valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet, on maisema-aluetyöryhmän mietinnön I osan 
liitteenä. Kohdekuvaukset karttaesityksineen, joissa on esitetty jokaisen alueen yleinen maise-
makuva, luonnonpiirteet sekä kulttuuripiirteet, on esitetty mietinnön toisessa osassa.��

Esimerkkinä todettakoon, että Hämeen liiton alueella valtakunnallisen tason maisema-
alueita on seitsemän kappaletta.��

Perinnemaisemat
Edellä mainittuihin luetteloihin on koottu lisäksi inventoinnissa mukaan otetut arvokkaat pe-
rinnemaisemat. Näitä perinnemaisemia luetteloitiin esimerkinomaisesti maisema-aluetyöryh-
män toimesta 149 kpl. Jokaisesta luetteloidusta perinnemaisemasta on karttakuva ja selvitys 
edellä mainitussa teoksessa. Kohteiden keskimääräinen pinta-ala, mainitun julkaisun mukaan, 
on huomattavasti edellisiä pienempi eli vain muutaman kymmenen hehtaarin luokkaa. Koko 
vaihtelee kuitenkin muutamasta hehtaarista tuhansiin hehtaareihin.

Koska maisema-aluetyöryhmän raporttiin ei saatu riittävää kattavuutta ja tietoa arvokkais-
ta perinnemaisemista, on asiaa ryhdytty selvittämään alueellisten ympäristökeskusten toimes-
ta. Esimerkkinä tästä Hämeen ympäristökeskuksen tekemä Kanta-Hämeen 16 kuntaa kattava 
Kanta-Hämeen perinnemaisemat -julkaisu��. Inventointi tehtiin valtakunnallisia perinnemaise-
mien inventointiohjeita noudattaen. Arvoluokituksena käytettiin luokitusta: valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas kohde. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita luette-
loitiin 9, maakunnallisia 29 ja paikallisia 96.�� Kohteiden pinta-alat vaihtelivat alle hehtaarista 
lähes sataan hehtaariin. Kohteiden yksilöinti, aluekuvaus ja mahdollinen hoitotarve on esitetty 
em. julkaisussa. Perinnemaisemien määrä on maaseudun elinkeinorakenteen muutoksen myö-
tä koko ajan vähenemässä ja niiden säilyttäminen edellyttää erityistä hoitoa.��

Maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet
Maakunnallisen tason maisema-alueita valittiin 171 kappaletta. Silloisen (v. 1993) läänijaon 
mukainen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelo on esitetty maisema-alue-
työryhmän mietinnön I-osassa.�� Alueiden määrällinen jakautuminen maisemamaakunnittain 
on lisäksi esitetty saman julkaisun sivulla 77. Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ei 
esitetty inventoinnin yhteydessä pinta-aloja eikä kohde- ja karttakuvauksia.

Esimerkkinä Hämeen liiton laatima luokittelu, jonka mukaan liiton alueella on edellä 
mainittujen valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden lisäksi 17 maakunnallisen tason 
maisema-aluetta. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on määritelty maakuntakaava-
työn yhteydessä vuosina 2003–2004, pohjautuen vuonna 2003 julkaistuun Hämeen maakun-
nalliseen maisemaselvitykseen.

�� Ympäristöministeriö I 1993a, 65–69, 70–71, 72–77.
�� Ympäristöministeriö II 1993b.
�� http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=735.
�� Talvia 2000.
�� Talvia 2000, 32.
�� http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8107&lan=fi.
�� Ympäristöministeriö I 1993a, liite 2, 195–197.

http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=735
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8107&lan=fi
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2.2.5	 valtakunnallisesti	merkittävien	maisema-alueiden	lisäselvitykset

Valtioneuvoston vahvistamien valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden ominaispiir-
teiden säilyttämiseksi on ympäristöministeriö antanut suosituksen, että rakentamista ohjailtai-
siin näillä omaleimaisilla ja arvokkailla alueilla mm. osayleiskaavoilla. Kaavatyön perustaksi on 
yleensä tehtävä kulttuuriympäristön eri osatekijöitä koskevia selvityksiä. Selvitystöiden moni-
tahoisuudesta johtuen ne tehdään yleensä erillisinä osaselvityksinä. Valtakunnallisesti merkit-
tävää maisema-aluetta koskeva maisemaselvitys on yksi osaselvityksistä, jolla kyseisen kohteen 
maisemaominaisuuksia voidaan analysoida tarkemmin.

Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on varsin keskeinen asia, koska selvitykses-
sä pyritään samalla löytämään maatalouden erityisympäristötukien kannalta parhaat alueet. 
Selvitykset yleensä käynnistetään kuntien aloitteesta ja mukaan pyritään saamaan alueellinen 
ympäristökeskus ja asianomaisen maakunnan liitto, jotka molemmat tahollaan ovat kiinnostu-
neita maisema-alueen ominaispiirteiden säilyttämisestä. Mainitut tahot lisäksi voivat tarvitta-
essa neuvoa, ohjata ja taloudellisesti tukea selvittelyhanketta.

Esimerkkinä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan, yhdessä Hämeen ympäris-
tökeskuksen ja Hämeen liiton kanssa tekemä Vanajaveden laakson (valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue nro 39) maisemaselvitys29. Esihistoriaa, rakennettua ympäristöä ja luontoa koske-
vat osaselvitykset tehtiin ja raportoitiin erillisinä.

Tarkasteltavan alueen maisemarakennetta tarkastellaan sekä luonnon että kulttuurillisten 
tekijöiden näkökulmista. Miljöömuodostus perustuu pääosin maalajien erilaisiin ominaisuuk-
siin, koska eri maankäyttömuodot ovat hakeutuneet aikoinaan niitä suosiville maapohjille. 
Tämä näkyy edelleen nykyisessäkin maisemakuvassa. Tiestö, asutus ja viljelyalueet ovat edel-
leenkin pääosin entisillä paikoillaan, vaikka maisemakuvioitus onkin alkuperäisestä muuttu-
nut.

Vanajaveden laakson maisema-aluetta tarkasteltiin yksityiskohtaisesti osa-alueina. 
Hämeenlinnan alueelta oli valittu 8 aluetta ja Hattulan osalta 13 osa-aluetta. Alueittaiset tarkas-
telut tehtiin siten, että niissä huomioitiin:

– maisemallisesti arvokkaat ja avoimet viljelyalueet,
– maisemaa kehystävät arvokkaat metsäalueet,
– saarekkeet,
– hoidettavaksi esitettävät rantavyöhykkeet ja
– mahdolliset maiseman ongelma-alueet (esim. umpeen kasvavat alueet) sekä
– maiseman kannalta arvokkaat rakennetut ympäristöt.
Maiseman tarkastelun kannalta valittiin ja esitettiin lisäksi kuhunkin alueeseen kuuluvat 

tärkeät näkymäsuunnat.

2.2.6	 Maakuntatason	kulttuurimaisemien	erillisselvitykset

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä inventoitaessa ilmeni, että eri-
laisia kulttuurihistoriallisia inventointeja silloisten (v. 1993) seutukaavaliittojen alueilla (445 kun-
taa) oli tehty 13 156 kpl. Uusia inventointeja ja vanhojen täydennyksiä tehdään jatkuvasti.�0

�� Mikkola 2002.
�0 Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 16.
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Seutukaavaliitot (nyk. maakuntien liitot) olivat tehneet inventointeja kulttuurihistori-
allisista kohteista ja ympäristöistä jo 1960-luvulta lähtien. Selvitykset eivät ole luonteeltaan 
yhtenäisiä. Joidenkin liittojen alueella on pitäydytty inventoimaan ainoastaan rajattuja miljöö-
kokonaisuuksia, mutta useimpiin kohdeinventointeihin sisältyy lisäksi laajoja kulttuurimaise-
ma-alueitakin.

Maakuntakaavojen ja erityyppisen alueiden käytön suunnittelun ja kehittelyn tarpeisiin 
on laadittu maakunnallisia maiseman kokonaisselvityksiä. Niissä selvitetään maisemakehityk-
sen historia ja maiseman suurrakenteet. Kokonaisselvityksen pohjalta voi maakunnan liitol-
le ilmetä perusteita uusien maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden perustamiseksi. 
Perustamisista päättävät alueelliset ympäristökeskukset. Numeerisia paikkatietoaineistoja 
tultaneen käyttämään yhä enemmän maakuntien liittojen toimesta tehtävissä maisemasel-
vityksissä.

Yhtenä esimerkkinä tämäntyyppisestä uudesta maisemaselvitystavasta on Hämeen lii-
ton julkaisema Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys31. Siinä maakunnallista maisemaa on 
selvitetty luonnon- ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Käytännön suunnittelutarpeita 
ajatellen on käytössä ollut maisemarakenne-käsite. Sillä tarkoitetaan maankamaran (kallio- ja 
maaperä) lisäksi, ilmaston, veden ja elollisen luonnon sekä kulttuurisysteemin muodostamaa 
dynaamista kokonaisuutta. Yksityiskohtaisen inventoinnin tulokset tekevät mahdolliseksi jao-
tella alue tarvittaessa esim. omiin maakunnallisiin maisematyyppeihin.

Todettakoon, että selvitykset noudattavat maakunnallisten liittojen aluerajauksia eivät-
kä maisemamaakuntarajauksia. Liittojen alueisiin kuuluu yleensä osia yhdestä tai useammasta 
maisemamaakunnasta.

Esimerkkinä silloisen Kanta-Hämeen seutukaavaliiton julkaisu II:125: Kanta-Hämeen kult-
tuurihistorialliset kohteet��. Selvitys sisältää kuntakohtaisina luetteloina 530 numeroitua koh-
detta, jotka sisältävät edelleen yhteensä noin 1 000 nimikettä erillistä kohteista. Inventoinnissa 
on luokiteltu ainoastaan seudullisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet. Paikallisesti 
merkittävien kohteiden inventointi jätettiin paikallistasolla myöhemmin tehtäväksi työksi.

Rakennusten ja rakennusryhmien valintakriteereinä käytettiin pääsääntöisesti samoja kri-
teereitä kuin edellä esitettyjen valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäris-
töjen inventoinnissa. Kohdevalinnoissa huomioitiin lisäksi kohteen:

– rakennus-,
– teollisuus-,
– liikenne- ja
– mahdollinen henkilöhistoriallinen merkittävyys.
Maisemalliseksi miljöökohteeksi voitiin valita kohde, mikäli se liittyi luontevasti ympäröi-

vään kulttuuri- tai luonnonmaisemaan sekä rakennusryhmä, joka itsenäisesti luo ympäristölli-
siä arvoja. Miljöökohteeksi luettiin lisäksi sellainen lähimaisema, joka antoi riittävän edustavan 
kuvan seudun kulttuurihistoriasta tai erikoislaatuisista piirteistä.

Maisemakokonaisuus-käsitettä käytettiin valintakriteerinä sellaiselle kulttuurimaisemalle, 
joka avautui laajana luontevalta tarkkailupaikalta. Maisema-aluevalinnassa huomioitiin erilli-
sinä kriteereinä lisäksi:

– maisemien vaihtelevuus,

�� Hämeen liitto 2003.
�� Kanta-Hämeen seutukaavaliitto 1983.
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– laaja-alaisuus,
– luonnon- ja kulttuurimaiseman yhteisvaikutus,
– maakunnalliset ja seudulliset ominaispiirteet,
– perinteisen maankäytön jäljet ja
– perinteisten näköalapaikkojen maisemat sekä
– kansallismaiseman leiman saaneet paikat.
Kohde saatettiin valita kulttuurihistorialliseksi merkittäväksi joko yhden tai useamman 

siihen kohdistuneen luokittelukriteerin perusteella.

2.2.7	 Kuntakohtaisesti	merkittävät	kulttuurimaisemat

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön�� yhtenä tavoitteena oli luoda lähtökohdat maisemanhoi-
don kehittämiselle. Rakennusperinnön ja samalla kulttuurimaiseman vaaliminen on osa paikal-
lista identiteettiä. Oleellista on kannustaa kuntia tiedostamaan omien kulttuuriympäristöoh-
jelmiensa tarve. Tämän vuoksi on alueellisten ympäristökeskusten toimesta ryhdytty laatimaan 
alueellisia kulttuuriympäristöohjelmia, joiden tavoitteena on tuoda koko laaja kulttuuriympä-
ristöasia koottuna ja jäsennettynä yleiseen tietoisuuteen, erityisesti kuntatasolla. Esimerkkinä 
Hämeen ympäristökeskuksen laatima Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma��.

Alueellisten kulttuuriympäristöohjelmien kannustamana laaditaan myös kuntakohtaisia 
kulttuuriympäristöohjelmia.

Ympäristön esiselvityksiä, kuntakohtaisen kulttuuriympäristöohjelman perustiedoiksi, ollaan 
joissakin kunnissa joko tehty tai parhaillaan tekemässä. Nämä hankkeet ovat yleensä asukas-
lähtöisiä ja rahoituksesta on vastannut kunta. Lisäksi näihin hankkeisiin on saatu Leader II -ra-
hoitusta. Varsinaisen maisemaselvitysosa on teetetty ulkopuolisella asiantuntijalla. Esimerkiksi 
Tuuloksen kunnan osalta maisemaselvitys�� laadittiin Hämeen Maaseutukeskuksen toimesta.

Inventointityössä on käytetty asukaskyselyjä ja haastatteluja. Tulokset on koottu karttaesi-
tyksiksi, joissa on kuvattu mm. arvokkaiksi luokiteltavat maisemanäkymät sekä tärkeät näkymä-
alueet, jotka tulisi säilyttää avoimina.

Esimerkiksi Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa�� todetaan, että valtakunnallisesti 
merkittäviksi luokiteltuja maisema-alueita Asikkalan kunnan alueella on yksi eli kohde nro 45 
(Kurhila–Pulkkila) ��. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä kunnan 
alueella on vastaavasti kuusi kappaletta.��

Silloisen Päijät-Hämeen seutukaavaliiton toimesta inventoitiin maakunnallisesti merkit-
tävät kulttuurihistorialliset kohteet, mitkä julkaistiin seutukaavaliiton julkaisussa nro A14/1984. 
Maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita Asikkalassa todettiin olevan 36 kappaletta.

Kuntakohtaisessa kulttuuriympäristöohjelmassa tarkasteltiin kunnan muita mahdollisia 
kohteita kylittäin. Kohdetiedot käsiteltiin ja inventoitiin yhteistoiminnassa kylätoimikuntien 
ja asukkaiden kanssa. Kuntakohtaisesti tärkeiksi valittiin yhteensä 55 kulttuurimaisemakoh-

�� Ympäristöministeriö I 1993.
�� Tulonen 2000.
�� Salomäki 2000.
�� Tulonen 1998.
�� Ympäristöministeriö I 1993, 74.
�� Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 135–136.
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detta, 324 rakennettua ympäristöä, 13 muinaismuistokohdetta ja 2 tiekohdetta. Inventoinnissa 
kirjattiin kaikkiaan 394 kohdetta.

Kylittäin käsitellyt maisema-alueet on rajattu julkaisussa esitetyille liitekartoille. Rajauksen 
perusteena käytettiin luonnollisia maiseman reunoja. Lisäksi kartoille on kuvattu maisematilaa 
rajaavat metsänreunat. Maiseman arvottamisen kannalta on tärkeätä tietää, että inventoinnin 
yhteydessä on valittu maisemallisesti tärkeät näkymät sekä kauniit lähinäkymät ja merkitty kar-
toille. Karttoja tarkasteltaessa huomaa, että nämä valinnat ovat sellaisia, joissa tarkasteluarvio 
on tehty tieltä.

2.2.8	 Muihin	maisema-alueisiin	liittyvät	lisäselvitykset

Erilaisiin hankkeisiin saattaa usein liittyä maisemaselvityksiä. Esimerkkinä mainittakoon Päijät-
Hämeen pilottikyläprojektin yhteydessä tehty Auttoisten-Neroskulman ja Vesijaon-Porasan ky-
läympäristöohjelma ��. Yhtenä tavoitteena oli inventoida maankäyttöä ja siihen liittyviä ympä-
ristönhoidollisia kysymyksiä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana selvityksessä mietittiin kyseis-
ten kylien alueella mahdollisesti esille tulevia maiseman häiriötekijöitä, maiseman menetyksen 
uhkina.

Esimerkkinä tiettyyn ranta-alueeseen liittyvästä maisemaselvityksistä on Luopioisten 
Kukkian ranta-alueiden maisemanhoitosuunnitelma�0. Selvitys liittyy ”Huominen Hauhon 
Reitti” hankkeeseen. Siinä on ollut lähtökohtana asukaspainotteisesti tarkastella aluetta ja pyr-
kiä löytämään ranta-alueiden kehittämiseen ideoita ja tukemaan kyläläisten oma-aloitteisuutta 
asuinympäristönsä hoidossa. Työhön liittyi oleellisena osana mm. arvokkaiden näkymien in-
ventointi, suositukset järvinäkymien avaamisesta edellyttävistä alueista ja maiseman häiriöte-
kijöiden inventointi.

2.2.9	 luokittelemattomat	maisema-alueet

Edellä on esitelty osin esimerkkien avulla tietoja eritasoisista rakennetuista kulttuurihistorial-
lisista ympäristöistä ja niiden luokitteluperusteista. Kuvattujen luokitusten ulkopuolelle jäävät 
siten kohteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Nämä määritellään luokittelemat-
tomiksi maisema-alueiksi.

Kun maanmittaustoimituksissa joudutaan käsittelemään esim. maisemahaittakorvauk-
sia, on toimitusinsinöörin hyvä olla selvillä olemassa olevista maisemainventointitiedoista. 
Toimituksessa käsiteltävän kiinteistön omistaja voi nimittäin olla hyvinkin selvillä alueen-
sa maisemaan liittyvistä arvostuksista ja perusteluista, jotka maisemaluokittelun asiantun-
tijat ovat aikoinaan tehneet. Maisemaluokitteluista saa varmimmin tietoja kyseisestä kun-
nasta ympäristösihteeriltä, asianomaisen maakunnan liitosta tai vastaavasta alueellisesta 
 ympäristökeskuksesta.

2.3	 rakennettu	kulttuuriympäristö

Kuten edellä on jo tullut esille, ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteistyönä laadittiin 
v. 1993 selvitys valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuurihistoriallisista ympäris-
töistä. Työ tehtiin lähes samanaikaisesti kuin edellä esitelty, ympäristöministeriön toimesta 

�� Salomäki & Tervo, 1999.
�0 Salomäki & Hirvonen 2002.
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tehty, maaseudun kulttuurimaisemia koskeva inventointi. Tässä inventoinnissa selvitettiin ni-
menomaan rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kohteiden arvottamisessa käytettiin kansainvälisiin suosituksiin pohjautuvaa arvottamis-
mallia, jossa kriteereinä käytettiin:

– arkkitehtonisesti,
– historiallisesti ja
– ympäristöllisesti merkittäviä tekijöitä.
Täydentävinä kriteereinä käytettiin lisäksi seuraavia tekijöitä: harvinaisuus, edustavuus, 

alkuperäisyys, yhtenäisyys, kerroksisuus, symbolikohde, avainkohde ja liittyminen ympäris-
töön.��

Edellä esitetty kolmijakoinen arvottamismalli vastaa kansainvälisesti rakennuskulttuuri- 
ja kulttuuriympäristökohteiden inventoinneissa  käytettyä mallia. Mallin luokittelu sisältää 
maaseudun kyläympäristöjen lisäksi mm. vanhat puukaupungit, rautatieasema-alueet, ruukit, 
linnoitukset, kanavien ja teiden ympäristöt.

Rakennettuja kulttuuriympäristöjä luokiteltaessa oli tiedossa ympäristöministeriön mai-
sema-aluetyöryhmän maaseudun kulttuurimaisemia koskeva selvitys. Selvitykset koskivat osit-
tain samoja alueita, joskin niissä käytetyt aluevalintakriteerit olivat erilaiset. Lopullisissa kohde-
luetteloissa on jossain määrin yhteisiä alueita. Selvitysten yhteisenä tavoitteena oli ”piirtää kuva 
maamme perinteisen ympäristön tilasta vuonna 1993”.��

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt inventoitiin silloisten 
seutukaavaliittojen aiemmin tekemien inventointien pohjalta, joita täydennettiin kaikilla saa-
tavissa olleilla kunta- ja erilaisilla sektorikohtaisilla kulttuurihistoriallisilla tiedoilla. Näitä taus-
tatietoja saatiin kyselyillä, jotka kohdistettiin mm. lääninhallituksille, maakuntamuseoille sekä 
valtionhallinnon eri viranomaisille. Itse aluevalinnoissa painotettiin sitä, että eri maakuntien 
luonteenomaiset historialliset ja esteettiset piirteet saataisiin edustavasti esille.

Museovirasto esitti kohdevalintojen kriteereiksi, edellä mainitun arvottamiskaavion lisäk-
si, seuraavia tekijöitä:

– edustavuus,
– tyypillisyys,
– harvinaisuus,
– alkuperäisyys,
– yhtenäisyys,
– kerroksellisuus,
– vaikuttavuus ympäristöön ja
– historiallinen merkitys.
Inventoinnin yhteydessä todettiin, ettei täysin eksaktia arvottamismallia rakennusten ja 

ympäristön arvottamiseen ole. Mukana on aina maku- ja muoti-ilmiöt ja näihin liittyvä sub-
jektiivisuus.��

�� Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 18.
�� Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 3.
�� Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 18.
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Taulukko 3: Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen 
inventoinnissa koottujen 1 772 kohteen käyttömuodot. Johtuen kohteiden laa-
juudesta niihin liittyy usein samanaikaisesti useita eri käyttötarkoituksia44.

yMpäristön käyttöMuoto kpl

MAATAlOUDeN JA AlkUTUOTANNON yMPäriSTöT
kylä ympäristöt
kartanoympäristöt

928
228
283

TeOlliSUUSyMPäriSTöT 188
kAUPUNkiMAiSiA AlUeiTA 117
PUiSTOJA JA PUUTArHOJA 370
HUVilA-AlUeiTA 91
kirkOlliSiA yMPäriSTöJä
kirkonkylä tai sen osa
keskiaikaisia kirkkoja
Pappiloita

447
80
59

164
kOUlUJA JA OPPilAiTOkSiA 138
MUSeOrAkeNNUkSiA 148
VArUSkUNTA-AlUeiTA 43
liNNOiTUSlAiTTeiTA 44
liNNANrAUNiOiTA 23
VANkilOiTA 11
liikeNTeeN lUOMiA yMPäriSTöJä
Maanteitä
Siltoja
kanavia
rautatieasemia
Majakoita
Satamia

281
97
26
34

103
14
42

Tässä inventoinnissa kirjattiin kaikkiaan 1 772 valtakunnallisesti merkittävää kulttuuri-
historiallista ympäristöä. Monet kohdealueista ovat varsin laajoja, esim. jokilaaksojen kult-
tuurimaisemia, joissa yhteen alueeseen voi liittyä useitakin erilaisia käyttötarkoituksia. Yleisin 
kohteen käyttötarkoitus inventointiaineiston perusteella on maatalouden ja alkutuotannon 
ympäristö. Näitä kohteita luetteloitiin kaikkiaan 928. Vertailun vuoksi todettakoon, että kau-
punkimaisia alueita oli 117 ja kirkonkyliä tai muita kirkollisia ympäristöjä 447. Alueita valit-
taessa mukaan otettiin rakennetuista ympäristöistä ne, joiden kulttuurihistoriallinen merkitys 
arvioitiin paikallisia tai seudullisia arvoja suuremmiksi. Erilaisten kohteiden lukumäärät ja 
käyttötarkoitukset on esitetty taulukossa 3.

Inventoidut kohteet on julkaistu silloisen seutukaavaliitto-rajauksen mukaisesti kun-
nittain. Kaikki kohteet on esitetty numeroituna 1:800 000-kaavaisella yleissilmäyskartalla. 
Jokaisesta kohteesta on sanallinen kohdekuvaus mutta ei pinta-alatietoja. Suurimmista alue-
kohteista kartalla esitetään myös aluerajaus.

Esimerkkinä todettakoon, että Hämeen liiton alueella on kaikkiaan 84 rakennettuihin 
ympäristöihin luettavaa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta. Näihin 
kulttuuriympäristöihin sisältyy kohteita niin tehdasympäristöistä, kyläympäristöistä kuin yk-
sittäisistä rakennuskohteistakin.��

�� Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993, 22.
�� http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=737.

http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=737
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2.4	 Maisemaan	liittyvää	teknistä	käsitteistöä

2.4.1	 Maiseman	keskeiset	määritelmät

Maisema-käsitteistöä on käytetty maalaustaiteessa jo 1800-luvun alkupuolelta alkaen. 
Suomalaisessa maantieteellisessä tutkimuksessa maisema-aihe on ollut esillä korostetusti 1800-
luvun lopulta lähtien. Merkittävänä kehitysaskeleena voidaan pitää tunnetun suomalaisen 
maantieteilijän J.G. Granön maisemamäärittelyt Puhdas maantiede -teosta varten v. 1930��. 
Granön luokittelu oli lähtökohtaisesti maantieteellinen eli voidaan puhua maisema-maantie-
teellisestä koulukunnasta.

Sittemmin maisematutkimus on laajentunut ja saanut lisäpainotuksia eri tieteenaloilta. 
Yhtenäinen maisematieteellinen termien määrittely on siksi varsin vaikeata. Tällä hetkellä voi-
daan erottaa neljä eri maisematutkimuksen koulukuntaa. Riippuen siitä, minkä tahon kanssa 
ollaan tekemisissä, käsitteet saavat erilaisia painotuksia��. Maisemakoulukuntien lyhyt esittely 
seuraavassa:

1)  Fysiognomis-perspektiivinen koulukunta. Määrittelyt rakentuvat em. Granön määritte-
lyille, joista tarkemmin jäljempänä.

2)  Maisema-arkkitehtoninen koulukunta. Helsingin teknillisen korkeakoulun arkkitehti-
osaston kehittelemässä maisematarkastelussa maisemalla tarkoitetaan aluesidonnaista 
geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihistoriallisen kehityksen tuloksena syntynyt-
tä fyysistä kokonaisuutta.

3)  Humanistinen koulukunta. Maisemalla tarkoitetaan paikan tai ympäristön, lähinnä 
visuaalista, kokemista omakohtaisessa elämismaailmassa.

4)  Maisemaekologinen koulukunta. Maisema koostuu eri maisematekijöiden, mm. pin-
nanmuotojen, vesistöjen, kasvillisuuden ja ihmisten toimintojen muodostamasta ko-
konaisuudesta. Tarkasteluun liittyy käsitteenä myös ekologiseksi tulkittu ympäristö-
estetiikan näkökulma.

Verrattaessa eri koulukuntien maisemamäärittelyjä Granön alkuperäisiin määritelmiin, 
voidaan todeta, että maisemamäärittelyt perustuvat pääosin ”granöläisiin” lähtökohtiin. Nämä 
alkuperäiset käsitemäärittelyt ovat konkreettisia ja mitattavia, minkä vuoksi ne soveltuvat hy-
vin myös arviointitoimituksissa käytettäviksi maisemahaittakäsittelyn määritelmiksi. Alla on 
esitelty Granön luokituskäytäntöä referoiden tekninen maisemakäsitteistö arviointitoimituksia 
varten.

2.4.1.1	 ympäristö

Ympäristö, jota havainnoidaan eri aisteilla, on tarkastelun lähtökohta. Nimenomaan ympäris-
töön kohdistuvat ne haitalliset muutokset, jotka aistitaan.

– Aistiympäristöksi määritellään se aluekokonaisuus, jossa aistimusten summa muodos-
tuu aistivalle ihmiselle, paikkaan ja aikaan nähden.

– Miljöö, yleiskielessä usein määrittelemättömänä käytetty käsite. Se tarkoittaa Granön 
mukaan samaa kuin aistinympäristö ja sen lisäksi vielä henkistä ympäristökokonai-
suutta.

�� http://www.helsinki.fi/yliopistonhistoria/oivallukset/7_oivallus.htm, J.G. Granö: Puhdas Maantiede. Porvoo 1930.
�� Kontturi 2000.
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– Elämismaailma on samoin yleiskieleen otettu termi. Sosiaalipsykologiassa termin vas-
tine on arkielämä. Ympäristön yhteydessä sillä ymmärretään ihmisen elinympäristöä 
kokonaisuudessaan, sisältäen kyseisen ympäristön kulttuurillisen ja henkisen perin-
nön.

– Ympäreeksi kutsutaan, Granön alkuperäisen määritelmän mukaan, sitä osaa ympäris-
töstä, jonka aistimme kuulemalla (esim. liikenteen äänet), tuntemalla (esim. tuuli) tai 
hajuaistin avulla.

2.4.1.2	 Maisema

Kuten edellä on todettu, maisema-käsite on sisällöltään ja merkitykseltään vakiintumaton. Alla 
on koottuna muutamia kirjattuja määritelmiä tälle yleiskielen käsitteelle.

– Maisemalla tarkoitetaan Euroopan maisemasopimuksen mukaan ihmisten sellaiseksi 
mieltämää aluetta, jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta 
ja vuorovaikutuksesta.

– Maisema jaetaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla luonnon- ja kulttuurimaisemaan. 
Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa vain 
luonnon prosessit. Kulttuurimaisemassa ihmisen toiminnan jäljet ovat voimakkaim-
pia.

– Maisema on ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmänmietinnön mukaan alu-
eellinen käsite, ei siis pelkkä näkymä.

– Maisema on Nykysuomen sanakirjan mukaan maanpinnan osa katsojalle näkyvänä 
kokonaisuutena, joskus näköala tai näkymä.

– Maisema tarkoittaa Granön alkuperäisessä määrittelyssä ”näkyvää (kauko)ympäristöä”. 
Laajennettuna se saattaa tilanteesta riippuen käsittää koko ympärillä olevaan aistiym-
päristöön kuuluvan elämismaailman.

Asiayhteydestä riippuen käsitteellä maisema on siis erilaisia vivahteita. Maisemahaittoja  
sanan varsinaisessa merkityksessä käsiteltäessä haitallisten muutosten ymmärretään kohdistu-
van ympäristön näkyvään osaan. Maisemahaittojen lisäksi kyseiseen ympäristöön saattaa sa-
manaikaisesti kohdistua myös muitakin immissioita kuten pöly, melu, tärinä ja haju.

2.4.1.3	 lähimaisema

Lähimaiseman muodostavat lähinäkymä ja ympäre noin 200 metrin etäisyydelle asti. Sillä tar-
koitetaan samasta orientaatiosta nähtyä, kuultua, haistettua sekä tuntoaistein tunnettua ympä-
ristön osaa. Tälle etäisyydelle erotetaan värit, valot, muodot ja koot sekä kolmiulotteisuus lähes 
oikeina. Lähimaisemassa tunto-, kuulo- ja hajuilmentymät ovat selvästi kohdennettavissa. Se 
rajaa oman intiimin elämismaailmamme mutta maanpinnan suurmuodoista ei tällä etäisyydel-
lä synny kokonaiskuvaa.

Havaintoetäisyyden kasvaessa lähimaisemasta saamamme käsitys tietyllä tavalla epätar-
kentuu. Norvasuo viittaa Lynchiin, jonka mukaan lähimaisemaan sisältyvät mm. seuraavat 
etäisyyden raja-arvot��:

– 12 m. Ilmeet tajutaan ja ulkotiloissakin on intiimin tilan tuntu.
– 24 m. Ihminen tunnistetaan ja ulkotiloissa on vielä ”oikea” mittakaava.

�� Norvasuo 1989.
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– 135 m. Liikkeet erotetaan ja on ns. urbaanin tilan tuntu.
Vastaava yleistietoimituksiin liittyvä etäisyyden raja-arvo on Tielaitoksen suunnitteluoh-

jeisiin sisältyvä haittaetäisyys:
– 2 × tienopeus (km/h) metreissä. Esim. valtateiden 100 km/h tarkoittaa sitä, että uusi 

linjaus pyritään sijoittamaan, mikäli mahdollista, vähintään 200 metrin etäisyydelle 
olemassa olevasta asutuksesta.

2.4.1.4	 Kaukomaisema

Kaukomaisema muodostuu lähinäkymän ulkorajalta eli 200 metrin etäisyydeltä eteenpäin. Sen 
ulkoraja on tarkastelijan näköpiirin ulottuvuuden raja. Näköpiiri taas määräytyy havaintokoh-
dan korkeudesta ja eri substanssien aiheuttamasta korkokuvasta. Kaukomaisemassa eri esinei-
den antamat ilmentymät vaihtelevat etäisyyden, varjostuksen ja perspektiivitekijöiden muuttues-
sa. Täysin oikeaa kuvaa kaukomaisessa olevista esineistä ei saada. Vääristymä on sitä suurempi, 
mitä kauempana kohteesta tarkastelija on. Kauempana sijaitsevista tarkastelukohteista saamme 
rajoitetummin ääniä, hajuja, lämpöä tai kosteutta kuin lähellä sijaitsevista kohteista. Niiden vai-
kutus, olipa se positiivinen tai negatiivinen, heikkenee etäisyyden kasvaessa. Kaukomaisemassa 
olevista morfologisista maaston suurmuodostumista syntyy tarkastelijalle kuitenkin lähes oikea 
kokonaiskuva.

Teoreettisesti laskien ja käytännössä havaitsemalla voidaan kaukomaisemasta todeta seu-
raavia etäisyyden raja-arvoja:

– Tasaisessa maastossa voidaan todeta, huomioiden maan kaarevuus ja refraktio, että 10 
km:n etäisyydellä 6,8 m:n mittainen esine vajoaa näkymättömiin.

– Kirkkaan sään selvän näkemisen etäisyydeksi voidaan todeta noin 2,5 km:n etäisyys.
– Fellman määrittelee kaukomaisemaan liittyvää jaottelua seuraavasti��:

– etumaasto 0–0,8 km,
– välimaasto 0,8–1,6 km ja
– tausta 1,6–3,5 km.

Lynch toteaa 1,2 km:n etäisyyden sellaiseksi, jolta ihminen näkyy ja josta tarkastelijalle 
alkaa muodostua monumentaalitilan tuntu.

2.4.1.5	 näkymä

Ympäristön näkyvä kompleksi, joka on samalla orientaatiossa määräävä ja kokonaisuutta hal-
litseva osa, on näkymä.

– Päänäkymäksi määritellään se osa näkymää, joka on pääasiassa havaitsemisen kohtee-
na. Se on yleensä ns. julkisivun suunnasta avautuva näkymä. Päänäkymäkin voi olla 
usein tavalla tai toisella rajoitettu (edessä maanpinnan kohomuoto, puuston aiheut-
tama varjostus yms.). Päänäkymäsuunta vastaa tämän näkymän suuntaa.

– Avonäkymä määritellään Granön alkuperäisen määritelmän mukaan näkymäksi, jossa 
näkyy sivusuunnillakin pääasiassa vain avoin taivas.

– Umpinäkymä on vastaavasti pääasiassa rajoitettu.
– Tekonäkymässä on vallitsevana tekoaines.
– Luonnonnäkymässä vallitsevana elementteinä ovat luonnonmuodostumat.

�� Norvasuo 1989.

MAiSeMATArkASTelUN läHTökOHDAT



2� MAiSeMAHAiTOiSTA JA NiiDeN käSiTTelySTä MAANMiTTAUSTOiMiTUkSiSSA

– Lähinäkymä on analoginen lähimaisemalle. 100–200 metrin etäisyyteen asti valot, 
värit, muodot, koot ja esineiden kolmiulotteisuus nähdään ja tajutaan ”oikein”.

– Kaukonäkymässä olevien esineiden ominaisuudet ilmenevät tarkastelijalle vastaavasti 
epämääräisempinä.

2.4.1.6	 ilmentymä,	substanssi,	esine

Aistiympäristössä olevista esineistä saamme käsityksen niistä syntyvän kokonaisilmentymän 
avulla.

– Esineistä aistittuja piirteitä kutsutaan (esineiden) ilmentymiksi. Ympäristössä olevat 
esineet tarkastelija havaitsee geometrisilta muodoiltaan vaihtelevina ja tiettyyn paik-
kaan kohdistuvina eli topologisina ilmentyminä ja samalla usein myös ajallisesti eli 
kronologisesti vaihtelevina. Ilmentymät vaihtelevat siis vuorokauden ja vuodenaikojen 
mukaan. Esim. hämärässä ja/tai lumisena aikana tien sorapintainen luiska peittyy 
näkyvistä, vaikka itse esine eli luiska onkin edelleen paikallaan.

– Substansseilla tarkoitetaan niitä elementtejä, joista ympärillämme oleva kokonaisuus on 
muodostunut. Näitä ovat: maankamara (kallioperä ja maaperä), vesi, ilma, kasvillisuus, 
eläinkunta ja ihmiskunta sekä tekoaines. Tekoaineksella tarkoitetaan pääasiassa ihmisen 
muokkaamaa tai rakentamaa ainesta. Tekoaineksen vastakohta on luonnonaines.

– Ilmentymien vaihtelua tarkasteltaessa havaitsijalle muodostuu käsitys aistiympäristös-
sä vallitsevista lainalaisuuksista ja riippuvuussuhteista. Näin mieltämiämme konkreti-
oita kutsutaan esineiksi. Esineet ovat pysyviä, vaikka niiden synnyttämät ilmentymät 
vaihtelevatkin.

2.4.1.7	 Muita	käsitteitä

Maisemateeman asiayhteyteen liittyy usein käsitteitä, joita yleiskielessä käytetään vapaasti ja 
monimerkityksellisesti. Yleisimpiä näistä ovat mm:

– Maisemahistoria; historiallinen tarkastelu, jolla selvitetään aikojen kuluessa maisemas-
sa tapahtuneita muutoksia.

– Maisemakokonaisuus; suurmaisemallinen kokonaisuus, joka on maiseman toiminnan 
kannalta yhtenäinen alue.

– Maisemarakenne; kaavasuunnittelun liittyvä termi, jolla tarkoitetaan muutoksen alais-
ta kokonaisuutta, mihin kuuluvat kyseisellä paikalla toimivat luonnon- ja kulttuuri-
prosessit.

– Maisematila; rajattu ja nähtävä tila, jonka horisontaalinen mittasuhde on paljon suu-
rempi kuin vertikaalinen.

– Näköala; jostakin katselusuunnasta avautuva katselualue.
Muita maisema-aiheeseen liittyviä käsitteitä lisää alanootissa mainitussa lähteessä.�0

2.4.2	 Maiseman	arviointi

Vaikka maisemaan sisällytetään pelkän näkymän lisäksi muutkin aistinympäristöömme kuulu-
vat ärsykkeet, keskitytään tässä tutkimuksessa pääasiassa näkymän tarkasteluun, jossa keskeisiä 
tekijöitä ovat havaitsija ja kohde. Havaitsija voi liikkuen rajata näkymäalueen, jolta (haitta)kohde 

�0 Ympäristöministeriö 2006, 12.
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ainoastaan näkyy. Kohde voi näkyä esim. vain yhdestä tietystä paikasta. Näkymiseen vaikutta-
vat kohteen ominaisuudet, tarkasteluolosuhteet, maastosijainti ja etäisyys sekä erilaiset näky-
mäesteet ja kohteen taustat.

Norvasuo (1989) esittelee Fellmannin ajatuksen näkösuorasta, jolla tarkoitetaan tarkasteli-
jan katseen suuntaista sädettä, joka leikatessaan ympäristöä muodostaa näkymäaloja. Erilaisissa 
maisemaselvityksissä esitetään usein karttaesityksissä tärkeät näkymäsuunnat, joilla tarkoitetaan 
esim. avoimina pidettäviksi esitettyjä tärkeitä näkymäaloja.

2.4.2.1	 haittakohteiden	topologiaa

Pistemäisyys
Maiseman eri kohteet ovat topologisilta luonteiltaan erilaisia. Masto ja voimansiirtolinjojen 
pylväät ovat kartalla pistemäisiä kohteita, joilla on tarkka maantieteellinen sijainti. Toisaalta 
ne ilmenevät maisemassa vertikaalina janoina, joiden näkyvä ”viivaleveys” määräytyy tarkaste-
luetäisyydestä ja kohteen pinnan leveydestä riippuen. Maston pituusulottuvuus on vähintään 
kaksinkertainen puiden latvuskorkeuteen verrattuna. Vinot haruslangatkin erottuvat kirkkaalla 
säällä vähintään 500 m:n etäisyydelle ja itse masto kilometrien etäisyydelle kaukomaisemaan. 
Mastojen puna-valkoväritys ja valot tehostavat, vuorokauden ja vuodenajasta riippuen, visuaa-
lista vaikutusta.

Viivamaisuus
Tiet ovat kartalla ja maisemassa yleensä eri tavoin mutkittelevia viivamaisia kohteita. 
Maastosijainnista riippuen tienäkymä voi olla epäjatkuva, jonka lisäksi viivan leveys yleensä 
vaihtelee tarkasteluetäisyyden vaihdellessa. Ajoradan yhteyteen usein liittyvät kaiteet, penger-
rykset luiskineen ja leikkaukset aiheuttavat tieviivaan lisäksi epäsäännöllisiä levennyksiä.

Tienäkymään yhdistyy lisäksi, liikenteen rytmistä aiheutuva, epäsäännöllisesti toistuva liike. 
Liikkeeseen vastaavasti yhdistyvät valoilmiöt, jotka vaihtelevat vuoden- ja vuorokaudenajoista 
riippuen. Etäisyys ja alueen (geologiset) olosuhteet määräävät, mikä on melun, pakokaasujen, 
tärinän ja mahdollisen tiesuolauksen haittavaikutus kussakin tapauksessa.

Toinen viivamaisena havaittava kohde kartalla ja maastossa on voimansiirtolinja. 
Linjakokonaisuus sisältää kannatinpylväät, johdot ja muuntoasemat. Viimeksi mainitut ovat 
yleensä aidoilla ympäröityjä aluemaisia kohteita. Itse linjan visuaalisen vaikutuksen voimak-
kuus riippuu havaintoetäisyydestä. Kannatinpylväät ilmenevät niiden rakenteista riippuen ver-
tikaalisina, mastoihin verrattavina viivamaisina kohteina, jotka näkyvät selvästi kauemmaksi 
kuin johdot. Pylväiden väri tehostaa niiden havaittavuutta. Havaitsemiskulma, metsävarjostus, 
maastosijainti ja suhde päänäkymäsuuntaan vaikuttavat lisäksi oleellisesti linjojen aiheuttamaan 
visuaaliseen vaikutukseen.

Linjojen suurin vaikutus havaitsijan mielen näkökentässä syntyy johtokäytävistä. Nämä 
kymmenien metrien levyiset metsään hakatut ja auki pidettävät suorat linjat näkyvät hyvin-
kin pitkälle, jos niiden maastosijainti on ”sopiva”. Linjojen kulkusuunta tarkastelijan havain-
topisteeseen verrattuna vaikuttaa merkittävästi linjojen visuaalisen vaikutuksen suuruuteen. 
Voimansiirtolinjoihin sitkeästi liittyvä intuitiivinen häiriö, jota ei ole tutkimuksilla pystytty 
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osoittamaan, on linjojen magneettikentästä johtuva sairastumisalttius.�� Tällä tekijällä on usein 
kuitenkin oma latentti hintavaikutuksensa kiinteistöjen hintoihin.

Aitojen vaikutus on jossain suhteessa verrattavissa voimansiirtolinjoihin. Ne ovat viiva-
maisia kohteita mutta mittasuhteiltaan kuitenkin selvästi voimansiirtolinjoja pienempiä. Usein 
aidat liittyvätkin läheisesti muihin häiriötekijöihin kuten moottoriteihin ja valtateihin, joiden 
meluaidat paitsi vaimentavat melua, saattavat katkaista kokonaan tai osittain samasta orien-
taatiosta aikaisemmin näkyneen luonnonmaiseman. Lisäksi aidoilla on oma sulkeva tai rajaava 
merkityksensä, joka tehostaa niiden fyysistä ja näkyvää ulottuvuutta.

Aluemaisuus
Luiskat leventävät usein tien viivamaista vaikutelmaa. Esimerkiksi siltojen penkereiden ja rin-
neleikkauksien laajat aluemaiset luiskat näkyvät lumettomana aikana hyvinkin kauas. Kyseessä 
ovat yleensä lohkare- tai sorapintaiset tekomuodot, joihin luontaisesti leviävä kasvillisuus tart-
tuu huonosti.

Selvimmät aluemaiset haittakohteet muodostuvat maa-aineksen ottoalueista ja louhoksis-
ta sekä niihin liittyvistä jätekivikasoista. Muutosefekti syntyy kallion louhinnasta tai irtomaa-
muodostuman leikkauksesta maa-ainestarkoituksiin. Näkymän haittavaikutus on selvin, kun 
leikkaus on (ylä)rinteessä ja leikkauskohtaa katsotaan kohtisuorassa eikä välissä ole näköesteitä. 
Mikäli maa-aineksien hyödyntäminen tapahtuu kohomuodostuman laelta, maiseman muutos 
näkyy muodostuman ”katkeamisena” tai ottokohdan osittaisena alentumisena.

Maa- ja kalliokiviaineksen ottoalueilla alkuperäinen glasigeeninen, glasifluviaalinen tai 
kallioperän muoto asteittain muutetaan keinotekoisesti erilaiseksi. Vaikka ottokohta ottamisen 
jälkeen muotoillaan ja jälkikäsitellään, jää kyseinen kohta yleensä erilaiseksi verrattuna primää-
riin tilanteeseen. Lisähaitaksi voi vielä muodostua ottoalueen takaa paljastuva aiemmin piilossa 
ollut ongelmainen näkymä.

2.4.2.2	 etäisyys

Kohteen näkyminen riippuu oleellisesti havaintoetäisyydestä, kohteen koosta ja sen muista omi-
naisuuksista. Asiaa voidaan tarkastella joko kohteen halkaisijan ja pituuden suhteen tai proji-
soidun pinta-alan suhteen, mikäli kyseessä on selkeä aluemainen kohde.

– Etäisyyden vaikutus kohteen halkaisijaan ja pituuteen on kääntäen verrannollinen si-
ten, että suhteellisen tarkasteluetäisyyden muuttuessa d-kertaiseksi, havaittavan koh-
teen pituus pienenee suhteessa 1/d.

– Pinta-alan ja etäisyyden suhde määräytyy kaavan 1/d2 perusteella. Eli suhteel-
lisen etäisyyden kaksinkertaistuessa kohteen pinta-ala pienenee neljännekseen. 
Arviointitehtäväksi jää, mikä on haittakohteen etäisyyden lopullinen vaikutus tar-
kasteltavaan maisemaan. Haitan muodostama esinehän pysyy samana, vaikka sen 
aiheuttama ilmentymä muuttuu etäisyyden vaikutuksesta.

Tuulivoimaloiden näkymistä varten on esitelty esimerkiksi seuraava etäisyysvyöhykejako, 
jota voidaan soveltaa yleisemminkin maisemaa rumentavien rakenteiden etäisyyksien vaikutus-
ten arvioimiseen:

�� WHO:n (World Health Organization) sivuilta lisää tästä aiheesta: http://www.who.int/peh-emf/en/.

http://www.who.int/peh-emf/en/
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– Pyyhkäisyvyöhyke on vyöhyke, jolla roottorin siivet liikkuvat.
– Häirintävyöhyke ulottuu kolme kertaa rakenteen korkeuden etäisyydelle voimalasta.
– Hallitsevuusvyöhyke ulottuu kymmenen kertaa rakenteen korkeuden etäisyydelle voi-

malasta.
– Näkymisvyöhyke ulottuu sinne, missä voimalan rakenne lakkaa näkymästä.
Häirintävyöhyke tarkoittaa etäisyyttä, jonka sisäpuolella tarkastelija joutuu liikuttamaan 

katsettaan nähdäkseen koko rakennelman. Hallitsevuusvyöhyke on määritelty teknisin näkö-
havaintokokein. Näkymisvyöhykkeen osalta on todettu, että maisema alkaa ”sinistyä” jo muu-
taman kilometrin etäisyydellä. Käytännössä on todettu, että avolouhosta ei esim. enää 35 km:n 
etäisyydeltä voi erottaa luonnonmuodostumasta. Tätä etäisyyttä voidaankin pitää eräänlaisena 
äärirajana näkemisvyöhykkeelle. Suomessa maaston geomorfologisista ominaisuuksista johtu-
en ei koskaan jouduta arvioimaan haittoja tällaisilta etäisyyksiltä.

2.4.2.3	 esteet

Tavallisesti maiseman näkymistä arvioitaessa huomioidaan lähiympäristössä yli 1,5 m korke-
at esteet ja rakenteet. Nämä nimittäin ylittävät keskimääräisen katselukorkeuden ja saattavat 
rajata horisontaalisen näkyvyyden. Puustolla on usein tällainen näkymäalaa pienentävä tai ra-
jaava vaikutus. Lehtipuustolla on kesäaikana erityisen merkittävä rajaava tai peittävä vaikutus. 
Rakennuksia ei maaseudulla yleensä huomioida peittävinä elementteinä, koska havaitsijan pie-
nikin siirtyminen vaikuttaa heti näkymisalueeseen.

Esteen vaikutus voi olla erilainen eri havaintopisteistä maisemaa tarkasteltaessa. Verrattaessa 
yhden pisteen ja yhden päätarkastelusuunnan orientaatiota laajempaan tarkastelualueeseen, 
jolla liikutaan ja havainnoidaan eri suuntiin, rajaavien tai peittävien esteiden vaikutukset ovat 
hyvin erilaiset. Pääasiallisin havaintopiste ja tärkeimmät näkymäsuunnat on syytä aina selvittää 
näkymäesteitä arvioitaessa.

Maisemaa täysin peittäviä esteitä lievempiä haittatekijöitä ovat osittain läpinäkyvät ris-
tikkorakenteiset kohteet. Tällaisia ovat verkkoaidat, voimansiirtolinjojen kannatinpylväät ja 
niihin liittyvät johdot. Joskus siltarakenteet ovat verrattavissa tällaisiin kohteisiin. Vaikka 
maisema näkyy rakenteiden välistä, muodostaa itse rakenne kuitenkin häiritsevän esteen.

2.4.2.4	 vuoden-	ja	vuorokauden	ajat,	valo

Vuodenajalla ja vuorokaudenajalla on vaikutusta kohteen näkyvyyteen. Tietyt kohteet saattavat 
peittyä lumeen ja hävitä kokonaan näkymästä tai kohteesta saatava ilmentymä saattaa muuttua 
merkittävästi. Hyvänä esimerkkinä ovat maa-aineksen ottokohdat. Vastavaikutuksena voidaan 
mainita jo edellä todettu suojaavan lehdistön poistuminen talveksi. Vuoden ja vuorokauden 
aikoihin liittyvä yleisvalaistus liittyy oleellisesti kohteiden näkyvyyteen.

Pimeään vuodenaikaan sekä yönäkymiin liittyvä valaistus ja siihen liittyvä valohämy liitty-
vät yleensä moottoriteihin ja valtateiden risteyksiin sekä asutuskeskusten yhteyteen. Liikkuvan 
valon ilmiö kuuluu oleellisena osana tieliikenteeseen. Asutuskeskusten yleisvalaistuksen johdosta 
kaukomaisemat saattavat myös hämärtyä. Mastojen huomiovalot saattavat olla toisaalta häirit-
seviä ja huomiota herättäviä, vaikkakaan niillä ei ole peittovaikutusta.
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2.4.2.5	 väri

Kohteen väri ja sen vaikutus näkyvyyteen riippuu valaistuksesta ja varjostuksesta. 
Voimansiirtolinjojen kannatinpylväiden väritystä on pyritty selvittämään, jotta värikontrasti 
saataisiin mahdollisimman sopivaksi taustan kanssa. Mastojen puna-valko-väritys on lentotur-
vallisuuden määräämä. Kirkkaalla ilmalla läheltä tarkasteltaessa mainittu väritys näkyy todella 
selvästi.

2.4.2.6	 varjostus	ja	tausta

Kohteen sijainti maastosta vaikuttaa oleellisesti sen näkyvyyteen. Voimansiirtolinjan kannatin-
pylväs voi olla esimerkiksi kokonaan tai osittain geologisten kohomuotojen takana tai vastaa-
vasti, ilman varjostusta, täysin näkyvissä. Tarkasteltavilla kohteilla voi olla maaston muotojen 
täysvarjostuksen lisäksi myös osittainen kasvillisuusvarjostus, mikä vaikuttaa heikentävästi niiden 
näkyvyyteen.

Tarkasteltavilla kohteilla voi olla maaston muotojen tai kasvillisuuden antama tausta, 
mikä ”vaimentaa” osaltaan haittakohteen (selvää) näkyvyyttä.

Tausta ja varjostus vaikuttavat erityisesti korkeusulottuvuutta omaaviin kohteisiin, jotka 
näin ainakin osittain peittyvät tai varjostuvat. Esimerkiksi avoimella pellolla sijaitsevan voi-
mansiirtolinjan häiritsevyyttä vähentää linjan yläpuolelle kohoava mäki-/metsävarjostus.

Haittakohteeseen liittyvän varjostuksen ja taustan merkitystä näkymiin on selvitetty mm. 
Yhdysvalloissa Minnesotan jokivarsialueilla tehdyillä tutkimuksilla, joiden perusteella on laa-
dittu ohjeellinen haitta-asteikko. Taustan ja varjostuksen lisäksi näkymävaikutukseen vaikuttaa 
etäisyys. Jokivarsitutkimuksen tulokset on esitetty kuvassa 1.

2.4.2.7	 Korkeussijainti

Maanpinnan suuntaiset kohteet kuten tiet ja maa-aineksen ottoalueet, jotka projisoituvat kat-
selukulman mukaisesti, näkyvät selvimmin avoimilla ylärinteillä. Maaston alatasoilla olevat 
kohteet näkyvät selvästi vain, jos niitä tarkastellaan yläviistosta. Alhaalta tarkasteltuna maaston 
lakialueilla olevat kohteet näkyvät yleensä huonosti (ks. kuva 2).

Geologiseen muodostumaan tehty laaja ja syvä leikkaus nähdään ja mielletään lisäksi koko 
muodostumaa koskevana keinotekoisena muutoksena. Näkymän muutoksen lisäksi tarkastelija 
mieltää tilanteen primääriin luonnonmuodostumaan kuulumattomana tekomuotona.

Maaston ylätasoille tulevat rakenteet, esim. mastot ja voimalinjat nähdään yleensä selvästi 
ja mielletään aina alkuperäiseen maisemaan kuulumattomiksi.

2.4.2.8	 alueen	visuaalinen	sietokyky

U.S. Forest Service on kehittänyt Yhdysvalloissa VAC (Visual Absorbtion Capability) -luo-
kitusta, jolla pyritään selvittämään alueen visuaalista sietokykyä erilaisten muuttujien avulla. 
Tällaisiksi biofyysisiksi tekijöiksi on luokiteltu esimerkiksi:

– rinteen kaltevuus,
– kasvillisuus ja sen jakautuminen,
– kasvillisuuden aiheuttama varjostus,
– paikan toipumiskyky,
– maan värikontrasti,
– morfologinen vaihtelu ja
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Täysi tausta
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Täysi varjostus

kuva 1: Minnesotassa, yhdysvalloissa, tehdyn jokimaisematutkimuksen perusteella todetut haittavaikutukset 
kohteen edessä olevan varjostuksen ja takana olevan taustan vaihdellessa. Haitan määrä pienenee etäisyyden 
kasvaessa. kuvien oikeassa yläkulmassa on haittaindeksiluvut, jotka kyseisen tutkimuksen mukaan vastaavat 
600 m:n tarkasteluetäisyyttä. etäisyyden kasvaessa kaksinkertaiseksi, haittaindeksiluku puolittuu (Norvasuo 
1989).
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kuva 2: Maanpinnan muotojen vaikutus pinnan suuntaisten kohtei-
den näkymiseen (Norvasuo 1989).
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– vesialueen muodon vaihtelu sekä
– maaperän stabiilisuus ja eroosioalttius.
On todettu, että maisema absorboi visuaalisesti yksittäisiä kohteita parhaiten pienimuo-

toisissa maastoissa, joissa on suuri vaihtelevuus. Häiritsevät yksityiskohdat hukkuvat maaston 
monimuotoisuuteen. Sama koskee alueita, joille on ominaista suuret värikontrastit. Kohteen 
sijainti maiseman reunavyöhykkeessä näkyy helposti, koska maastossa näkyvät rajavyöhykkeet 
vangitsevat katseen normaalia herkemmin.

2.4.2.9	 objektiivisuuden	merkitys

Maisemaan liittyvien ilmentymäkompleksien tarkasteluun on sovellettu myös havaintopsyko-
logiaa, jonka avulla on pyritty selvittämään havaitsemisen objektiivisuuteen liittyviä asioita. 
Havaitsemistapahtumaan on silloin liitetty seuraavat kolme aspektia:

1. Toiminnallisuus. Käsitteellä tässä kontekstissa tarkoitetaan kohteen käytön perustei-
den ymmärtämistä. Mikäli maisemaan tuleva haittaavakin kohde ymmärretään ylei-
sesti hyödylliseksi, se hyväksytään helpommin kuin vaaralliseksi tai hyödyttömäksi 
ymmärretty kohde. Hyödyllisyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat tekijöitä, jotka psy-
kologisessa mielessä ”peittävät” haittoja. Toiminnallisuus on myös aluesidonnainen 
tekijä. Rakennettuun ympäristöön voidaan ”hyväksyä” tekomuotoja ja häiritseväksi 
miellettäviä ilmentymiä, jotka eivät mitenkään voisi kuulua luonnonelementtejä si-
sältävään maaseudun kulttuurimaisemaan. 

 – Siedän maisemaan tulevaa yleistä tietä helpommin ja sen aiheuttamat mahdolliset 
haitat koen todellista pienemmiksi, mikäli tie nopeuttaa ja parantaa omaa kulkemis-
tani.

2. Sosiaalisuus. Täysin samalla fyysisellä ympäristöllä voi olla hyvin erilaista symbolista 
arvoa eri havaitsijoille. Taustalla ovat subjektiiviset, persoonalliset ja emotionaaliset 
suhteet, jotka liittyvät kyseiseen maisemaan ja sen mahdollisiin symboliarvoihin. 

 – Vanhan sukutilan nykyinen omistaja näkee tilansa peltomaisemaan nousevan voi-
mansiirtolinjan merkityksen täysin erilaisena kuin ensimmäisen ja ainoan kerran tälle 
alueella katselmusta tekevä lunastustoimikunnan puheenjohtaja.

3. Esteettisyys. Estetiikka ymmärretään kauneutta ja taidetta tutkivaksi tieteenalaksi. 
Maiseman ilmentymän esteettisyysasteen arvioiminen on vaikea asia. Siihen liittyy 
tekijöinä luonnonmuotojen ja tekomuotojen yhteensopivuus ja vaihtelevuus sekä vi-
suaalisten häiriöiden puuttuminen. Tämän aspektin määrittäminen on pitkälti sopi-
muksenvarainen asia.

2.4.2.10	näkymäsuunta

Maisemaan tulevan muutoksen merkitys riippuu havaintopisteeseen avautuvasta näkymästä. 
Mikäli näkymäsuunta on havaintokohdan päänäkymäsuunta, on maisemamuutoksen negatii-
vinen vaikutus merkittävin. Päänäkymäsuunta on usein talouskeskuksen pihapiiristä tai päära-
kennuksen julkisivun suunnasta avautuva näkymä. Tarkasteltaessa maisemahaittaa esimerkiksi 
rantaan rajoittuvan lomakiinteistön kannalta, päänäkymäsuunta on yleensä vesialueen suun-
taan. Samalla lomakiinteistöllä voi päänäkymäsuunnan lisäksi olla yksi tai useampia sekun-
daarisia näkymäsuuntia, joihin tulevilla maisemallisilla muutoksilla voi myös olla jonkinlaista 
haittavaikutusta.
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Kunkin havaintokohdan näkymäsuunnat selvitetään maastokatselmuksien yhteydessä. 
Samassa yhteydessä todetaan ja kirjataan eri näkymäsuuntiin liittyvät näkymäesteet ja mahdol-
linen haitan maisemallinen tausta, etäisyydet haittakohteisiin sekä käsiteltävän maisemamuu-
toksen laatu.

Monissa maisemaselvityksissä tarkasteltava alue esitetään karttakuvauksena. Maisemaa 
on analysoitu ja kartoilla kuvataan tärkeimmiksi luokitetut näkymäsuunnat. Usein tällaisiksi 
näkymäsuunniksi on määritetty tieltä ympäristöön avautuvat näkymät. Nämä näkymät eivät 
sellaisinaan sovellu käytettäviksi kiinteistöjen maisemahaittojen arviointiin, koska kiinteistöjen 
osalta maisemahaittoja tarkastellaan päinvastaisesta suunnasta.

2.4.2.11	näkymän	dokumentointi

Näkymisen arviointiin sisältyy suuri joukko tekijöitä, joilla on lisäksi keskinäisiä riippuvuuksia. 
Oleellista on maastokatselmuksen yhteydessä kirjata näkymiseen liittyvät objektiiviset ”mitatta-
vat” tekijät, jotka kuka tahansa voi käydä todentamassa.

Mikäli maisema muuttuu esim. tiehankkeen tai vastaavan johdosta, on tilanne dokumen-
toitava etäisyyksien ja päänäkymäsuuntien osalta ennen ja jälkeen muutoksen. Tällöin muu-
toksen vaikutus maisemaan saadaan riittävästi esille. Kunkin käsiteltävän kohteen osalta on 
tarkoituksenmukaista kirjata mahdollisimman tarkasti sitä koskevat ominaisuudet��:

– Käsiteltävä kohdekiinteistö. Rakennettu / rakentamaton kohde; rajoittuu rantaan / ei 
rajoitu rantaan; kaava / ei kaavaa; loma-asunto / omakotitalo / muu (mikä).

– Haittakohde. Maisemahaitan luonne (aitarakennelma, siltapenger, voimansiirtolinja, 
maa-aineksen ottopaikka, kivilouhos), näkymäsuunnat, etäisyydet, esteet, varjostus ja 
korkeussijainti.

– Maisema. Kuuluuko alue luokiteltuihin maisema-aluetyyppeihin; mikä on sen mah-
dollinen kulttuuriympäristöluokitus.

Valokuvat, joita täydennetään karttaotteilla, havainnollistavat pöytäkirjan sanallis-
ta kuvausta. Tunnettua on, että maiseman kuvaus pelkästään sanallisesti on hyvin vaikeaa. 
Karttaotteiden mittakaava on syytä valita sellaiseksi, että kohteen ympäristöstä saadaan yleiskä-
sitys. Korkeuskäyrät on syytä valita tulostukseen mukaan.

On huomattava, että valokuvat usein jäävät ainoiksi muutosta kuvaaviksi dokumenteik-
si. MTJ-aineisto nimittäin ajantasaistetaan usein vuosia muutostapahtuman jälkeen. Vaikka 
MTJ-aineisto on tarkoitettu julkaistavaksi 1:20 000-mittakaavassa, voidaan aineistosta ottaa 
karttaotteita suuremmissakin mittakaavoissa.

2.5	 Maiseman	muutos

2.5.1	 yleistä

Maisemamuutos aiheutuu usein tietyn hankkeen johdosta. Arviointitoimitusten näkökulmasta 
katsottuna tällainen hanke on yleisimmin tien tai voimalinjan rakentaminen taikka maa-ainek-
sen ottaminen. Mainitut hankkeet muuttavat alkuperäisen maiseman yleensä verraten nope-
asti. Vähitellen tapahtuvasta muutoksesta on esimerkkinä Merenkurkun maannousemaranni-
kon umpeenkasvu, jonka myötä merimaisema hitaasti sulkeutuu. Lehmien laiduntaminen on 

�� Maanmittauslaitos 2001a.
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tällä alueella loppunut, minkä vuoksi eläimet eivät pidä rantavyöhykkeen pensaikkoja kurissa. 
Joskus maiseman muuttuminen voi aiheutua suojelualueen perustamisesta. Ranta-alueelle voi 
olla annettu maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka kieltävät kasvillisuuden poiston. Tämä 
kielto saattaa aiheuttaa mahdollisesti joltain kiinteistöltä järvimaiseman hitaan sulkeutumi-
sen.

Muutos siis tapahtuu joko:
– muuttamisesta,
– muuttumisesta tai
– molemmista synkronoituna.��

Maisemamuutokset ovat lähtökohtaisesti kovin erilaisia. Ajallisesti tarkasteltuna muutok-
set voivat olla luonteeltaan:

– Nopeita, jolloin kyseessä on jonkin edellä mainitun rakennushankkeen aiheuttama, 
lähes välitön, maiseman muuttaminen. Esimerkkinä tien viereen rakennettava melu-
aita, joka muutaman viikon kuluessa kokonaan tai osittain sulkee alkuperäisen mai-
seman.

– Hitaita, jotka aiheutuvat usein ns. luonnollisesta kehityksestä. Tästä esimerkkinä voi-
daan mainita ranta-alueiden vesijättöjen hidas kehittyminen ja siitä edelleen johtuva 
järvimaiseman hidas peittyminen.

Muutokset ovat luonteeltaan yleensä:
– yksisuuntaisia ja/tai
– palautumattomia.
Muutoksen vaikutukset voivat joskus olla osittain korjattavissa, vaikkakaan eivät ehkä täysin 

palautettavissa ennalleen. Esimerkkinä maa-aineksen ottoalueiden maisemointi, jolla maisema-
arvet yleensä peittyvät, vaikka alueen alkuperäinen ja primääri topografia lopullisesti muuttuu-
kin.

2.5.2	 Maiseman	muutoksen	taustasta

Maiseman muutosta on avartavaa tarkastella filosofisenakin kysymyksenä. Tällainen tarkaste-
lutapa antaa syvyyttä ja samalla avaa uusia näkökulmia usein abstraktien maisemahaittakysy-
mysten arviointiin.

Tarkasteltaessa sijainnillisesti samaa maisemaa Mi ajanhetkellä t1 ja sen jälkeisellä ajanhet-
kellä t2 voidaan määritellä, että maisemassa on tapahtunut muutos, jos ja vain, jos M1 eroaa 
M2:sta merkittävästi. Tässä M1 ja M2 ovat siis ”sama perusmaisema” ennen ja jälkeen muutos-
tapahtuman��.

Professori Gylling selventää käsitettä ”eroaa merkittävästi”��. Hän esittää filosofisesti täl-
laisen merkittävästi erottuvan muutoksen mm. siirtymisenä subjektivismista objektivismiin. 
Maisemahaitan ilmaantuminen pitää tämän perusteella todeta yleisesti ja objektiivisesti. Kaikki 
muutokset eivät tätä ehtoa tietenkään täytä.

�� Ukkola 1990, 133.
�� Häyry 1990, 103.
�� (Häyry 1990, 103).
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Käsitteeseen muutos liittyy selkeä kvaliteettisisältö. Muutoksen kvaliteetit riippuvat tar-
kastelunäkökulmasta. Muutokset voivat olla joko edistäviä tai taantuvia. Maisemaa tarkastelta-
essa edistävät muutokset parantavat maisemaa ja taantuvat vastaavasti heikentävät sitä.

Maisemamuutos ja ympäristökokemus yleensä ovat luonteeltaan moniaistisia. Prof. 
Arnold Berleant esittää ajatuksen, että kulttuurimaiseman visuaaliset symbolitulkinnat ovat 
liian kapeita, mikäli niitä tarkastellaan yksiaistisina eli pelkästään visuaalisina. Näinhän pe-
rinteisesti tehdään. Laajempi kulttuuriesteettinen tarkastelu yhdistää maiseman fyysiset ob-
jektit ja tarkastelijan käsityskyvyn ja saa aikaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksen, synestesian. 
Kulttuuriesteettinen lähestymistapa on juuri se, mikä antaa kullekin tarkastelukohteelle sen 
oman ja ominaisen ympäristön.��

Oma kotiympäristö on Haapalan mukaan henkilökohtainen ja aktiivinen elämismaail-
mamme��. Haapalan filosofinen määrittely vastaa suojatun etupiirin käsitettä, jota käsitellään 
myöhemmin korvausjuridiikan käsittelyn yhteydessä. Kysymys on jäsentyneestä kokonaisuu-
desta ympärillämme, millä on aina merkitystä ja arvoa erityisesti meille itsellemme.

Olennaista näkemyksessä on, että juuri oma elämismaailma on kaikkein herkin muu-
toksille ja huolenpidolle. Samalla se on tuttuuden kautta muodostunut arkiseksi ja huomaa-
mattomaksi. Arkisuus edelleen antaa elämismaailmalle pysyvyyttä ja luotettavuutta. Muutos 
kotiympäristössä eli omassa elämismaailmassa saa aikaan epävarmuutta arvomaailmassa, koska 
pysyvyyskysymys on kyseenalaistettu.

Arvot liittyvät aina myös esteettisyyteen. Me kohdistamme arvot omassa elämismaailmas-
sa merkitystä omaaviin objekteihin. Niihin sisältyvät kulttuuriesteettisen maisemaan kuuluvat 
tyypilliset rakenteet ja rakennukset, maiseman muodot ja hallitsevat aistikvaliteetit eli periaat-
teessa kaikki se, mikä on käsityskyvyn rajojen sisäpuolella.��

Muutos on asia, mikä aina huomataan. Haapala toteaa, että esteettisyys on jotakin hie-
man poikkeavaa ja esiin tulevaa��. Kauneus nousee esille ja ”pistää silmään”. Samaa voidaan 
sanoa epäesteettisestä ja haitallisesta muutoksesta. Esteettisyys ja epäesteettisyys eivät  kuulu 
arjen tavanomaiseen elämismaailmaan. Molemmat rikkovat sitä mutta päinvastaisilla tavoilla.

Asianosainen, jonka elämismaailmaan tarkasteltava maisema kuuluu, ei koe luonnollista 
ja hidasta muuttumista vieraaksi ja arkisuutta rikkovaksi, koska muuttumisprosessi on lähes 
huomaamaton. Nopean muuttamisen kautta tapahtuva muutos sitä vastoin rikkoo arkisen elä-
mismaailman välittömästi eikä siten jää huomaamatta.

Maisemamuutoksia käsiteltäessä on selvitettävä muutoksen luonne käyttäen hyväksi 
edellä esitettyjä yleisiä periaatteita. Mietittäessä mahdollisten taantuvien muutosten aiheutta-
mien immissioiden korvattavuutta on hyvä tiedostaa Kairan kohtuullisuusperiaate. Kysymys 
on periaatteesta, joka perustuu omaisuuden normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön kri-
teeriin.�0 Rajoitukseton korvattavuus vaikeuttaisi yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamista 
ja nostaisi niiden kustannuksia ehkä suhteettomastikin.��

�� Berleant 1995, 81.
�� Haapala 1995, 97–101.
�� Berleant 1995, 81.
�� Haapala 1995, 101.
�0 Kuusiniemi 1997, 66.
�� Kuusiniemi 1997, 124.
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2.5.3	 Maisemamuutosten	ajallinen	tarkastelu
Kysymys muutosta osoittavien ajanhetkien t1 ja t2 erosta on mielenkiintoinen. Minkälainen 
aika tarvitaan, että maisemassa voidaan havaita tapahtuneen tällainen merkittävä muutos?

Maa-ainesten ottoon liittyvässä korvaustilanteessa on kysymys jokseenkin hitaasti ete-
nevästä muutoksesta. MAL:n mukaisten maa-ainesten ottamiseen oikeuttavan päätöksen, jos 
sellainen tarvitaan, antaa kunnan määräämä viranomainen. Päätös tarvitaan hankkeisiin, jotka 
eivät ole luettavissa kotitarveotoksi (MAL 4 §, 23a §) ja jotka toisaalta eivät kuulu lain sovelta-
misalaan (MAL 2 §). Lisäksi tietyissä tapauksissa (MAL 7§) luvan edellytyksenä on alueellisen 
ympäristökeskuksen lausunto.

MAL 9 §:n mukaisissa toimituksissa korvauskysymys tulee käsiteltäväksi viimeistään 5 
vuoden kuluttua haitan aiheutumisesta. Usein tilanne on lähtökohtaisesti sellainen, että MAL 
13 §:n mukaan ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alu-
eiden omistajia ja haltijoita on kuultu ja luvan myöntämistä on tässä vaiheessa jo vastustettu. 
Luvan edellytyksenä oleva ottamissuunnitelma-asiakirja sisältää sanallista selostusta ja kartta-
aineistoa kohdealueesta mutta ei yleensä valokuvia. Valokuvauksellista alkutilannetta ei yleensä 
siis maa-ainestapauksissa ole saatavana vertailuaineistoksi.

Oton kestäessä maisemamuutos, usein haitallisena ja lisääntyvänä, jatkuu koko ottota-
pahtuman ajan. Lopputulos on ennakoitavissa ja arvioitavissa ainoastaan ottoluvan asiakirjojen 
ja karttojen perusteella. Maa-ainesluvan haltijalla on vuosittainen ilmoitusvelvollisuus lupavi-
ranomaisen suuntaan. Kotitarveottoa tällainen velvollisuus koskee ainoastaan, kun ottomäärä 
ylittää 500 kiintokuutiota vuodessa.

Mikäli maa-aineskohteessa on hyödynnettävää ainesta ottoluvan mennessä umpeen, saa sa-
maan kohteeseen yleensä uuden luvan. Ympäristöön kohdistuvien haittojen kannalta tämä rat-
kaisu on parempi kuin avata kokonaan uusi ottokohta. Näissä tapauksissa tulee esille kysymys 
siitä, voiko kiinteistön omistaja, joka jo kerran on saanut esim. maisemahaittakorvauksen, saada 
jatkuvan haitallisen muutoksen takia uudestaan korvausta. Vastaus on, että ratkaisu tehdään lu-
nastustoimituksessa ja jos haitta on vähäistä suurempi, korvaus määrätään maksettavaksi.

Kotitarveotto tai vastoin maa-aineslakia tapahtuva ottaminen voivat jatkua ilman aika-
rajoitusta. Korvataanko haitta vain kerran, jos se on koko ajan lisääntyvä? Tämän näyttänee 
myöhempi oikeuskäytäntö.

Ensimmäisessä korvauskatselmuksessa alue on syytä kuvata kattavasti, koska asiaan voi-
daan joutua palaamaan joko LunL 39 ja 45 §:ien tai myöhemmin samalle alueelle annettavan 
uuden luvan mahdollisesti aiheuttamien haittojen käsittelyjen yhteydessä. Eri muutosajankoh-
tien mukaisten tilanteiden dokumentointi esim. digitaalikameralla otettujen kuvien ja MTJ-
karttaotteiden avulla on välttämätöntä. Muulla tavoilla eri haittatilanteiden osoittaminen ja 
perustelu on vaikeaa.

Maanteiden ja voimajohtojen ollessa kyseessä on taustalla usein laajoissa maisemaa ja 
yleensäkin ympäristöä muuttavissa hankkeissa hallinnollinen päätös. Hankkeet toteutetaan 
suunnitelmiin perustuvien päätösten mukaisesti. Haltuunottokatselmus kulloisenkin lähtöti-
lanteen dokumentoinnin kannalta on tärkeä. Valokuvia on syytä ottaa kaikista niistä kohteista, 
joissa vähänkin on epäilystä suurista hankkeen aiheuttamista muutoksista. Tämä koskee sekä 
lunastusrelaation kohteita että LunL 38 §:n mukaisia naapureita taikka muita henkilöitä.

Suoraan lunastuslakiin tai maantielakiin perustuvissa lunastuksissa maisemahaitat saadaan 
ratkaistua yleensä ilman jälkikorvauskäsittelyä. Tie tai voimalinja sekä niistä aiheutuneet maise-
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mamuutokset ovat aina näkyvissä lopullisina siinä vaiheessa, kun toimitus on edennyt korvausten 
käsittelyyn.

YksTL:n mukaisissa toimituksissa maisemahaittoja saattaa syntyä joissakin tapauksissa. 
Sama koskee KML:n mukaisia rasitetoimituksia. Molemmissa tapauksissa maisemahaitat lie-
nevät toistaiseksi hyvin harvoin käsiteltyjä ja korvattuja.

Luonnonsuojelualueiden toteuttamista koskevissa toimituksissa (SUTO-toimituksissa) 
voi ilmetä tapauksia, joissa haitta (esim. järvimaiseman umpeutuminen) ilmenee pitkän ajan 
jakson kuluessa. LSL 53 §:n perusteella korvauskäsittely tapahtuu LunL:n mukaisesti. Näissä ta-
pauksissa voidaan joutua soveltamaan LunL:n 39 ja 71 §:ien mukaisesti 10 vuoden määräaikaa.

Suojelualueiden perustaminen saattaa luoda edellytykset maiseman hitaalle mutta haitalli-
selle muuttumiselle. Vastaavia tilanteita voi syntyä myös maantietoimitusten yhteydessä, jos esim. 
tiealueella tai sen läheisyydessä kasvava kasvusto pääsee peittämään esim. järvimaiseman.

2.5.4	 Maiseman	muuttajat

2.5.4.1	 ulkopuoliset	muuttajat

Kun arviointitoimitusten yhteydessä selvitetään maisemahaittoja, ei maiseman muuttajan tai 
haitan aiheuttajan määrittämisessä yleensä ole ongelmia. LunL:n perusteella voidaan suoraan 
todeta, että hakija, jonka yrityksen johdosta lunastustoimitus on pantu vireille, on muuttami-
sesta ja siitä aiheutuvista haitoista vastaava taho. MTL:n mukaan vastaava muuttajataho on 
tienpitäjä, joka on kyseisen tiehankkeen takana.

MAL:n mukaan vastuu maiseman muuttamisesta on maa-aineksen ottajalla. Niissä ta-
pauksissa, joissa fyysinen ottaja ja välitön maiseman muuttaja on eri taho kuin se, jolle ot-
tolupa on myönnetty, aineksen otosta vastaavana pidetään sitä, jolle ottolupa on myönnetty. 
Korvauskäsittelyyn on tullut esim. tapaus, joissa ottolupa on vuokrattu ja edelleen alivuokrattu. 
Tällöin keskinäisissä vuokrasopimuksissa on määritelty eri tahojen keskinäiset vastuut. Edellä 
mainitussa tapauksessa alkuperäinen ottoluvan haltija todettiin vastuulliseksi tahoksi.

Kotitarveoton osalta muuttajan vastuu on kyseisen kiinteistön omistaja, joka alueeltaan 
ottaa maa-ainesta omaan tarpeeseensa. Joskus maa-ainesta otetaan rasiteoikeuden perusteella. 
Sekä kotitarvemitassa tapahtuvasta otosta että luvanvaraisesta otosta ja sen aiheuttavista muu-
toksista vastaa rasiteoikeuden haltija.

SUTO-toimituksissa toimitaan yleensä LunL:n periaatteiden mukaisesti ja mahdollinen 
maiseman muuttaja on toimituksen hakija eli Suomen valtio. Muissa toimituksissa joudutaan 
kulloisenkin sovellettavan lain perusteella määrittämään mahdollinen maisemanmuuttaja eli 
korvausvelvollinen, mikäli muutos edellyttää korvattavuutta.

2.5.4.2	 Maanmittaustoimitus	maiseman	muuttajana

Maanmittauslaitos itse voi suoranaisesti vaikuttaa eräiltä osin maisemamuutoksiin. Seuraavassa 
on poimintoja joistakin tällaisista tapauksista.
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Yksityistietoimitukset
Yksityistielain 7.2 §:ssä on säännös siitä, että uuden tien tekemisestä ei saa aiheutua huomat-
tavaa luonnon turmeltumista tai ympäristön kulttuuriarvojen vähenemistä tai muuta näihin 
verrattavaa yleisen edun loukkausta. Säädös velvoittaa huomioimaan maisemalliset tekijät tien 
sijainnista päätettäessä.

Ympäristöministeriön maisematyöryhmän mietinnössä todetaan mainittuun yksityistie-
lain säädökseen liittyen, että maisema-alueilla tulisi huolehtia teiden ja niihin liittyvien raken-
teiden säilyttämisestä sekä välttää tarpeetonta oikomista, levittämistä ja päällystämistä.�� 

Teiden maisemaa muuttava ratkaisuvalta on usein toimitusinsinöörin käsissä, kun 
(pakko)päätöksillä joudutaan määräämään tielinjan paikka. Asian käsittelyssä voi tietysti tu-
keutua siihen, että alueellinen ympäristökeskus on uuden tien rakentamista koskevissa toi-
mituksissa asianosainen nimenomaan maisemakysymystenkin kannalta. Ympäristökeskusten 
edustajat eivät kuitenkaan aina tule toimituskokouksiin.

Alueelliset yksityistiejärjestelyt
Vastaava tilanne kuin edellä mainituissa yksityistietoimituksissa mutta suuremmassa mittakaa-
vassa, tulee eteen alueellisissa yksityistiejärjestelyissä. Mikäli järjestelyjen yhteydessä joudutaan 
rakentamaan uusia teitä, on niiden maisemavaikutukset selvitettävä huolellisesti, jotta välty-
tään rikkomasta vanhojen kulttuuriympäristöjen maisemakuvaa.

Uusjaot ja tilusjärjestelyt
Uusjakotoimitusten toteuttamisvastuu on Maanmittauslaitoksella. Uuden ja parannetun kiin-
teistörungon suunnittelussa ja toteuttamisessa joudutaan muuttamaan hyvinkin oleellisesti 
perinteistä maisemakuvaa. Antikainen toteaa omassa tutkimuksessaan, että uusjaoilla on heik-
ko julkisuuskuva nimenomaan maisemamielessä siksi, että perusparannusprosessit ovat liian 
raskaat.��

Muut toimitukset
KML:n 154 § mahdollistaa rasitteen perustamisen maa-aineksen ottamista varten. Tällainen 
ottaminen edellyttää MAL:n mukaisen ottoluvan, mikäli kysymys ei ole kotitarveotosta. 
Toimitusinsinöörillä on mahdollisuus ennakoida ja estää maisemahaittojen syntyminen asian 
valmisteluvaiheessa. Rasitealue saattaa nimittäin olla mahdollista sijoittaa sellaiselle alueelle, 
ettei siitä pääse syntymään MAL 9§:n mukaista haittaa ympäristössä sijaitseville kiinteistöille.

2.6	 negatiivisen	maisemamuutoksen	käsitteitä

Maisemaan liittyvät ongelmat kytkeytyvät luonnonvarojen käytöstä ja ympäristön hyödyntä-
misestä aiheutuviin yleisiin ongelmiin. Tämän tutkimuksen kontekstin kannalta ympäristön ja 
samalla maiseman muutos aiheutuu ensisijaisesti rakennustoiminnasta (tiet, voimansiirtolinjat). 
Sen lisäksi maisemaa muutetaan maa-aineksien hyödyntämisen (irtomaa-ainekset, kalliokiviai-
nekset) seurauksena, jolloin alkuperäiset luonnonmuodostumat muuttuvat tai häviävät koko-
naan.

�� Ympäristöministeriö 1992, 85.
�� Antikainen 1996, 103.
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Maanmittaustoimituksissa käsiteltävä maisemamuutos kohdistuu yleensä vuosisatojen 
saatossa syntyneeseen maaseudun kulttuurimaisemaan, joka on hitaasti muotoutunut maata-
louden elinkeinorakenteen muutoksien myötä.

Maisemamuutoksen tulos on kaksitahoinen. Ensinnäkin maisemaan voi tulla lisää uusi, 
sinne aikaisemmin kuulumaton tekomuoto (meluaita, voimansiirtolinja, uutena tekomuotona 
läjitysalue tms.). Toisaalta maisemasta voidaan osittain tai kokonaan poistaa sinne alun perin 
kuulunut, geologisten prosessien kautta syntynyt luonnonmuodostuma (pitkittäisharju, kallio-
mäki tms.).

Ensiksi mainittu toimenpide saattaa paitsi tuoda vieraan lisäelementin maisemaan niin 
myös katkaista tai osittain sulkea alkuperäisen maiseman. Kohomuodon poistaminen vastaa-
vasti voi avata sen takana piilossa olleen negatiiviseksi miellettävän uuden näkymän. Toisaalta 
kohomuodon muuttaminen voi ainoastaan muuttaa alkuperäistä primäärimuotoa ”oudoksi” 
verrattuna tuttuun ja alkuperäiseen tilanteeseen.

Visuaalinen pilaantuminen voidaan ymmärtää kumuloituvaksi prosessiksi, jossa negatii-
vinen muutos saattaa aiheuttaa uuden lisäongelman. Kun maisema pilaantuu, tarkoittaa se, 
että visuaalisen ympäristön ilmentymäkokonaisuudessa tapahtuu haitallisia muutoksia. Nämä 
negatiiviset ilmiöt ilmenevät muutoksina:

– maankamaran eli kallio- ja maaperän muodoissa,
– tekoaineksissa (eli rakennuksina ja laitteina) sekä
– kasvillisuudessa.��

Maisemaan muuttamisen johdosta tuleva negatiivinen muutos kohdistuu, tämän tutki-
muksen kontekstia ajatellen, yleensä maaseudun kulttuurimaisemaan tai luonnonmaisemaan. 
Koskiahon mukaan vesistöön, rantaan, peltoon tai harjuun liittyvä maisema koetaan yleisesti 
herkimmin pilaantuviksi.

Kasvillisuuden maisemaa pilaava muutos on korvauskäsittelyä ajatellen marginaalinen. 
Pysyvänä muutoksena maisemalliset kasvillisuushaitat voivat tulla esille SUTO-toimituksissa, 
kun rantakasvillisuuden käyttörajoitusten johdosta järvimaisema saattaa esim. jonkun kiinteistön 
kohdalta vähitellen kokonaankin umpeutua. Voidaan puhua järvimaiseman menetyksestä.

Naapuritilalla suoritettu aukkohakkuu ei nykyisen oikeuskäytännön mukaan aiheuta kor-
vattavaa maisemamuutosta. Maiseman kannalta kyseessä on kuitenkin perustavanlaatuinen ja 
pitkäkestoinen muutos.

Aiheuttavatko erilaiset hankkeet, joita maanmittaustoimituksissa käsitellään, visuaalista pi-
laantumista ja sitä kautta korvattavaa haittaa, on yksi tämän tutkimuksen pääkysymyksistä. Sen 
lisäksi erilaisille haitoille ja haitallisuuden arviointiin pyritään antamaan arviointityökaluja.

Maisemahaittakäsitteistö on Suomessa vakiintumaton. Haittakysymyksiä joudutaan kui-
tenkin jatkuvasti toimituksissa käsittelemään. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista määri-
tellä maanmittaustoimituksissa käytettäväksi yhtenäinen käsitteistö. Tämä varmistaa yhtenäi-
sen käytännön ja sen, että ymmärrämme toinen toisiamme nykyistä paremmin.

2.6.1	 Maisemahäiriö

Maisemaa heikentäviä ja rikkovia elementtejä kutsutaan, mikäli ne ovat visuaalisesti lieviä, 
maisemahäiriöiksi��. Tällainen häiriö saattaa kohdistua luonnonpiirteisiin, kulttuuripiirteisiin 

�� Koskiaho 1977, 129–130.
�� Ympäristöministeriö 2003, 12.
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ja pahimmillaan se voi näkyä koko maisemakuvassakin eli edellä mainituista fyysisistä piirteistä 
muodostuvasta ilmentymien kokonaisuudesta.

Maisemahäiriö on yleensä helposti korjattavissa, joko osittain tai kokonaan, jolloin haitta 
jää pieneksi tai poistuu kokonaan. Toisaalta maisemahäiriö voi olla luonteeltaan ainoastaan ti-
lapäinen (esim. työnaikainen häiriö, joka poistuu hankkeen valmistuttua). Tämän vuoksi mai-
semahäiriö ei aiheuta merkittävästi alueen luonnon- tai kulttuuriarvojen vähenemistä.

2.6.2	 Maisemavaurio

Maisemavaurio on maisemahäiriötä vakavampi visuaalisen pilaantumisen ilmentymä. Se voi 
kohdistua kuten maisemahäiriökin alueen luonnon- ja kulttuuripiirteisiin ja muuttaa pysyvästi 
koko maisemakuvaa. Pysyvät vauriot maisemassa aiheuttavat usein kyseisen maiseman luon-
non- tai kulttuuriarvojen vähenemistä.�� Mikäli vauriojäljet maisemassa jäävät niin vähäisiksi, 
että kiinteistöjen arvot eivät niiden johdosta sanottavasti alene, puhutaan (korvauskynnyksen 
ylittämättömistä) maisemavaurioista.

2.6.3	 Maisemahaitta

Maisemamuutos voi olla joskus luonteeltaan sellainen, että tarkasteltava maisema vaurioituu 
pysyvästi ja muutoksesta syntyy objektiivisesti todettavia haittavaikutuksia. Maisemalliset 
luonnon- ja kulttuuripiirteiden arvot muodostavat, nykyisen oikeuskäytännön mukaan, osan 
kiinteistön arvosta. Mikäli maiseman negatiiviset muutokset ovat sellaiset, että ne pysyväs-
ti alentavat lunastuksen kohteena olevan kiinteistön, naapurin tai lähellä sijaitsevan kiinteis-
tön arvoa siten, että arvonalennukset joudutaan korvaamaan, puhutaan maisemahaitasta. 
Maisemahaittatapauksissa siis korvauskynnys ylittyy.

2.6.4	 Maisemaimmissio

Immissio-käsitettä käytetään yleisesti arviointitoimitusten yhteydessä ja tällöin tarkoitetaan 
tavallisesti pöly- ja meluimmissioita. Analysoidessaan immissio-termiä Kuusiniemi kuvaa im-
mission negatiiviseksi tapahtumaksi. Se syntyy tietyn kiinteistön alueella suoritetusta toimen-
piteestä, joka samalla riistää joltakin naapurilta tietyn edun.��

Immissiot voivat olla aineellisia tai aineettomia, vaikkakaan immission käsitteellä ei ole 
tarkkaa legaalimääritelmää. Säädökset ja niiden perustelut osoittavat yleensä esimerkein min-
kälaista häiriövaikutusta eri immissiot tarkoittavat.��

Kuusiniemi on esittänyt immission syntyä yleisesti tapahtumasarjana, joka alkaa päästös-
tä (emissio) ja jatkuu kulkeutumisen (transmissio) kautta tiettynä negatiivisena vaikutuksena 
(immissio) kohteessa.�� Vaikutuksen kohteessa (resipientti) saattaa syntyä haitallisia muutok-
sia, joita Kuusiniemi kutsuu häiriöksi tai pilaantumiseksi. Mainitut negatiiviset tekijät saattavat 
edelleen saada aikaan haitallisia seurannaisvaikutuksia. Puhuttaessa yleisesti immissiohaitoista, 
tarkoitetaan juuri näitä mainittuja negatiivisluonteisia tapahtumia kaikkine seurannaisvaiku-
tuksineen.

�� Heikkilä 2000, 56.
�� Kuusiniemi 1992, 14.
�� Kuusiniemi 1997, 125.
�� Kuusiniemi 1992, 20.
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Perinteisessä ”immissioajattelussamme” immissiohaittojen ymmärretään olevan lähtö-
kohtaisesti aineellisia, kuten edellä on todettu. Esimerkiksi NaapL 17 § immissiohaitalla tar-
koitetaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, 
kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Esimerkkinä kivenmurskaamon naapurustossa pöly-, tärinä- tai meluhaitta ovat yleisim-
mät aineelliset immissiot. Kyseessä voidaan sanoa olevan kiinteistöltä tapahtuva aine- tai energi-
asiirtymän aiheuttama haitallinen vaikutus.

Vastaavasti, kun immissio on aineeton eli sillä ei ole objektiivista, aisteihin perustuvaa, 
havaittavuutta, puhutaan immateriaalisista tai ideaalisista immissioista. Aineettoman immission 
vaikutus ympäristöön voi olla luonteeltaan psyykkinen tai esteettinen. Esimerkkinä psyykkises-
tä immissiosta on voimalinjan lähelle joutumisesta johtuva ylimääräinen sairastumisen pelko, 
vaikka tieteellistä näyttöä voimalinjan tämän suuntaisesta haittavaikutuksesta ei olisikaan.

Esteettinen immissio tarkoittaa edellisen esimerkin mukaisen voimalinjan aiheuttamaa 
loukkausta naapurikiinteistön omistajan esteettiseen arvomaailmaan. Järvi- ym. luonnonmai-
sema muuttuu epäesteettisemmäksi esimerkiksi, kun uusi voimansiirtolinja rikkoo alkuperäistä 
kulttuurimaiseman totuttua ja perinteistä harmoniaa.

Mainituissa immateriaalisissa immissioissa on samalla kysymys arvoimmissiosta. 
Tarkastelun kohteena olevien kiinteistöjen kannalta voimalinjan tai maa-aineksen oton vai-
kutus on aineeton, jos vain kiinteistön maisema muuttuu ilman, että kiinteistön substanssiin 
kohdistuu mitään vaikutusta. Siitä johtuva seuraus on kuitenkin taloudellinen (aineellinen), 
mikäli kiinteistön arvo alenee.�0

Maisemaimmissio on määritelmän mukaan luonteeltaan siis immateriaalinen ja esteetti-
nen immissio, joka on arvoimmissio, kun kiinteistön arvo alenee ilman kiinteistön substanssiin 
kohdistuvaa vaikutusta.

Todettakoon, että toimitus- ja oikeuskäytännössä eri immissiotyyppejä ei rahallisesti edel-
lytetä erotettaviksi. Oleellisinta on määritellä oikea kokonaiskorvaus haitan aiheuttamista me-
netyksistä. Korvausperusteluissa on kuitenkin syytä tuoda näkyviin kaikki eri immissiot, joihin 
määrätty korvaus perustuu.

Menetys koostuu usein monista osatekijöistä, joiden itsenäiset vaikutukset yksin esiin-
tyessään todennäköisesti ovat suurempia kuin kokonaisuuden osana ollessaan. Toisin sanoen 
kokonaisuus ei ole osiensa summa.

2.7	 Maisemaimmissiot	eri	korvaustilanteissa

2.7.1	 Maisemaimmissio	oman	kiinteistön	alueella

Mikäli maisemaa haitallisesti muuttava toimenpide (esim. pakkotoimenpiteenä rakennettu tie 
tai voimalinja) kohdistuu omaan kiinteistöön ja siitä aiheutuu kiinteistön arvon alenemista, 
puhutaan esinevahingosta. Immateriaalinen maiseman menetys oman kiinteistön alueella kuu-
luu kiinteistön omistajan suojatussa etupiirissä tapahtuneeksi menetykseksi.

Puhtaaksi varallisuusvahingoksi ymmärretään omaisuuteen liittyvä arvon aleneminen.�� 
Kaikki siihen liittyvät kysymykset tulee käsitellä kyseistä kiinteistöä koskevassa korvauskäsitte-

�0 Kuusiniemi 1997, 125–127. 
�� Hollo 1991, 721. 
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lyssä yhdessä muiden menetysten kanssa. Niitä voivat olla maapohjan tai rakenteiden menetys, 
käyttöoikeuden menetys tai rajoitus taikka kauppa-arvon muu menetys.��

Tämän selvityksen yhteydessä on tullut esille, ettei maisemamenetyksiä aina ole huomattu 
ottaa esille viran puolesta. Asian esilletulo onkin usein riippunut maanomistajan aktiivisuudes-
ta ja asiantuntemuksesta. Ammattikuntamme piirissä ei toisaalta välttämättä ole aina tiedostet-
tu sitä, että maisema on osa kiinteistön arvoa.

2.7.2	 Maisemaimmissio	oman	kiinteistön	ulkopuolella

Tapauksissa, joissa maisemaimmission vaikutus heijastuu naapurustosta, siis oman kiinteistön 
rajojen ulkopuolelta, tilanne on juridisesti erilainen. Korvattavana käsiteltävä menetys oikeus-
käytännössä tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että menetys olisi tapahtunut vahingonkärsijän oi-
keudellisesti suojatussa etupiirissä.

Eronen toteaa asiasta, että ”luonnonkauniissa ympäristössä oleva asunto on omistajan suo-
jatun elämänpiirin esine. Jos hän joutuu sen menettämään, on hän oikeutettu saamaan siitä kor-
vauksen sen mukaan, että se oli luonnonkaunis”.�� Eronen täsmentää käsitystään toteamalla, 
että ”on olemassa tietty etupiiri, jonka säilymiseen kiinteistön käyttäminen perustuu”.74 Toisaalta 
kiinteistön ulkopuolella tapahtunutta maiseman rumentumista ei lasketa esinevahingoksi.

Tarkasteltaessa haitallista maisemamuutosta oman kiinteistön alueella tapahtuneen mai-
semaa muuttaneen lunastushankkeen kannalta lähtee oikeuskäytäntö siitä, että kyseessä on 
esinevahinkona korvattava vahinko. Vastaavasti naapurikiinteistöltä heijastuksena tuleva sa-
manlainen muutos määritellään aineettoman immission aiheuttamaksi varallisuusvahingoksi. 
Toisin sanoen naapurustoon kohdistuva toimenpide saattaa saada aikaan esteettisen immissio-
vaikutuksen, jonka johdosta asumisviihtyisyys ja samalla kiinteistön arvo alenee tämän arvoim-
mission johdosta.

Kuusiniemi toteaakin, että ”vaikkakaan kaunis maisema ei välttämättä kuulu kiinteistön-
omistajan suojattuun etupiiriin, niin esimerkiksi lunastustilanteissa lienee lähdettävä siitä, että 
käypä hinta määräytyy vallitsevien maisemallisten arvojen perusteella”.�� Sama periaate on ana-
logisesti nähtävissä myös MAL 9 §:ssä säädetyssä maa-aineksen ottajan korvausvelvollisuutta 
koskevassa säännöksessä, joka kuuluu ”jos aineksen ottaminen alentaa viereisen tai lähistöllä si-
jaitsevan kiinteistön arvoa”.

Lunastusrelaation ulkopuolisten tahojen asianosaisuuskäsite poikkeaa maantielain ja lu-
nastuslain mukaisissa toimituksissa hiukan toisistaan. MTL 55 §:n mukaan asianosainen on 
jokainen, jonka oikeutta tai etua toimitus koskee. LunL 38 §:n mukaan naapurille aiheutuvan 
haitan on oltava merkittävä.

Näissä lunastusrelaation ulkopuolisissa tapauksissa on huomioitava, että tässä tarkoite-
tut korvaukset käsitellään ainoastaan vaadittaessa. Menetyskysymys on usein varsin abstrakti 
ja normaalisti asianosaiselle tuntematon. Mikäli menetys on objektiivisesti todettavissa, tulee 
helposti mieleen kysymys, pitääkö toimitusinsinöörin jo pelkästään moraalisista syistä ottaa 
asia esille.

�� Peltomaa 1998, 16.
�� Eronen 1968, 19.
�� Eronen 1976, 23.
�� Kuusiniemi 1997, 115.
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2.7.3	 voimansiirtolinjoihin	liittyvät	immissiot

Suomen sähköjakeluverkoston rungon muodostavien 110 kV, 220 kV ja 400 kV jännitteen voi-
majohtojen rakennusvaihetta edeltää esisuunnittelu, jossa tutkitaan eri reittivaihtoehtoja, sel-
vitetään hankkeen ympäristövaikutukset sekä määritetään YVA-lain mukaisen arviointimenet-
telyn tarve. YVA-menettelyyn liittyy mm. suunnitelmien nähtävillä olo ja mahdollisuus antaa 
niistä lausuntoja. Tarkempaa suunnittelua varten valittu reittivaihtoehto tutkitaan maastossa 
lääninhallituksen antaman luvan perusteella. Lunastustoimituksen käynnistyminen edellyttää 
lunastusluvan, jonka valtioneuvosto myöntää��.

Voimansiirtolinjoihin liittyvissä lunastustoimituksissa perustetaan käyttöoikeuden rajoi-
tukset linjoja varten niille kiinteistön alueille, joilla linjat sijaitsevat. Tämä käyttöoikeusalueeksi 
eli johtokaduksi kutsuttu alue jaetaan kolmeen osaan, joita ovat pylväsala, johtoaukea ja reu-
navyöhyke. Pylväsala tarkoittaa kannatinpylvään tarvitsemaa vapaata maa-alaa, jolla sijaitsee 
pylväiden lisäksi harukset ja muut tarvittavat tukirakenteet.

Johtoaukea on johtoja varten vapaaksi jätettävä linjanalus. Linjan rakenteesta riippuen 
johtoaukean leveys vaihtelee 10–22 m keskilinjan molemmin puolin. Rakentamisrajoitus ulot-
tuu lisäksi linjan rakenteesta johtuen 5–10 m johtoaukean ulkopuolelle.

Reunavyöhyke ulottuu 10 m:n etäisyydelle johtoaukean ulkopuolelle. Tätä aluetta koskee 
metsänkasvatusrajoitus siten, että johtoaukean reunassa puuston enimmäiskorkeus on 10 m ja 
ulkopuolisessa reunassa 20 m.

Täsmälliset kutakin linjaa koskevat määräykset ilmenevät lunastusluvasta. Korvauskäsittelyssä 
käyttöoikeuden lunastukseen liittyvät kohteet korvataan maanomistajalle tavallisesti maapohja-
korvauksina sekä mahdollisina rakenteiden tai rakennusten menetyksinä sekä käyttöoikeuden tai 
-mahdollisuuden menetyksinä��.

Maisemaimmissio
Linjoista aiheutuva mahdollinen maisemaimmissio ilmenee kiinteistön kauppa-arvon alene-
misena.

Kiinteistö tulee helposti ei-halutuksi epäesteettisen kohteen tullessa pysyvästi esim. lo-
makiinteistön lähettyville siten, että se vielä näkyy pääasiallisessa katselusuunnassa. Kohteen 
myyntiaika voi maisemamuutoksen johdosta pidentyä ja sen hinta saattaa samalla laskea.

Maisemahaittana korvattava esinevahinko linjasta, lunastuksen kohteena olevan kiinteis-
tön alueella, muodostuu, kun se sijaintinsa johdosta muodostaa sellaisen haittailmentymän, 
jonka voidaan osoittaa laskevan objektiivisesti kiinteistön arvoa. Yleinen korvausoikeudellinen 
periaate on, että korvattavan menetyksen tulee olla rahassa mitattava. Pelkät tunnesyyt tai -pe-
rusteet eivät siis yksin riitä korvausvaatimusten perusteiksi.

Arvoimmissiona korvattavaksi vaadittava lunastusrelaation ulkopuolisen kiinteistön ar-
vonalennus, joka perustuu LunL:n 38 §:ään, edellyttää, että haitta on merkittävä. Tämän lisäksi 
haitan tulee olla sellainen, että se korvattaisiin lunastusrelaation kohteena olevalle kiinteistölle. 
Korvaamista on pidettävä lisäksi olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Kyseessä on siis kiinteis-
tön arvonalennus ilman sen substanssiin kohdistuvaa haittavaikutusta.��

�� Maanmittauslaitos 2004.
�� Peltomaa 1998, 13–16.
�� Kuusiniemi 1997, 125.

MAiSeMATArkASTelUN läHTökOHDAT



46 MAiSeMAHAiTOiSTA JA NiiDeN käSiTTelySTä MAANMiTTAUSTOiMiTUkSiSSA

Korvauskäsittelyä ajatellen oleellista on pystyä osoittamaan ja perustelemaan mahdollisen 
maisemaimmission synty. Toisin sanoen syntyykö pylväsalamenetysten ja käyttöoikeusrajoi-
tusten lisäksi vielä muuta korvattavaa varallisuusvahinkoa, mikä johtuisi maisemaimmissiosta. 
Oman tai lähellä sijaitsevien kiinteistöjen alueille tulevat voimalinjojen kannatinpylväät, voi-
majohdot ja mahdolliset metsämaisemaan avattavat johtokadut saattavat vielä aiheuttaa oman 
varallisuusvahinkonsa kiinteistölle.

Muut immissiot
Korkeajännitelinjoihin liittyy usein psyykkisiä pelkotiloja, jotka kohdistuvat olettamuksiin lin-
jojen haitallisista sähkö- ja magneettikenttävaikutuksista. Näihin ilmiöihin on yleisesti liitetty 
pelkoja sairastumisriskeistä. Ilmiötä kutsutaan psyykkiseksi immissioksi. Kuitenkaan laajojen sel-
vitystenkään mukaan ei  näyttöä esitetyille peloille ole voitu osoittaa��.

Toisaalta esimerkiksi WHO:n sivuilta löytyy yleinen suositus, ettei voimalinjan viereen 
rakennettaisi vakituisia asuntoja, vaikkei suoranaista terveysvahinkoa ole rajatasolla mitatta-
vissa. Turvallinen (0,3 microT) etäisyys lienee 30 m 110 kV ja 70 m 400 kV linjasta. Mikäli 
käsiteltäväksi tulee tapauksia, jotka sijaitsevat tätä lähempänä linjoista, korvaamispäätökselle 
löytyy ilmeisiä perusteita. Katso lisätietoja nootissa näkyvästä osoitteesta.�0

Peltomaa jättää omassa tutkimuksessaan psyykkistä immissiota koskevan korvattavuus-
kysymyksen pohdittavaksi��. Kyseessä on eräänlainen syy- ja seurausilmiö, jossa sairastu-
mispelko aiheuttaa psyykkisen immission, mikä taas mahdollisesti aiheuttaa arvoimmission. 
Voimansiirtolinjojen lähialueet eivät ole haluttuja asuinalueita siitä huolimatta, ettei niihin 
kohdistuisikaan todennettavaa lisääntynyttä sairastumisriskiä.

Yhteisvaikutus
Kiinnostavinta voimansiirtolinjojen immissiovaikutusten määrittelyssä olisi saada selville linjo-
jen arvoimmissiovaikutus kokonaisuutena. Tätä asiaa on tutkittu SOM-tekniikalla suurta em-
piiristä havaintoaineistoa käyttäen. Tutkimuksessa selvitettiin haittavertailuna lisäksi eräiden 
muidenkin maisemaan rakennettujen tekomuotojen vaikutusta lomakiinteistöjen hintoihin. 
Riittävän suurella havaintoaineistolla testattaessa on selvitetty voimansiirtolinjoihin liittyvää 
rahassa mitattavaa kokonaisvaikutusta. Siihen sisältyy samalla myös Peltomaan harkittavaksi 
jättämä psyykkinen immissiovaikutus.

Tämän tutkimuksen liitteenä on lisäksi laajahko oikeustapausaineisto, johon on koottu 
erilaisia voimalinjatapauksia. Aineistosta kannattaa etsiä analogioita käsiteltävinä olevien kor-
vaustapausten korvausperusteisiin ja korvauksiin.

2.7.4	 Maa-aineksen	ottoalueisiin	liittyvät	immissiot

Maa-aineksien hyväksikäyttö perustuu maa-aineslaissa annettuihin säädöksiin. Lain sovelta-
misalaan luetaan kuuluviksi, turvetta lukuun ottamatta, kaikkien maaperän aineksien lisäk-
si kalliokiviaines. Huomattakoon, että MAL:n 1 §:n luettelo ei ole geologisesti tyhjentävä. 
Poikkeuksena soveltamisalasta ovat kuitenkin kaivoslain mukaisesti ja rakennustoiminnan yh-

�� Kauppa- ja teollisuusministeriö 1996; Valjus 1996; Verkasalo 1996.
�0 http://www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer-FAQ/toc.html#14.
�� Peltomaa 1998, 26.

http://www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer-FAQ/toc.html#14
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teydessä tapahtuva aineksen otto sekä vesialueelta tapahtuva otto, jotka edellyttävät ympäris-
tölupaviraston lupaa.

Jo ottoluvan edellytyksenä on, ettei otto saa turmella kaunista maisemakuvaa, luonnon 
merkittäviä kauneusarvoja eikä erikoisia luonnonesiintymiä. Lisäksi laissa edellytetään, että 
huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei saa tapahtua eikä pohjave-
siolosuhteissa saa tapahtua laadun tai antoisuuden vaarantumista, jos siihen ei ole myönnetty 
vesilain mukaista lupaa. MAL 3 §:ssä on lisäksi eräitä muitakin edellytyksiä, jotka edellytetään 
täytettäviksi lupaa myönnettäessä.

Luvan maa-ainesten ottoon myöntää kunnan määräämä lupaviranomainen lupaha-
kemuksen perusteella, mihin liittyy ottamissuunnitelma, jossa on esitettävä mm. hankkeen 
ympäristövaikutukset sekä suunnitelmat alueen myöhemmästä käytöstä. Tietyissä tapauksissa 
(MAL 7 §) edellytetään lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

Lupaa ei vaadita kotitarveottoa (MAL 4, 23a §) varten. Mikäli ottomäärä ylittää 500 k-m3 
edellytetään kuitenkin, että valvontaviranomaiselle ilmoitetaan ottopaikan sijainti ja arvioitu 
ottamisen laajuus.

Siitä huolimatta, että ottoluvan ehdoissa edellytetään, ettei kaunis maisemakuva saa oton 
johdosta turmeltua, aiheutuu maa-ainesten hyödyntämisestä usein haitta- ja vahinkoseuraa-
muksia viereisille tai muille lähellä sijaitseville kiinteistöille. Mikäli niitä ei ole pidettävä vä-
häisinä, ovat ne korvattava täysimääräisinä vahinkoa kärsineen kiinteistön omistajalle. Näiden 
vahinkojen ja haittojen tulee olla korvaustapauksissa luonteeltaan kiinteistön arvoa alentavia 
tai kiinteistön käyttöä haittaavia.

Maisemaimmissio karkeiden maa-ainesten ottoalueilla
Karkearakeisten maa-ainesten otto kohdistuu yleensä pitkittäisharjuihin. Arvokkain murskaus-
kelpoinen tai soravaltainen aines sijaitsee yleensä harjujen ydinosissa. Tätä arvokkainta ainesta 
sora- ja hiekkamuodostumissamme on noin neljäsosa koko ainesmäärästä. Tämän aineksen 
hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että päällä oleva hieta- tai hiekkapitoinen vähäarvoisempi osa 
on ensin poistettava. Sitä ennen poistetaan puut ja lisäksi kangashumus sekä kannot, jotka 
kasataan yleensä työaikaiseksi pöly/näkösuojaksi.��

Aineksen hyödyntäminen aiheuttaa kuormauksen, seulonnan ja joskus murskauksen sekä 
kuljetuksen aiheuttamaa melua ja hiekkapölyä. Kuivalla ilmalla ottoalueen avatuilta rinteiltä 
(usein ns. sekundaarisia lievehietikoita) nousee pölyä pelkästään jo tuulenkin vaikutuksesta.

Moreenimuodostumien aineksen hyödyntämistä on myös tutkittu. Nämä muodostumat 
liittyvät usein Salpausselkämuodostumiin tai harjujaksoihin. Moreenimuodostumat ovat muo-
doltaan pitkittäisiä tai poikittaisia harjanteita tai erillisiä kumpumaisia muodostumia. Niiden 
materiaali on ainakin jossain määrin lajittunutta mutta yleensä vähäarvoisempaa kuin sora-
muodostumien aines.

Huonosti lajittuneissa moreenimuodostumissa, joissa on paljon hienoainesta, on hienoai-
nes poistettava pesuseulontakäsittelyllä. Siitä taas aiheutuu helposti lietehaittaa käsittelyalueen 
ympäristöön.

Moreeniaines on yleensä hyvin kivistä. Mikäli kiviaines halutaan hyödyntää, on se murs-
kattava. Tästä aiheutuu taas selvästi suurempia haittoja kuin pelkän hiekan ja soran ottamises-

�� Rintala 2006, 23–26.
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ta. Mikäli moreenikiviä ei murskata, kootaan ne enemmän tai vähemmän näkyviksi jätekivi-
kasoiksi sopiviin paikkoihin.��

Maaperäalueilla tapahtuvasta maa-aineksen otosta voidaan todeta aiheutuvan mm. seu-
raavanlaisia maisemaseuraamuksia:

– Alkuperäisen luonnonmaiseman lopullinen muuttuminen.
– Maisemakatkaisun/-avauksen aiheuttama uusi haittanäkymä.
– Avoimien maaleikkauspintojen aiheuttama (työnaikainen) näkymä.
– Epäesteettisten rakennelmien ja laitteiden (seulat, murskauslaitteisto, välpät) ”näky-

minen” ottoalueella.
– Kantojen, juurien ja kangashumuksen muodostamien varastokasojen aiheuttama nä-

kymä.
– Mahdollisesta pesuseulonnasta johtuvat liettymät.
– Murskaamatta jätettyjen jätekivikasojen aiheuttama näkymä.
– Mahdollisen uuden ottoluvan aiheuttama odotettavissa oleva lisämuutos.

Muut immissiot maaperäalueilla
Suoranaisten maisemamuutosten lisäksi maa-ainesten otosta voidaan todeta aiheutuvan lisäksi 
ainakin seuraavia immissiotyyppisiä seuraamuksia:

– Melu, joka aiheutuu aineksen kuormauksesta, kuljetuksesta, seulonnasta ja välppä-
yksestä sekä murskauksesta. Laki ei edellytä lupaehtoihin kellonaika- tai viikonpäivä-
rajoituksia. Tällöin haitta voi olla enemmän tai vähemmän satunnaisesti ympärivuo-
rokautista ja seitsenpäiväistä. Ottotoiminnan ”vapaamuotoisuutta” lisää vielä se, että 
luvan haltija voi vuokrata lupaa eteenpäin ja uusi vuokralainen edelleen seuraavalle. 
Korvauskäsittelyssä saattaa aiheutua joskus päänvaivaa korvausvastuun selvittämises-
tä. Yleensä kuitenkin vuokrasopimusasiakirjojen perusteella asia on suhteellisen hel-
posti selvitettävissä.

– Pöly, joka sääolosuhteista riippuen vaihtelee. Ongelmaisin terävärakeinen ja neula-
mainen pöly syntyy murskauksesta. Pölyn määrään vaikuttavat lisäksi avattujen maa-
leikkausten suuruudet ja hienoaineksen määrä.��

– Mikroilmaston negatiivinen muutos. Tuuliolosuhteet voivat tietyissä tapauksissa 
muuttua haitallisesti.

– Joskus otolla on haitallisia vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin. Pohjaveden pinta voi 
laskea, virtaussuunta muuttua ja veden laatu huonontua.

Yhteisvaikutus
Tapauksesta riippuen maa-ainesten ottamisen aiheuttamat immissiotilanteet vaihtelevat suu-
resti. Selkeintä on pyrkiä kirjaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaikki esille tulevat 
yksittäiset haittatekijät. Usein on niin, että maisemahaitta muodostaa vain osan immissioiden 
yhteisvaikutuksesta. Pohjaveden osalta voidaan joskus joutua kuilukaivon menetys korvaamaan 
porakaivolla, mikä voidaan omana erillisenä korvauksenaan yksilöidä. Muilta osin eri haittojen 

�� Rintala 2006, 34–35, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa moreeniainesten ottomääristä ja -alueista.
�� Johannes Guon väitöskirjan (2005) perusteella kvartsipitoinen kivipöly lisää keuhkosyövän vaaraa. 

http://www.tsr.fi/tutkimus/tutkittu/hanke.html?id=102185.

http://www.tsr.fi/tutkimus/tutkittu/hanke.html?id=102185
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suhteellista suuruutta ei ole yleensä mahdollista mitenkään erotella. Haitta-arvioinnissa pyri-
tään euromääräisesti määrittelemään ainoastaan haittojen kokonaisvaikutus.

Tähän selvitykseen liittyvässä SOM-tutkimuksessa selvitettiin maa-aineksen ottoalueiden 
vaikutusta eri etäisyyksissä sijaitsevien lomakiinteistöjen hintoihin. Tutkimuksessa todettiin, 
että 2/3 tutkimukseen sisältyvistä noin 12 000 lomakiinteistöstä sijaitsi enintään 3 000 metrin 
etäisyydellä karkean maa-aineksen ottoalueista. Ottoalueiden etäisyyden vaikutus lomakiin-
teistöjen hintoihin ilmenee kohdasta 5.3.3.

Pohdittavaksi jää menettelytapa käsiteltäessä korvausvaatimuksia kohteessa, josta on jo 
kerran korvaus määrätty. Lupa on voimassa MAL:n mukaan 10 vuotta ja erityistapauksissa 
15 vuotta. Lupa-ajan umpeuduttua oton jatkaminen käsitellään uutena lupana. Yleensä lupa 
myönnetään samaan kohteeseen, mikäli siinä on vielä materiaalia jäljellä, mieluummin kuin 
avataan täysin uusi kohde.

Maisemaimmissio kalliokiviaineksen ottoalueella
Kalliokiviainesta louhitaan pääasiassa ns. soranpuutosalueilla, jossa sora- ja hiekkavarat on jo 
hyödynnetty loppuun. Pidentyneiden kuljetusmatkojen aiheuttama kustannustekijä on niin 
merkittävä, että kiviaineksen hyödyntäminen kalliosta irrottamalla tulee taloudellisesti kannat-
tavammaksi.

Murskeen tuottamiseen tarkoitettujen murskelouhosten ympäristöimmissiot ovat hiekan 
ja soranotosta aiheutuvia haittoja suuremmat. Melu ja tärinä, jotka aiheutuvat porauksesta, 
räjäyttelystä ja murskauksesta, ovat usein suuria ongelmia etenkin ottoalueen läheisyydessä. 
Kivenkäsittelyyn liittyy läheisesti myös ongelmainen kivipöly ja sen torjunta. Louhoksien kui-
vatusvedet saattavat kiintoainesta sisältävinä samentaa joskus ottoalueen alapuolen vesistöjä-
kin.

Louhoksien pengerkorkeus vaihtelee 5–15 metrin välillä. Louhintajälkeen vaikuttavat 
kiven ominaisuudet (liuskeisuus ja rakoilu). Tämä on varsinainen maisemassa näkyvä ja sitä 
muuttava asia. Tietty kallioalue vähitellen muuttuu tai kokonaan häviää. Yleensä kalliokiven 
hyödyntäminen on pitkäjänteistä toimintaa, mikä voi tarkoittaa vuosikymmeniäkin kestävää 
kiven ottoa tietyllä alueella. Tämä yleensä mahdollistaa koteloitujen ja kunnolla melusuojattu-
jen murskauslaitteiden rakentamisen.

Rakennuskivilouhimot hyödyntävät Suomessa etupäässä tasalaatuisia graniittisia kiviä. 
Hyötysuhde on se, että vain 10–30 % louhitusta kivestä saadaan hyödynnettyä kiviblokeiksi. 
Loput jäävät ns. sivukivikasoina ottoalueiden ympäristöön. Louhinnassa pyritään hyödyntä-
mään graniitin kuutiollista rakoilua louhimalla kivi vaiheittain alenevana porraslouhintana.

Graniittiset sivukivikasat muodostuvat usein karkearakeisista kivistä ja lohkareista. Nämä 
kasat eivät luontaisesti metsity  ilman lisätoimia. Nämä kymmenien metrien korkuiset kasat 
voivat näkyä kauaskin.��

2.7.5	 Maanteihin	liittyvät	immissiot

Maanteiden suunnittelu on pitkä prosessi. Jokaiseen uuteen hankkeeseen liittyy tarveselvitys. 
Tien tarpeen toteamisen jälkeen aloitetaan yleissuunnittelu. Siinä määritellään mm. tien yleis-
piirteinen sijainti sekä määritellään ja tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-me-

�� Rintala 2006, 27–33. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48288&lan=fi.
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nettely varmistaa sen, että maanomistajilla on mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun. 
Suunnitelmasta tehtävällä toimenpidepäätöksellä hyväksytään hankkeen lopullinen sisältö ja 
vaikutukset. Tässä suunnitteluvaiheessa osapuolina ovat yleensä kunnat, maakuntien liitot ja 
Tiehallinto. Yleissuunnitteluvaihe toteutetaan 5–10 vuotta ennen itse tien rakentamista.

Maanteiden suunnitteluun liittyvä YVA-arviointi vastaa maa-aineslain mukaista lupaedel-
lytysten harkintaa. Maanomistajilla ja muilla asianosaistahoilla on mahdollisuus vaikuttaa tien 
linjausvaihtoehtoihin esille tulevien tietojen pohjalta. Eri vaihtoehdoilla on tietyt vaikutuk-
sensa elinympäristön viihtyisyyteen, maisemaan, kulttuuriperintöön, arvokkaina pidettyihin 
alueisiin, maa- ja kallioperään ja sitä kautta pohjavesiin sekä yleensä luonnonvarojen kestävään 
käyttöön.

On selvää, että kaikkia haittatekijöitä ei pystytä välttämään. Yleissuunnitelma on luonteel-
taan hiottu kompromissi. Sen pohjalta tehdään toteuttamissuunnittelu, joka tapahtuu 1–5 vuotta 
ennen tien rakentamista. Tässä vaiheessa selviää tien lopullinen sijainti, liittymät ja muut yksityis-
kohtaiset ratkaisut. Erilaisten haittojen torjuntaa ajatellen maanomistajien kanssa tapahtuvalla 
vuoropuhelulla on tärkeä merkityksensä. Lopputuloksena syntyy tiesuunnitelma. Hyväksytyn ja 
lainvoiman saaneen tiesuunnitelman perusteella maantietoimitus tulee vireille. Tiealueet ja muut 
tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet otetaan tienpitäjän haltuun haltuunottokatselmuksessa.

Haittojen ja vahinkojen arviointi alkaa haltuunottovaiheesta. Silloin kirjataan haltuuno-
tettavalla alueella oleva omaisuus ja dokumentoidaan ”haitaton” lähtötilanne.

Maisemaimmissio
Teihin liittyvä maisemaimmissio on kaksisuuntainen asia. Kysymystä voidaan tarkastella ensin-
näkin tiellä kulkijoiden näkökulmasta. Kulkijoina katselemme tien linjausta, penkereiden kor-
keutta, leikkauksia, luiskia, järvimaiseman sulkevia pensaikkoja jne. Tiellä liikkuvan kannalta 
asia on ainakin esteettisesti tärkeä. Tähän kysymykseen on paneutunut syvällisesti tietekniikan 
dosentti Eero Lehtipuu, joka on julkaissut tien ja ympäristön suhdetta koskevasta aihepiiristä 
toistakymmentä julkaisua.

Lehtipuu katsoo, että tien maisemallinen tarkastelu tulee olla nimenomaan kaksisuuntai-
nen. Ensinnäkin tilannetta tarkastellaan autolla liikkujan silmin tieltä käsin ja toisaalta asutuk-
sen kohdalla tien ulkopuolelta tielle päin. Lehtipuulta on tätä selvitystä varten saatu runsaasti 
aineistoa ja näkemyksiä. Hän toi esille mm. ehkä meidänkin lainsäädäntöömme soveltuvan 
idean amerikkalaisista ”maisemarasitteista” (scenic easements). Sikäläisellä tienpitäjällä on lain 
perusteella esim. mahdollisuus raivata pensaikkoja, jotka vähitellen peittävät kauniita järvimai-
semia. Samaa asiaa on jonkin verran käsitelty viime aikoina meilläkin.��

Tämän tutkimuksen lähtökohta on selvittää maisemaimmissioita kiinteistöjen arvojen 
alenemisen kannalta. Yleisin tilanne on se, että maaseudun kulttuurimaisemaan rakennetaan 
edellä kuvatun suunnitteluprosessin seurauksena uusi tie. Puhtaasti visuaalisena ilmentymänä 
tarkasteltavalle kiinteistölle näkyy yleensä itse tien lisäksi luiskia, kallio- ja maaleikkauksia, sil-
toja ramppeineen, autojen liike ja valot. Joskus tietysti näkyy vain osa tai ei mikään mainituista 
asioista. Meluaita tai -valli nimittäin saattaa peittää tiemaiseman ja kaikki sen takana olevan ja 
aikaisemmin näkyneen kulttuurimaiseman kokonaisuudessaan. Tiehen liittyvät maisemaim-

�� Eero Lehtipuun sähköposti 11.9.2002. Vrt. Häggman et al. (toim.) 2003 ja Partanen et al. (toim.) 2003.
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missiot ovat, tilanteesta riippuen, hyvin erilaisia. Niitä on tarkasteltava tästä johtuen hyvin 
tapauskohtaisesti.

Muut immissiot
Meluimmissio on teiden kohdalla hyvin yleinen haitta. Maisemaimmissioon verrattuna se on 
helpompi käsitellä, koska melu on mitattava suure, jolle on asetettu suunnittelua ohjaavat me-
lutason ohjearvot. Koska meluimmissiosta on tehty muita selvityksiä, ei asiaan tässä yhteydessä 
ole syytä puuttua enempää. Melu- ja maisemahaitta liittyvät usein yhteen. Hyvänä esimerkkinä 
on vesistöjä ylittävät sillat, missä melu kuuluu kauas ja maisema mahdollisesti ”katkeaa” koko-
naan (ks. liitteenä olevia oikeustapauksia).

Teihin liittyvä tärinä on pahimmillaan rakennustyön aikana, jolloin joudutaan tekemään 
louhintatöitä. Liikenteen aiheuttama tärinä on ongelmaista lähinnä silloin, kun rakennukset 
ovat hyvin lähellä tietä. Väitettyjen tärinän aiheuttamien haittojen todentamisessa on syytä 
käyttää asiantuntijoita.

Pakokaasujen aiheuttamaa haittaa voi ilmentyä sinne, missä mikroilmastotekijät ovat 
muuttuneet niin, että ilman vaihtuvuus estyy. Asiaan vaikuttavat myös tuuli ja lämpötilate-
kijät. Aivan tien lähellä pakokaasujen mahdollisesti aiheuttamien haittojen riski on suurin. 
Näistä vaaditaan hyvin harvoin korvauksia. Mikäli tällainen tilanne tulee eteen, on syytä ottaa 
yhteyttä alan asiantuntijoihin. Teoriassa saattavat tietyn kohteen mikroilmaston tuuliolosuh-
teet muuttua haitallisemmiksi (esim. pohjoistuulet pääsevät entistä pahemmin puhaltamaan 
pihaan). Tiettävästi tämän tyyppisiä tilanteita ei ole tullut eteen, ainakaan siten, että haittoja 
olisi voitu näyttää toteen.

Kaivojen suolautumista tapahtuu verraten yleisesti yleisten teiden lähellä. Kuilukaivot 
ovat herkkiä suolautumaan aivan teiden läheisyydessä. Porakaivoissa tämä riski on hyvin pieni. 
Veden suolautuminen tapahtuu yleensä hitaasti eli uuden tien ollessa kysymyksessä ei mitään 
ole välttämättä tapahtunut loppukokoukseen mennessä. Asia tuleekin esiin yleensä jälkikor-
vauskysymyksenä. Suolautuminen on helposti näytettävissä toteen vesinäytteiden avulla. Asia 
saadaan korjattua esim. porakaivoratkaisulla.

Nastarenkaiden sanotaan nostattavan tien pinta-asfaltista myös pienhiukkasia, joilla olisi 
haitallisia vaikutuksia lähiseudulle. Asiasta on tehty ainakin Ruotsissa tutkimuksia, mutta on-
gelma ei ole tiettävästi vielä ”realisoitunut” meillä.

Immissio-otsikon alle kuulumaton haitta, joka tulee usein eteen tietoimitusten yhtey-
dessä, on tiehankkeesta aiheutuva pohjaveden pinnan aleneminen. Ts. tietyllä alueella voidaan 
todeta kaivojen kuivuvan tien rakentamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Yleensä sille on selvä 
syy-yhteys louhinta- ja maankaivutöihin. Asia ratkaistaan yleensä rakennuttamalla menettäjäl-
le uusi kaivo. Asia on sukua edellä esitetylle kaivon menettämiselle suolaantumisen johdosta. 
Tästä aihepiiristä löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa nootissa mainituista julkaisuista.��

2.7.6	 immissioiden	yhteisvaikutukset

Arviointitoimituksien yhteydessä immissiota tarkasteltaessa on helppo huomata, että varsin 
harvoin lopulliseksi haitaksi pelkistyy ainoastaan esteettinen maisemahaitta.

�� http://www.maanmittauslaitos.fi/ > Kiinteistötiedot ja -kauppahinnat > Arviointi- ja korvaustiedot > Geologia, Rah-
kila (2000).

MAiSeMATArkASTelUN läHTökOHDAT

http://www.maanmittauslaitos.fi/


52 MAiSeMAHAiTOiSTA JA NiiDeN käSiTTelySTä MAANMiTTAUSTOiMiTUkSiSSA

Korvausarvioinnissa joudutaan useimmissa tapauksissa soveltamaan lunastuslakia (LunL). 
Lopputuloksena korvauskäsittelyn jälkeen luovuttaja-asianosaiselle ja LunL:n 38 §:n mukai-
selle asianosaiselle, mikäli korvauksen edellytykset täyttyvät, määrätään lunastuskorvaus, joka 
koostuu lunastuslain mukaan:

– kohteenkorvauksesta, joka on menetettävästä omaisuudesta määrättävä korvaus,
– haitankorvauksesta, joka koostuu lunastuksen aiheuttaman kiinteistön käyvän arvon 

pysyväisluonteisesta alenemisesta, jota kohteenkorvaus ei kata (Kuusiniemen mukaan 
haitta tarkoittaa lunastuksen aiheuttamaa kiinteistön pysyvän käyvän arvon alenemis-
ta, jota luovutuksenkorvaus ei kata��) ja

– vahingonkorvauksesta, joka koostuu vahingonkärsijälle itselleen tai hänen omaisuudel-
leen aiheutuneista lyhytvaikutteisista menetyksistä (Kuusiniemi toteaa, että kiinteis-
tökohtainen vahingonkorvaus määrätään lunastuksen aiheuttamista tilapäishäiriöistä 
kuten esim. tietyön aiheuttamista räjähdysvahingoista��).

Alan oikeustieteellisestä kirjallisuudesta käy ilmi, että vahingon ja haitan käsitteitä käy-
tetään monimerkityksellisesti. Yllä esitetty LunL:n mukaista luokittelua on yleisesti sovellettu 
ainoastaan pakkolunastusoikeudellisessa kontekstissa. Vahinko- ja haittakäsitteiden sisältöjä on 
usein vaikea ja jopa mahdoton erotella. Erottelu tuskin on aina välttämätöntäkään, joskin se 
on tietyissä tapauksissa tehtävä.

Vastaavasti erilaisten vahinkojen tyypittely esinevahinkoihin ja puhtaisiin varallisuusva-
hinkoihin on yleensä tarpeetonta, koska kulloinkin sovellettava laki määrittelee kyseiseen tapa-
ukseen liittyvät menetykset. Korvausvaatimuksen esittänyttä asianosaista kiinnostaa ensisijai-
sesti lunastuskorvaus kokonaisuudessaan, eikä niinkään eri osatekijöille eritellyt korvaussum-
mat. Kokonaiskorvausta määritettäessä ja perusteltaessa kaikki osatekijät on tietysti otettava 
huomioon, vaikka niitä ei euromääräisesti eriteltäisikään.

�� Kuusiniemi 1977, 16.
�� Kuusiniemi 1977, 16.
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3	 MaiSeMahaittoihin	liittyvä	KorvauS-
JuridiiKKa

3.1	 Käsitteellistä	taustaa

Haitallisista ympäristömuutoksista aiheutuvat korvaukset tyypitellään Kuusiniemen mukaan 
pakkotoimikorvauksiksi, joilla korvataan lunastamisesta tai vastaavasta pakkotoimesta aiheutuva 
menetys. Korvaus kattaa omistajalle, oikeuden tai tietyn rajoituksen haltijalle aiheutuvat vahin-
got tai haitat. Maisemamenetyksien korvauskäsittelyssä noudatetaan Kuusiniemen tulkinnan 
mukaan vahingonkorvausoikeuden yleisiä oppeja.�0

Käsitteet vahinko ja haitta esiintyvät rinnakkain ja yleisesti niitä käytetään monimerki-
tyksellisesti. Lunastuslaissa vahingolla tarkoitetaan käsiteltävästä hankkeesta (taustalla yritys, 
jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan) johtuvia tappiota, kustannuksia tai muuta 
vahinkoa, mitkä kohdistuvat lunastuksen kohteena olevaan kiinteistöön tai johonkin lähellä 
sijaitsevaan kiinteistöön (LunL 37–38 §).

Haitalla taas arvioimisopillisessa käytännössä tarkoitetaan kiinteistön pysyvän arvon alene-
mista, jota luovutuksenkorvaus ei peitä. Haittakorvaus kohdistuu jäännöskiinteistöön tai LunL:
n 38 §:ssä tarkoitettuihin lunastusrelaation ulkopuolisiin kiinteistöihin. Oikeustieteellisessä 
kirjallisuudessa käsitepari tulkitaan siten, että haitta kohdistuu omaisuuden tai edun käyttämi-
seen. Vahinkojen korvauksella vastaavasti määritetään omaisuuden (esim. kiinteistön) arvoissa 
tapahtunutta alenemista.

Arviointitoimituksissa joudutaan määrittelemään erityyppisiä varallisuusmenetyksiä ja 
arvioimaan niihin liittyviä korvauksia. Haittatermien usein epäyhtenäinen merkitys ja käyttö 
ei saisi vaikuttaa tähän arviointiprosessiin. Oleellista on, että lunastuskorvaukset kokonaisuu-
tenaan tulevat täyden korvauksen periaatteen�� mukaisesti käsitellyiksi. Kuusiniemikin näkee 
asian samalla tavalla todetessaan, että ”vahingon ja haitan erottelu on vaikeaa. Jos kummankin 
tyyppiset menetykset on korvattava, on erottelun käytännön merkitys vähäinen”.�� Maisemaan liit-
tyvää immissioaihetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin tämän selvityksen kohdassa 2.6.

Esimerkkinä tarkastellaan maa-aineslain (MAL) 9 §:n mukaista toimitusta. Maa-ainek-
sen otosta aiheutuu lähellä sijaitseville kiinteistöille joskus erilaisia haitallisia vaikutuksia, jotka 
mahdollisesti aiheuttavat kiinteistöjen arvojen alenemista. Ottohankeen johdosta voi ensinnä-
kin maisema muuttua haitallisesti. Kun suojaava harju tai kalliokumpare poistetaan, saattaa 
takaa avautua pahimmillaan uusi maisema – kaatopaikalle. Alkuperäinen kohomuoto saattaa 
myös sijaita siten, että sen poistaminen muuttaa takana sijaitsevan kiinteistön tuuliolosuhteet 
(mikroilmaston) alkuperäistä epäedullisemmaksi. Oton tuottamat jätekivikasat voivat olla sel-
laista kivilajia ja niin karkearakeisia, että ne eivät luontaisesti metsity. Tuloksena on uusi ja 
epäesteettinen maisemakuva.

Suoranaisten maisemamuutosten lisäksi maa-aineksen otto ja murskaus aiheuttavat 
yleensä vielä pöly- ja meluimmissioita. Maa-aineskohteessa ilmenevä melu aiheutuu pääasiassa 
kuormauksesta, kuljetuksesta, välppäyksestä ja murskauksesta. Niin sora- ja hiekka- kuin kal-
lioaineskohteissakin esiintyy usein vielä pohjavesiongelmia. Toimituskäsittelyssä joudutaan ar-

�0 Kuusiniemi 1997, 1, 12–13, Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412.
�� LunL 29§.
�� Kuusiniemi 1997, 19.
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vioimaan näiden kaikkien haittatekijöiden vaikutus. Mikäli se on vähäistä suurempi, suhteessa 
kiinteistön arvoon, haitankärsijä on MAL:n mukaan oikeutettu saamaan korvauksen menetyk-
sistään ongelman aiheuttajalta. Erillisten haittatekijöiden yksilöity hinnoittelu ei ole käytän-
nössä useinkaan mahdollista. Ainoastaan pohjavesiongelman poistamiselle saadaan selvä oma 
hintansa. Haitta poistetaan rakentamalla uusi porakaivo tai hankitaan suodatinlaitteisto.��

Maisematekijöiden ja pöly- sekä meluimmissioiden eritelty arvottaminen on käytännössä 
lähes mahdotonta ja tarpeetontakin. Korvauskäsittelyn kannalta on täysin riittävää, kunhan 
haittatekijöiden yhteisvaikutus saadaan määritettyä suhteessa kiinteistön arvoon. Samalla selvi-
ää, ylittyykö korvauskynnys. Päätöstä kirjattaessa on toki perusteluissa todettava, mitkä kaikki 
eri maisema- tai muut tekijät on huomioitu kyseisessä kohteessa kiinteistön arvoa alentavina 
tekijöinä.

3.2	 Korvausvelvollisuuden	perusteet

Korvausvelvollisuuden tulee perustua kussakin tapauksessa sovellettavaan lakiin. Kysymys on 
tilanteesta, missä joku todetaan velvolliseksi korvaamaan jollekin toiselle tulevan edunmene-
tyksen.

Korvattavuuden yleisiin edellytyksiin kuuluu Kuusiniemen mukaan seuraavat seikat:
– vahingolla on oltava adekvaatti eli riittävä syy-yhteys käsiteltävään hankkeeseen ja
– hankkeesta aiheutuvan vahingon tulee kohdistua vahingonkärsijän suojattuun etupii-

riin. Kuusiniemen mukaan jokaisella oletetaan olevan erilaisten toimenpiteiden suh-
teen ”tarkoituksenmukainen suoja”. ��

Korvausvelvollisuus perustuu tietyllä tavalla syyllisyys- ja korjausajatukselle, minkä mu-
kaan vahingon aiheuttaja korvaa vahingon sille, johon vahinko kohdistuu. Korvausvelvollisuus 
syntyy silloin, kun sietokynnys ylittyy. Korvauskäsittelyyn tulevat vahingot ovat yleensä ”lail-
lisia” eli lakiin perustuvasta luvallisesta toiminnasta aiheutuneita. Joskus ne saattavat olla ”lait-
tomiakin” (esim. maa-aineksen otto ilman ottolupaa, mistä aiheutuu vahinkoa jollekin lähellä 
sijaitsevalle kiinteistölle).

Kysymys siitä, kuinka laajalle korvausvelvollisuus tulisi ulottaa, ei ole yksikäsitteinen. 
Tulkinnallisena ylärajana voidaan perustellusti pitää Hollon ajatusta, että

– korvausvastuun avulla voitaisiin hillitä ympäristön pilaantumista ja korvata kaikki 
vakiintunutta alkuperäistä tilaa koskevat arvonmuutokset.��

Korvausvelvollisuuden alarajaa voidaan taasen argumentoida ajatuksella, että
– yleisen edun kannalta tärkeissä hankkeissa lavea korvausajattelu johtaisi kansanta-

louden kannalta mahdottomaan tilanteeseen. Verraten yleisesti on hyväksytty ajatus, 
että maanomistajan suojattu ja korvattava oikeus rajoittuu hänen oman kiinteistönsä 
rajoihin.��

Mikäli esteettisillä arvoilla (esim. kaunis maisema) on kuitenkin taloudellista merkitystä, 
saattaa niiden korvausala ylittää oman tilan rajat. Kuusiniemi tulkitsee Kiviniemen käsityksiä 
samansuuntaisesti toteamalla, että kiinteistön käypä hinta määräytyy sen vallitsevien maise-

�� Maanmittaustoimituksissa käsiteltävistä pohjavesiasioista yksityiskohtaisempaa tietoa osoitteesta:  http://www.maan-
mittauslaitos.fi/ > Kiinteistötiedot ja -kauppahinnat > Arviointi- ja korvaustiedot > Geologia.

�� Kuusiniemi 1997, 21–22.
�� Hollo 1984a, 262.
�� Kuusiniemi 1997, 123, 124.

http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
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mallisten arvojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ”kiinteistön arvo muodostuu osittain 
kauniin maiseman tuomasta miellyttävyysarvosta, joka alenee jos maisema menetetään”.��

3.3	 Sietokynnys	ja	sen	määrittäminen

Naapureina tai toistensa lähellä olevien kiinteistöjen omistajien toimintaa toistensa suhteen 
määrittelee naapuruusoikeus��. Siinä määritetään rajaa sille, missä määrin toinen voi aiheut-
taa toiselle häiriötä ylittämättä häiriön kohteena olevan kiinteistön kieltovaadetta. Kohtuulliset 
haitat ajatellaan, perinteisesti, puolin ja toisin hyväksyttäviksi. Mikäli haitta osoittautuu koh-
tuuttomaksi, sietokynnys ylittyy ja vahinkoa kärsivä voi esittää perustellun korvausvaatimuksen 
menetyksestään. Tämä periaate on korvausajattelun taustana Suomen ympäristövahinkosääte-
lyssä. Yhteiskunnan kehittyessä naapuruusoikeudellinen näkökulma on laajentunut kattamaan 
jossain määrin myös muita kuin vain naapureiden välisten immissioiden kompensaatioita.��

Kuusiniemen käsitys pakkotoimikorvausten käsittelyn osalta on, että immissiohaitan 
sietokynnys tulee määrittää edellä kuvatun naapuruusoikeudellisen periaatteen mukaisesti. 
Lähtökohtana on tällöin joustavan kohtuullisuuden periaate. Tulkintaperiaate toimii analogisesti 
ajan, paikan ja tapausten vaihdellessa.�00

Ympäristöoikeudellisessa kontekstissa haitan kohtuullisuutta arvioidaan sen
– vähäisyyden,
– tavanomaisuuden ja
– ennakoitavuuden perusteella.
Lisätekijänä haittojen kokonaisarvioinnissa on yleisesti esillä yhteiskuntarakenteen muu-

toksiin ja kehittämisiin liittyvät vastuuvelvollisuudet. Esimerkiksi uuden tiehankkeen osalta on 
helppo ymmärtää ja perustella tavallista pidemmälle ulottuvia joustoja ennen sietokynnyksen 
ylittymistä erilaisilla liikenteellisillä parannuksilla. Naapuruusoikeudellinen haittojen sietämi-
sen vastavuoroisuusperiaate ei näyttäisi siten täysin sopivan yhteen esimerkiksi suurten tietoi-
mitusten kanssa.

Mikäli sovellettavissa laeissa on sietokynnys selvästi määritetty (esim. LunL 38 §�0� , MAL 
9 §�0�), huomioidaan korvausmäärittelyssä tietysti ko. laissa häiriöille annetut rajaukset ja mää-
ritelmät. Näissä tapauksissa haitan kokonaispunninta on selvempää kuin esimerkiksi lunas-
tuksen kohteena olevan kiinteistön tapauksessa (LunL 29 §), missä häiriön luonnetta ei ole 
mitenkään tarkemmin määritetty.

3.3.1	 Sietokynnyksen	rakenne

Korvattavuuden laukaiseva sietokynnys perustuu, kuten edellä on esitetty, kohtuullisuusajatte-
lulle, mitä tarkastellaan systemaattisena kokonaisharkintana. Tässä käytetään apuvälineinä seu-
raavia tekijöitä, joita ovat:

�� Kuusiniemi 1997, 115, Kivimäki 1953, 149.
�� Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 13.2.1920/26.
�� Kuusiniemi 1997, 208, 209, 225.
�00 Kuusiniemi 1997, 216.
�0� Lunastusrelaatiossa ulkopuolisen kiinteistön osalta korvattavaksi tulevan haitan tulee olla merkittävä ja haitan kor-

vattavuus tulee nähdä olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Lisäksi haitta tai vahinko tulee olla luonteeltaan sellainen, 
että lunastuksen kohteena ollessa se olisi korvattu. Vrt. YlTL  68.1§, jonka mukaan ei-lunastettavan osalle em. haitta-
attribuuttia ei ole määritetty!

�0� Korvattavan haitan tulee olla vähäistä suurempi.
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– olennaisuus vs. vähäisyys,
– ennakoitavuus (paikallinen tavanomaisuus ja/tai yleinen tavanomaisuus) ja
– aikaprioriteetti.�0�

Seuraavassa tarkastellaan näitä sietokynnykseen vaikuttavia osatekijöitä kutakin erikseen.

3.3.1.1	 olennaisuus

Maantielain mukaisissa toimituksissa suurin osa korvauksista on luovutuksenkorvauksia, jotka 
korvataan täyden korvauksen periaatetta noudattaen. Immissiohaittojen korvaukselle on kyn-
nyksenä yleisesti nähty se, että kiinteistön jäljelle jääneen osan arvo on huomattavasti alentunut. 
Tämä määrittäisi haitan olennaisuuden. Kuusiniemi on selvittänyt myös Hollon näkemyksiä 
maisemahaittojen huomioon ottamisesta. Hänen mukaansa oikeutta korvaukseen ei ole, jos 
haitan vaikutus omaisuuteen ei ole sanottava.�0�

Korvauksen määrittäminen tapahtuu lunastuksen kohteena olevalle kiinteistölle lunastus-
lain yleisten periaatteiden mukaisesti. Aihetta on käsitelty tarkemmin jäljempänä.

Naapureiden eli niiden kiinteistöjen osalta, joihin haitta ulottuu mutta, joilta ei lunasteta, 
korvataan haitta vaadittaessa (MTL 55 §). Korvauksen määräämiseen ei kuitenkaan edellytetä 
LunL:n 38 §:ssä todettua haitan luonteen merkittävyyttä. Pelkkä haitan olennaisuuden totea-
minen riittää sietokynnyksen ylittymiseen. Ihmettelyä aiheuttaa tietysti se, että maantielain ja 
lunastuslain mukaan ei-lunastettavien kiinteistöjen tilanteet eivät ole haittamäärityksen suh-
teen analogiset. Erolla haluttiin kuitenkin tarkoituksellisesti säilyttää menetysten laaja korvat-
tavuus nimenomaan tiehankkeissa.

Asian harkinnanvaraisuutta osoittaa sekin, että toimitusten oikeuskäsittelyissä maisemal-
listen menetysten esille ottamiset ovat saattaneet aiheuttaa korotuksia alkuperäisiin korvauk-
siin. Perusteluina on ollut mm. huomattava suojakasvillisuuden poistaminen, maisemakuvan 
huonontuminen ja maisemalliset muutokset.�0� Yleensä tulkitaan, että sietämisvelvollisuudesta 
johtuen vähäisistä ja tavanomaisista menetyksistä korvauksia ei makseta.

Lunastuslain mukaisissa toimituksissa joudutaan yleisimpinä maisemahaittakysymyksinä 
käsittelemään voimalinjojen aiheuttamia kiinteistöjen arvojen alentumisia. Paitsi lunastuksen 
kohteena oleva kiinteistö, naapuri- tai muukin kiinteistö voi tiettyjen edellytysten vallitessa 
tulla korvauksen saajaksi. Lunastuslakiin (38§) on kirjattu nämä olennaiset edellytykset seu-
raavasti: 

– lunastuksen aiheuttama haitta tai vahinko on merkittävä, 
– korvaamista on olosuhteet huomioiden pidettävä kohtuullisena,
– lunastuksen kohteena olleelle vastaava haitta olisi korvattu ja 
– korvausta vaaditaan.
Toimituskäytännöissä on lunastuksen kohteena olleille kiinteistöille korvattu maiseman 

aiheuttamia kiinteistöjen arvojen alentumista täyden korvauksen periaatteella LunL:n 29 §:n 
mukaisesti. Naapureille tai muille korvaus on perustunut lain edellä mainittuun 38 §:ään. 
Viimeksi mainituissa tapauksissa korvauskäsittely on koskenut maaseudun loma-kiinteistöjä ja 
yleensäkin kiinteistöjä, joiden tontit ovat pienet ja selkeästi maisemaan rajautuvat.

�0� Kuusiniemi 1997, 225.
�0� Hollo 1984, 278–279.
�0� Kuusiniemi 1997, 145.



5�

Taajama-alueilla voimajohdot pakostakin joudutaan usein sijoittamaan lähelle luovutta-
jien ja ei-luovuttajien rakennuksia, jolloin molemmissa tapauksissa saatetaan joutua käsittele-
mään korvauksia. Toimituskäsittelyissä on verraten yleisesti ollut käytössä Cajanuksen diplo-
mityön (1985) tulokset.

Tuomiot ovat harkinnanvaraisia ja Kuusiniemen esittämän oikeustapausaineiston perus-
teella voidaan esittää joitakin yksittäisiä ja yleistettyjä korvauskriteereitä:

– Etäisyydet linjoihin ovat korvaustapauksissa olleet pieniä (< 100 m).
– Ei-luovuttajien tapauksissa merkittävän haitan rajaksi on tulkittu 3–6 % kiinteistön 

arvosta.
– Voimajohdon haittaava maisemavaikutus on ylittänyt ”jonkin tietyn” rajan.�0�

Näitä havaintoja on syytä verrata tässä selvityksessä esitettävään oikeustapausaineistoon, 
joka on edellä mainittua kattavampi nimenomaan maisemahaittojen tarkastelun kannalta.

MAL 9 §:ssä on korvausrajaksi määritetty haitta, joka on vähäistä suurempi. 
Sietokynnyksen rajan määritys jää tapauskohtaisesti oikeuskäytännön varaan. Toistaiseksi oi-
keustapauksia on niin vähän, että niiden perusteella ei yhtenäistä tulkintalinjaa voida määri-
tellä. Oikeuskirjallisuudesta löytyy kuitenkin joitakin perusteluja vähäisyysrajan määritykselle, 
joista on hyötyä maa-aineksen ottopaikkojen maisemahaittoja käsiteltäessä:

– Kohtuuton melu, pöly ja kiinteistöltä avautuvan kauniin näköalan menetys ovat kor-
vattavia haittoja.

– Vaikka otto tapahtuu luvanvaraisesti, ei se tarkoita, etteikö otosta voisi aiheutua yksi-
tyisten etujen menetyksiä, jotka ovat vähäistä suurempia.

– Ottoluvan käsittelyssä (MAL 3.1 §) joudutaan selvittämään kauniin maisemaku-
van turmeltumisen mahdollisuus. Vaikka luvan edellytykset tältä osin olisivat täyt-
tyneet, saattaa jollekin kiinteistölle aiheutua otosta korvattava maisemamenetys. 
Johdonmukaista on ajatella, että lupaprosessissa valvotaan yleisen edun intressejä. Se 
ei välttämättä siten varmista jokaisen yksityistä etua.

– Korvattavia haittoja ei synny, mikäli kyseessä on luvanvarainen ja tavanomainen 
tehokas maankäyttö, mistä aiheutuu ns. yleiseen sietovelvollisuuteen sisällytettäviä 
haittoja.�0�

3.3.1.2	 ennakoitavuus

Haittakokonaisuutta harkittaessa ennakoitavuutta tarkastellaan sekä paikallisen tavanomaisuu-
den että yleisen tavanomaisuuden näkökulmista. Ennakoitavissa ja odotettavissa olevaa haittaa 
ei tavallisesti pidetä kohtuuttomana, koska tulevaan tilanteeseen on voitu mukautua ennakol-
ta esim. taloudellisesti.�0� Tosin odotettavissa olevan haitan lopullinen luonne ei useinkaan 
ole tarkasti määritettävissä. (Suunnitelma)kartalta saatava käsitys asiasta on pelkistetympi 
ja vaikeammin miellettävissä kuin lopullinen paikan päältä saatu käsitys samasta kohteesta. 
Epävarmuus edessä olevasta todellisesta muutoksesta vaikuttaa todennäköisesti aina kiinteistön 
kauppahintaan.

Paikallista tavanomaisuutta tarkasteltaessa lähtökohtina pidetään:
– haitankärsijän tilannetta suhteessa paikalliseen tavanomaiseen tasoon ja

�0� Kuusiniemi 1997, 239–244.
�0� Kuusiniemi 1997, 245–246, Välisalmi 1995, 80.
�0� Kuusiniemi 1997, 247.
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– häiriötason suhteellista muutosta kyseisessä ympäristössä.
Korvauskynnys ei ylity, mikäli uusi hanke ei ylitä tai lisää paikkakunnalla vallitsevaa häi-

riötasoa.�0�

Yleiseen tavanomaisuuteen liittyvinä suuntaviittoina on alan kirjallisuudesta poimittavissa 
mm. seuraavat kriteerit:

– Vähäisehköt haitat tulee sietää hankkeesta yhteiskunnalle ja samalla yksilöille tulevien 
hyötyjen vastapainona.

– Mikäli toiminnasta aiheutuva häiriö on tavanomainen vastaavissa oloissa muualla, 
saattaa sietämisvelvollisuus olla perusteltavissa.

– Tarkastelussa pitää kiinnittää huomiota toimintojen ja häiriöiden esiintymisiin, vai-
kutuksiin ja toimintatapoihin.

– Taajamien kasvusuunnissa tapahtuvat hankkeet ovat odotettavia ja yleensä edellyttä-
vät jonkinasteista sietämisvelvollisuutta.

– Maakuntakaavoissa osoitetut aluevaraukset (esim. maa-aineksen ottoalue) osoittavat 
toiminnan odotettavuutta. Hanke voi kuitenkin omassa pienympäristössään osoit-
tautua niin ongelmalliseksi, että sietokynnys ylittyy. Tällainen kaavan ilmaisema en-
nakoitavuus ei siis välttämättä tarkoita sitä, etteikö hankkeen aiheuttamaa haittaa 
voitaisi korvata.��0

3.3.1.3	 aikaprioriteetti

Kysymys on haittaa tai vahinkoa aiheuttavan hankkeen ja naapuruus- tai omistussuhteen syn-
tymisen ajoittumisesta. Mikäli omistussuhde on syntynyt hankkeen aloittamisen jälkeen, voi-
daan edellyttää, että uudella omistajalla on ollut mahdollisuus mukautua taloudellisesti ja toi-
minnallisesti vallitsevaan tilanteeseen. Tällaisissakin tapauksissa on toki mahdollista, että haitta 
ilmaantuu vasta jälkeenpäin tai se lisääntyy oleellisesti.

MAL:n 9 §:n mukaisissa korvaustoimituksissa saattaa eteen tulla tapauksia, jotka ovat 
aikaprioriteettia ajatellen tulkinnallisia. Ottolupa on määräaikainen ja sen jatko käsitellään 
aina uutena lupa-asiana. Lupakäytäntö on lähes säännönmukaisesti sellainen, että lupa uusi-
taan edellisen kohteen yhteyteen. Uuden ”haavan” avaamista luonnonmaisemaan vältetään. 
Ainakin yhdessä toimituksessa���(maaoikeuden ratkaisu, valituslupaa ei haettu) on maisema- 
ja muita immissiohaittoja korvattu edellä mainitun ”jatkolupakohteen” aiheuttamien haittojen 
perusteella. Kiinteistön omistus oli vaihtunut edellisen lupakauden aikana.

Alla on esitetty aikaprioriteetin huomioon ottamista koskevia periaatteita oikeuskäytän-
nöstä:

– Lähtökohtana pidetään kohdekiinteistön omistussuhdetta ja kiinteistön käyttöä häi-
riötoiminnan alkaessa.

– Kiinteistöjen arvonalennukset on määritetty kyseisen rakennuspaikan arvosta lähtien, 
ei koko kiinteistön arvosta.

– Mikäli rakennuspaikka on valittu enemmän haittaa tuottavasti voimalinjan (lunas-
tusluvan myöntämisen jälkeen) tai tien rakentamisen yhteydessä (tiesuunnitelman 
vahvistumisen jälkeen), korvausta ei ole määrätty maanomistajan valitseman tilan-

�0� Kuusiniemi 1992, 51, 191, 826, Hollo & Vihervuori 1995, 138, 143.
��0 Kuusiniemi 1997, 250–252, 268.
��� Janakkala 165:2003:19.
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teen mukaisesti. Edellyttäen, että valittavana olisi ollut vähemmän haittaa tuova ra-
kennuspaikkavaihtoehto.���

3.3.2	 yhteenveto	haittaa	koskevasta	kokonaisharkinnasta

Sietämisvelvollisuutta ja korvauskynnystä määritettäessä kokonaisarviointi perustuu edellisessä 
kohdassa esiteltyjen suuntaviivojen tai arviointikriteereiden hyväksikäyttöön. Kaikkien kritee-
reiden kokonaisvaikutus pyritään analysoimaan kulloisessakin arviointitilanteessa.

Tarkastelu tehdään koko häiriötilanteen osalta niin, että hankkeen toteutuksen ja tar-
koituksen sekä sen kohteena olevien kiinteistöjen intressit analysoidaan objektiivisesti ja kir-
jataan Korvausarviointimenettelyn toimintaohjeen (Korva-ohje)��� mukaisesti pöytäkirjaan. 
Varsinaisesti maisemalliselta kannalta näkymän arviointiin liittyvät tekijät on esitetty tämän 
julkaisun kohdassa 2.4.2.

Kun tarkastellaan tilanteen muuttumista – kohde ennen häiriötä aiheuttavan hankkeen 
alkamista ja häiriön syntymisen jälkeen – tulee tilanteen olla olennaisesti muuttunut haitalli-
seksi, jotta korvauskynnys ylittyisi. Olennaisuus��� tarkoittaa MAL:n mukaan, että menettäjän 
kannalta menetys on vähäistä suurempi.

Korvauksen edellyttämä haitta-aste LunL:n mukaisessa tapauksessa sellaiselle kiinteistölle, 
jolta ei lunasteta, tulee olla merkittävä. Korvaamista tulee lisäksi olosuhteisiin nähden pitää koh-
tuullisena. Vielä tulee täyttyä ehto, että tällaisen kiinteistön ollessa lunastuksen kohteena, kysei-
nen haitta olisi ylittänyt korvauskynnyksen eli haitta olisi tilalle korvattu. Lisäksi tämän asian-
osaisen tulee olla aktiivinen eli esittää korvausvaatimuksensa vireillä olevassa toimituksessa.

On huomattava, että MTL:n mukaiseen kohteeseen, josta ei lunasteta ja LunL:n mukai-
seen kohteeseen, josta lunastetaan, ei kohdistu kumpaankaan mitään olennaisuutta selittävää 
lisämäärettä. Kaikissa haittatapauksissa, kuten Kuusiniemikin on todennut, ”maisemallisen 
haittavaikutuksen tulee ylittää jonkinasteinen kynnys, ennen kuin korvattavaa haittaa katso-
taan aiheutuvan”.��� Tämä kynnyksen ylitys kuvastaa haitan oleellisuutta. Haitan tulee luon-
nollisesti osoittautua reaalisesti olennaiseksi niin, että sen vaikutus ilmenee kiinteistön arvon 
alennuksena. Lunastusrelaation ulkopuolisten kiinteistöjen korvauskäsittely edellyttää korva-
usvaatimuksen esittämistä. Lunastettavan omaisuuden omistajiin kohdistuvat tapaukset toimi-
tusmiesten on otettava käsiteltäviksi aina viran puolesta.

Kuusiniemi tulkitsee käsitettä vähäisyys��� MAL:n mukaiseen korvaukseen liittyen siten, 
että kyseessä ei ole pelkästään euromääräinen tai prosentuaalinen arvon alennus. Paikalliset 
olot kussakin tapauksessa määrittävät sen, mikä on kulloinkin ”paikallisesti vähäistä”. MAL:
n mukaisen korvauskynnyksen määrittämisen ero LunL:n mukaiseen vastaavaan korvauskyn-
nykseen on siinä, että jälkimmäisiin kohdistuu selvemmin yleisen tavanomaisuuden kriteeri.

Joskus toimituksissa korvauksia koskevaan kohtuullisuusharkintaan tulee perustellusti 
erityisen herkkiä kohteita���. Luokiteltuja arvokkaita maisemia kutsutaan jatkossa erityismai-
semiksi. Maisemahaittakorvauksien yhteydessä voi esille tulla tapauksia, jotka liittyvät maise-

��� Kuusiniemi 1997, 252–257.
��� Korvausarviointimenettelyn toimintaohje: http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/arviointitoimitusprosessi/index.

html > Ohjeet ja käsikirjat.
��� Kuusiniemi 1997, 263.
��� Kuusiniemi 1997, 244.
��� Kuusiniemi 1997, 268.
��� Kuusiniemi 1997, 270.
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mahierarkkisesti merkittäviin maisemiin. Tällaisia perustellusti merkittäviä maisemakohteita 
ovat mm. valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet���, kansallismaisemat ���, 
maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet��0 sekä valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt���.

Miten tällaisissa poikkeuksellisen arvokkaiksi luokiteltujen maisemien kohdalla tulisi me-
netellä? Koska lähtökohtana on kiinteistön arvon alenemista koskeva korvaus, arvioidaan hait-
tojen kokonaisharkinnassa nimenomaan tämä asia. Erityismaiseman vaikutus tulee tavallisesti 
esille kiinteistön hinnassa. Se tuleekin tätä kautta korvauskäsittelyssä tavallisesti huomioiduksi. 
Toisaalta edellä mainittuihin maisemiin liittyviä haittoja joudutaan ani harvoin käsittelemään 
maanmittaustoimituksissa, koska mainitun tyyppiset maisemat pyritään säilyttämään muuttu-
mattomina.

3.4	 Maiseman	arvottamisen	juridiset	lähtökohdat

Maisemamenetysten arvottaminen tapahtuu ensisijaisesti maanmittaustoimituksissa ja edel-
leen käräjäoikeuksissa (maaoikeus) ja viime kädessä korkeimmassa oikeudessa.

Subjektiiviset tunnearvot on tavanomaisesti jätetty korvauksen ulkopuolelle aineettomina 
ja taloudellista arvoa vailla olevina. Oikeuskäytännössä kuitenkin maisemalliset kauneusarvot 
sisältyvät korvattaviin arvoihin, mikäli ne ovat objektiivisia ja vaikuttavat kiinteistön arvoon. 
Kaunis näköala on tulkittu miellyttävyysarvoksi, jolla on esineellistä arvoa. Kiinteistön arvo tulee 
määrittää vallitsevien maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Kuusiniemi tulkitsee tämän 
periaatteen usean eri oikeusoppineen käsityksenä.���

Kääntäen voidaan samaa asiaa luonnehtia siten, että kiinteistöön kohdistuvan muutoksen 
tulee osoittautua muidenkin kuin pelkästään omistajan mielestä, kyseistä kiinteistöä ajatellen, 
haitaksi. Toisaalta haitan tulee olla niin suuri, että se vaikuttaa kyseisen kiinteistön arvoon. Se, 
millä tavoin kussakin tapauksessa korvausasiaa joudutaan punnitsemaan, riippuu kulloinkin 
sovellettavan lain (useimmin LunL, MTL, MAL) määräyksistä. Tilannekohtaisesti joudutaan 
siis arvioimaan sitä, että onko haitta vähäistä suurempi, merkittävä tai muuten olennainen 
niin, että sillä on vaikutusta kiinteistön arvoon. Mikäli korvauksia joudutaan käsittelemään 
joidenkin muiden lakien yhteydessä, on toiminta tietysti analogista kolmen edellä mainitun 
yleisimmän lain kanssa.

Ekroos on tarkastellut väitöskirjassaan kauneuden (esteettisyys) ja rumuuden (epäesteet-
tisyys) problematiikkaa ympäristöoikeudessa. Mainitut käsitteet ovat ääripäät, joiden väliin 
ympäristön muutokset asettuvat. Kysymys on jokaisessa muutostilanteessa aina esteettisten 
arvojen tiedostamisesta, muutoksen vaikutusten arvottamisesta ja uuden arvotilanteen huo-
mioimisesta.���

��� Valtioneuvoston periaatepäätös (1995) ja siihen liittyvät valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet:  http://www.
ymparisto.fi/default.asp?node=1739&lan=fi.

��� Suomen kansallismaisemat: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=686&lan=fi.
��0 Ympäristöministeriö II, 1993. Käsitteistöstä enemmän:  http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726.
��� Museovirasto, Ympäristöministeriö, 1993.
��� Kuusiniemi 1997, 115–116.
��� Ekroos 1995, 39–41, 53.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1739&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1739&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=686&lan=fi
http://www.hameenliitto.fi/index.php?id=726
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3.4.1	 haitan	suuruuden	määrittäminen

3.4.1.1	 absoluuttinen	ja/tai	prosentuaalinen	haittaraja

Nousiainen on diplomityössään selvitellyt merkityksellisen haitan korvauskynnyksen suuruut-
ta luonnonsuojelulain mukaisissa lunastuksissa. Hän on tullut tutkimuksessaan mm. siihen 
tulokseen, että mainittua haittaa voidaan arvioida haitan absoluuttisen suuruuden perusteella. 
Toisaalta asiaa voidaan lähestyä haitan suuruuden suhteessa käyttöyksikön arvoon eli relatiivisesti. 
Nousiainen toteaa, että merkityksellisen haitan euroissa lausuttava vaikutus tulisi olla vähin-
tään 2 000 euroa. Tämä on rinnastettavissa 5–8 % arvon alenemaan käyttöyksikön arvossa.���

Edellä mainitussa tutkimuksessa Nousiainen vertailee ja referoi samalla Laaksosen väi-
töskirjassa��� esitettyjä haitta-attribuuttien prosentuaalisia suuruussuhteita. Molemmille 
haittataulukoille on omat, joskaan ei täysin aukottomat tai kattavat perustelunsa���, joihin 
ei tässä yhteydessä tarkemmin puututa. Ne ovat luettavissa mainituista lähteistä. Vaikka alla 
oleva vertailu osoittaakin Nousiaisen ja Laaksosen suhteellisen hyvää yksimielisyyttä, on eri 
tutkijoilla asiasta varsin vaihtelevia käsityksiä. Holma esimerkiksi pitää huomattavan haitan 
rajana 40–50 % tilusten arvosta.��� Arviointitoimitusta suoritettaessa on hyvä tiedostaa näiden 
taulukoiden olemassaolo ja saada sitä kautta selkeyttä haitta-aiheeseen ja käsitteiden keskinäi-
siin suhteisiin.

Taulukko 4: laaksosen (1998, 566) ja Nousiaisen (2002, 69) ehdottamat haitta-attri-
buutit ja niiden prosentuaaliset kiinteistöjen arvoa alentavat vaikutukset. Nousiaisen as-
teikon laadinnan lähtökohtana oli luonnonsuojelulain mukaisen merkityksellisen haitan 
määrittäminen. laaksonen tarkastelee asiaa kiinteän omaisuuden perustuslain suojan 
näkökulmasta.

Haitta-asteikko laaksonen v. 1��� nousiainen v. 2002

kokonaan kieltäminen 100 –
erityisen huomattava – 30–40
kohtuuton 18–20 18–20
Huomattava 16–17 17–18
Merkittävä, oleellinen 14–15 15–17
Tuntuva 12–13 –
Melkoinen 10–11 9–12
Merkityksellinen 8–9 5–8
Vähäinen 3–5 3–5
Merkityksetön 1–2 1–2

Samassa asiayhteydessä Laaksonen toteaa, että ”prosentit eivät voi kuitenkaan olla täysin 
sitovia, mutta kuitenkin suuntaa antavia”. Laaksonen esittää vastaavasti kuin Nousiainen yllä, 
että jonkinasteinen rahamääräinen vähäisen puuttumisen raja olisi syytä määrätä. Rajaksi hän 
on esittänyt kiinteän omaisuuden osalta 3 000–4 000 markkaa eli noin 500–670 euroa. Kun 
jompikumpi rajoista ylittyy, ylittyy korvauskynnyskin.���

Vähäisen puuttumisen euromääräisen rajan määrittäminen ja käyttö on selvästi perustel-
tua. Pelkkä prosenttirajan soveltaminen johtaisi nimittäin arvokkaiden kiinteistöjen kohdalla 

��� Nousiainen 2002, 69.
��� Laaksonen 1998, 566.
��� Ks. Laaksonen 1998, 566–567 ja Nousiainen 2002, 68–75.
��� Holma 1982, 227.
��� Laaksonen 1998, 567.
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suuriinkin rahallisiin menetyksiin, jotka jäisivät pelkän relatiivisen korvausajattelun perusteella 
kokonaan ilman korvausta. Onko raja 500 vai 2 000 euroa tai jotain muuta, on syytä ratkaista 
ja perustella alueellisten olosuhteiden pohjalta.

3.4.1.2	 neurolaskennan	osoittamien	haittojen	suuruuksista

Tämän selvityksen yhtenä osana on empiirinen tutkimus, jossa on selvitetty tyypillisten maise-
mahaittatekijöiden vaikutusta lomakiinteistöjen arvoihin. Laskennassa lähtökohtana on kiin-
teistön etäisyys kyseisestä haittakohteesta. Neurolaskennan periaatteita on selvitetty tarkemmin 
sitä koskevassa kappaleessa, joten tässä yhteydessä näihin asioihin ei puututa erikseen.

Prosentuaalisten haittavaikutusten ja tuloksien tulkinnassa on oltava varovainen. Yleisesti 
voi sanoa kuitenkin sen, että lähellä kohdetta haittatekijöiden vaikutus hintaan on suuri ja 
pienenee etäisyyden kasvaessa. Havaintoaineistossa ja siten myös tuloksissa on aina mukana 
kaikki kyseiseen kohteeseen vaikuttavat hintatekijät, hintaa nostavat ja laskevat. Eri alueiden 
mahdolliset paikalliset hintavaikutukset on karsittu pois tuloksista. Aineisto on tässä suhteessa 
yhteismitallista.

Laskennan tulokset näyttävät lomakiinteistöjen hintavaihtelun, kun kaupan kohteita tar-
kastellaan erikseen kahdeksan erilaisen, maisemahaitaksi ymmärretyn, hintavaikuttajan etäi-
syyden suhteen. Hintakäyttäytyminen ilmentää lomakiinteistön ostajien arvottamistapaa lo-
makiinteistöjä hankittaessa v. 1994–1995.

Neurolaskennassa mukana ollut konkreettinen noin 12 000 kiinteistökaupan käsitte-
ly osoitti, että tiettyjen kohteiden kohdalla arvojen alenema oli merkittävästi suurempi kuin 
kyseinen taulukko/käyrä osoittaa. Toisaalta haittakohde voi olla hyvinkin lähellä mutta esi-
merkiksi mäen takana näkymättömissä. Tällöin haittakohteen maisemallinen vaikutus saattaa 
olla täysin olematon. Haitta saattaa sijaita näkyvissä mutta sekundaarisessa katselusuunnassa, 
jolloin sen häiritsevä vaikutus on oleellisesti pienempi kuin pääkatselusuunnassa sijaitsevan 
haitan. Jokaista tapausta on siis käsiteltävä erillisenä ja sen yhteydessä on sovellettava taiten 
oheista neurolaskenta-aineistoa.

On myös hyvä tiedostaa, että aineisto kuvastaa noin 10 vuoden takaista lomakiinteis-
tökauppojen tilannetta. Yleisesti ajatellaan, että lomakiinteistöt ovat herkempiä maisemahai-
toille kuin vakituinen asutus. Lomakiinteistöille mennään luonnonmaisemaan, esteettiseen ja 
tuttuun ympäristöön, missä kaikki muutokset koetaan jonkinlaisina haittoina. Ovatko loma-
kiinteistöjen ostajien mieltymykset pysyneet samoina verrattuna välittömästi talouslaman jäl-
keiseen ajankohtaan, mihin tämä neurolaskennan kauppahinta-aineisto perustuu? Siihen on 
vaikea antaa oikeaa vastausta.

Neurolaskennalla toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että miten v. 1994–
1995 myytyjen lomakiinteistöjen ympäristössä sijaitsevat erilaiset maisemahaittahaittatekijät 
vaikuttavat kiinteistöjen hintoihin. Kiinteistökaupan kohteen etäisyys määritettiin haittakoh-
teeseen Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmästä (MTJ) kohdekoodin perusteella.

Kiinteistön arvo oli alentunut haitan ilmaannuttua edellisen omistajan aikana. Omistajan 
vaihtuessa (1994–95) kiinteistö arvottui sen ajankohdan ja tilanteen mukaisena. Haitan vaiku-
tus realisoitui ostohetkellä, jolloin myyjä ja ostaja määrittivät kiinteistölle arvon vallitsevien 
olosuhteiden mukaisesti.

Kunkin haitan vaikutus tulee esille kohteen kauppahinnassa, kun sitä verrataan laskennas-
sa määritettyyn samankaltaisista kohteista muodostettuun arvioon. Tämä on neurolaskennalla 
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aineistolle muodostettu vertailuryhmä, joka sisältää vertailuhavaintojen ympäristöihin liittyvät 
positiiviset ja negatiiviset hintatekijät. Keskimääräiset luvut sisältävät siten kohteessa sekä hin-
taa nostavat että laskevat ilmiöt. Kohteen hinnanmuodostukseen vaikuttaa lähes aina joukko 
ristiriitaisia tekijöitä (esim. hyvä kulkuyhteys vs. tiepenkereen tai meluvallin katkaisema maise-
ma, melu, tärinä, erilaiset pohjavesihaitat).

Eri haittatilanteiden prosentuaalisia hintavaikutuksia ei tässä toisteta. Ne on nähtävissä 
neurolaskentaosion taulukoista ja käyräkuvauksista. Yleistoteamuksena voidaan kuitenkin sa-
noa, että tutkittujen maisemallisten haittatekijöiden vaikutus on lähietäisyydellä suuri mutta 
neutraloituu etäisyyden kasvaessa. Maisemahaitan merkittävyyteen vaikuttaa sen koko, topo-
grafinen sijainti ja näkyvyys (peitto / varjostus). Nämä haittaa neutraloivat tekijät samoin kuin 
kiinteistöön vaikuttavat positiiviset tekijät, kuten edellä mainittu hyvä kulkuyhteys, näkyvät 
keskiarvohinnoissa hintaa korottavina ilmiöinä. Neutraloimaton ja selvästi esillä oleva haitta 
saattaa siksi näkyä hinnassa 2–3-kertaisena arvon alennuksena tulostettuihin keskiarvoihin ver-
rattuna. Tämä on oleellista muistaa neurolaskenta-aineistoa käytettäessä.

3.4.1.3	 oikeuskäytännön	osoittamat	haittarajat

Tähän selvitykseen liittyy laaja maisemahaittoja koskeva oikeustapausaineisto, jota on analysoi-
tu haittakynnysten ja korvausrajojen selvittämiseksi oikeuskäytännössä. Tapauskohtaiset kor-
vauskäsittelyt perusteluineen ilmenevät tapausreferaateista ja yhteenvedoista.

Haittatapauksiin on lisäksi liitetty karttakuvaukset, joista kohteen ympäristö selviää yk-
sityiskohtaisesti. Osaan tapauksista on liitetty lisäselvennyksenä valokuva kyseisestä haittakoh-
teesta. Korvaustilanne on tarkoitettu analysoitavaksi yhdessä referaatin ja siihen liittyvän ku-
vallisen informaation kanssa.

Oikeuskäytännöstä esille tullutta korvaustietoa, euromääriä ja prosentuaalisia rajoja ei 
tässä toisteta. Kaikki oikeustapausselvityksissä esille tulleet tiedot on luettavissa tämän tutki-
muksen laajasta liiteaineistosta.

3.4.2	 yhteenveto	maisemahaittojen	arvottamisesta

Haittojen korvauskäsittelyssä noudatetaan korvausarviointia varten laadittua Korvausarviointi-
menettelyn toimintaohjetta (Korva-ohje). Kohde esitetään edellä tässä selvityksessä esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti huomioiden kaikki haittaan ja sen korvattavuuteen mahdollisesti vai-
kuttavat oleelliset tekijät. Näitä ovat haitan luonteen lisäksi sen etäisyys, korkeussijainti näky-
vyyden kannalta, varjostus, peitteisyys, alueen sietokyky sekä haitan suhde pääkatselusuuntaan. 
Erityisen tärkeätä on kuvata hankkeen aiheuttama muutos haittatilanteen kannalta, mikä ta-
pahtuu dokumentoimalla tilanne ennen hanketta ja sen jälkeen. 

Tilanneselvityksen jälkeen haitan arvottaminen suoritetaan edellä kohdassa 2.4.2 ja 3.4 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kaikkia kolmea arviointikriteeriä eli kirjallisuuteen perus-
tuvaa teoreettista tietoa, neurolaskenta-aineistoa ja oikeustapausaineistoa pyritään käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä ja rinnakkain.

Oleellinen asia haitan arvottamisessa on kyseisen kiinteistön arvon määrittäminen. Tähän 
problematiikkaan on olemassa erilaisia tutkimuksia ja julkaisuja. Asian laajuuden vuoksi tässä 
yhteydessä siihen ei ole mahdollisuuksia puuttua.
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4	 MaiSeMan	teKninen	arvottaMinen

Ennen kuin käsitellään maisemahaittojen arvottamista, on paikallaan lyhyesti tarkastella mi-
ten ja minkälaisilla periaatteilla ja metodeilla maisemaa yleensäkin voidaan käsitellä erillisenä 
arvona.

Filosofi Timo Airaksinen, selvittäessään ihmisen ja muidenkin asioiden arvoa, referoi 
Thomas Hobbesin 1600-luvulla esittämää ajatusta���. Siinä Hobbes toteaa Leviathanissaan, 
että ”ihmisen samoin kuin muidenkin asioiden hinta on se, mitä palveluista ollaan valmiit mak-
samaan”.

Maiseman arvottaminen tulee tehtäväksi, kun maisemalla on taloudellista arvoa ja siihen 
kohdistuu esim. lunastushankkeen tai vastaavan johdosta esteettinen immissio, joka alentaa ky-
seiseen maisemaan jollain tavalla liittyvän kiinteistön arvoa. Oikeuskäytännössä on kiinteistön 
kokonaisarvoa tulkittu siten, että siihen kuuluu osana kiinteistöstä avautuvan maiseman arvo. 
Esteettiset arvot jäävät tämän mukaan ilman korvaussuojaa, mikäli niillä ei ole taloudellisesti mi-
tattavaa ulottuvuutta. Kuusiniemen mukaan ”lunastustilanteessa lienee lähdettävä siitä, että käypä 
hinta määräytyy vallitsevien maisemallisten arvojen perusteella”.��0

Kaikki maisemat ja niiden muutokset kohdistuvat kiinteistöjärjestelmässämme aina yh-
teen tai useampaan kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön. Täten maiseman negatiivinen 
muutos tarkoittaa kyseisten kiinteistönomistajien omaisuusarvojen alenemista.

4.1	 estetiikkaan	perustuva	arvottaminen

Yksi tapa lähestyä teoreettisesti maiseman arvotusta on luonnonestetiikkaan perustuva ajattelu-
malli. Kinnunen on tutkinut luonnonestetiikkaa ja esittää, että ”esteettinen objekti luonnossa on 
luonnontapahtuma, prosessi, johon kuuluvat kaikkien aistien vastaanottamat ärsykkeet sekä aika”. 
Pohjimmiltaan luonnonestetiikka on Kinnusen mukaan positiivista ja ”jokainen koskematon 
luonnonkolkka on kaunis”. Tämän ajattelutavan ja perustelun mukaan puhtaassa luonnonmaise-
massa ei esteettiseltä kannalta ajatellen olisi mitään maisemahaittoja.���

Kinnusen mukaan luonnon esteettiset arvot yhdistetään käytännössä taloudellisiin, 
kulttuurillisiin ja sosiaalisiin arvoihin. Perinteinen luonnon arvottamisen kriteeri on eheys. 
Pysähdymme arvostelemaan eheyden puutetta lomakiinteistön omistajina silloin, kun kiinteis-
tön edustalla avautuva harjumuodostuma on vaikkapa kaivamalla katkaistu ja siirretty muu-
alle. Eheys on muutoksen johdosta menetetty ja maiseman kauneusarvoa alentaa esteettinen 
immissio.

Prof. Bonsdorffin mukaan muuttuvaa maisemaa esteettisesti arvotettaessa on tällöin huo-
mioitava historiallinen tieto, luonnontiede, yleistieto ja alueen nykyinen käyttö. Mikäli maise-
massa on tapahtunut tai tapahtumassa muutos, muutoksen suunta, hyvä tai huono, vaikuttaa 
kohteen arvottamiseen.���

��� Airaksinen 1995, 123.
��0 Kuusiniemi 1997, 115.
��� Kinnunen 1981, 35–56.
��� Bonsdorff 1997, 26–35.
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4.2	 taloustieteellinen	maisema-arvojen	mittaus

Maisemallisia arvoja käsiteltäessä on varsin hyödyllistä saada tietoja ihmisten ympäristöarvos-
tuksista. Eija Pouta ja Mika Rekola ovat koonneet ja kehitelleet teoreettista taustaa ympäristö-
arvostusten mittaukseen taloustieteelliseltä kannalta. Hedonisten hintojen menetelmällä pyritään 
rahamääräistämään markkinattomia hyötyjä ja haittoja. Lähtökohta on, että markkinoilla vaih-
dettavien ympäristön laatuun liittyvien tuotteiden hinnoilla voidaan selittää ympäristön arvoa 
ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menetelmää on käytetty muun muassa asuntojen lähiympäristö-
jen arvottamisessa.��� Yksityiskohtaisempia tietoja menetelmästä voi katsella em. julkaisusta.

4.3	 ehdollisen	arvottamisen	menetelmä

Taloustieteessä on kehitelty haastattelu- ja kyselytutkimuksiin liittyviä menetelmiä, joiden 
avulla voidaan kehitellä hypoteettisia markkinoita, jotka antavat tietoa ihmisten arvostuksis-
ta. Haastatteluilla voidaan esim. kysellä kansalaisen käsityksiä siitä, kuinka paljon korvaus-
ta vaaditaan tietynlaisista ympäristön laadun heikennyksistä. Menetelmää on sovellettu sekä 
käyttö- että olemassaoloarvojen arvottamiseen. Menetelmällä on tutkittu mm. ulkoilualueiden 
virkistysarvoja, Natura 2000 -hankkeen kohteita ja liikenteen melun ja ilman laadun hintavai-
kutuksia.���

Menetelmä on todettu toimivan luotettavimmin silloin, kun vastaajille voidaan selvästi 
esittää:

– mitä asiaa arvottaminen koskee,
– mikä on esitetyn muutoksen tai vaihdon sosiaalinen asiayhteys ja
– miten haitan korvaaminen tapahtuu.
Vastaajien tulotason kasvun on todettu lisäävän ”ympäristöhyödykkeiden” kysyntää. Selittäjinä 

arvottamisessa on käytetty lisäksi vastaajien asenteita, uskomuksia ja yleistä tiedon tasoa.
Ehdollisen arvottamisen menetelmää voidaan rinnastaa asianosaisten kuulemiseen im-

missiohaittojen käsittelyssä. Tosin muutos tai haitta ei enää tässä vaiheessa ole ehdollinen vaan 
edellä esitetty arvottamisen kohde, sen sosiaalinen asiayhteys ja yleinen tarkoitus sekä maksa-
minen ovat kaikki konkreettisesti selitettävissä.

4.4	 Kohosen	karttaan	(SoM-tekniikkaan)	perustuva	sovellus

Tätä maisemahaittatutkimusta varten toteutettiin Eero Carlsonin kiinteistöarvioinnin tar-
peisiin kehittelemällä neurolaskentasovelluksella (menetelmä tunnetaan myös nimellä SOM-
sovellus tai Kohosen kartta -sovellus) mittava laskennallinen selvitys. Siinä tutkittiin kahden 
vuoden kiinteistökauppojen avulla tiettyjen haittakohteiden ja niiden etäisyyksien vaikutusta 
lomakiinteistöjen hintoihin.

Kyseistä arviointimenetelmää voidaan käyttää kiinteistöjen monipuoliseen arviointiin. 
Sovellus perustuu siihen, että laajojen kauppahinta-aineistojen avulla voidaan selittää kiinteis-
töjen hintavaihteluja erilaisten hintatekijöiden avulla. Hintoihin vaikuttavat paitsi kiinteistön 
ns. omat arvo-osat niin myös ympäristö ja sen laatu. Käytössä olleen laajan lomakiinteistöjä 

��� Pouta & Rekola 2000, 130–155.
��� Pouta & Rekola 2000, 138.
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koskevan kauppahinta-aineiston avulla testattiin, minkälainen vaikutus erilaisilla selvästi ha-
vaittavilla tekomuodoilla ja rakenteilla on lomakiinteistöjen hintoihin. Yleinen käsityshän on, 
että lomakiinteistön ostaja etsii yleensä mahdollisimman alkuperäistä luontoa ja rauhaa.

Tuomas Lehtosen diplomityön (1996) aineistoon sisältyvät kaikki 11 804 lomakiinteis-
töjen kauppahavaintoa (kaikki vuosien 1994–95 lomakiinteistökaupat) organisoitiin Kohosen 
kartaksi. Kaikkien kiinteistökauppojen etäisyydet määritettiin tässä tutkimuksessa tarkastelta-
viin seitsemään haittakohteeseen: 1) moottoritiet, 2) valtatiet, 3) karkean maa-aineksen ottoalueet, 
4) louhokset, 5) aidat, 6) luiskat ja 7) sähkölinjat. Mainitut haittakohteet ovat selvimmät näkyvät 
tekomuodot, jotka keinotekoisina maisemamuutoksina ilmenevät ympäristössä.

Samassa yhteydessä tehtiin vastaava neurolaskentaselvitys myös kahdeksanteen kohtee-
seen (mastot), joka on mukana analogisena haittareferenssinä seitsemälle edellä mainitulle 
kohteelle. Mastorakennelmien mahdollisia haittavaikutuksiahan ei käsitellä maanmittaustoi-
mituksien yhteydessä. Toisaalta mastojen aiheuttamat maisemahaitat ovat jatkuvasti lisääntyvä 
puheenaihe, mastometsän kasvaessa eri puolille maata. Tässä yhteydessä voidaan helposti saada 
käsitys mastojen hintavaikutuksesta lomakiinteistöjen arvoon sekä verrata näitä maisemallisia 
hintavaikutuksia esim. teiden ja maa-aineksen ottoalueiden aiheuttamiin immissioihin, jotka 
usein muodostuvat muistakin kun maisemahaitasta (esim. melusta).

Laskennassa tuotettiin sekä tarkasteltavien hintojen suhteelliset poikkeamat vertailuai-
neiston keskiarvoista että absoluuttiset hintaerot kauppa- ja häiriökohderyhmien etäisyyksien 
suhteen. Hintojen poikkeamat tulostettiin käyrä- ja taulukkomuotoisina keskiarvoprofiileina 
kauppakohde-haittakohde-etäisyyksien suhteen. Neurolaskennan tulokset ja tulkinta on esitet-
ty tutkimuksen luvussa 5.

4.5	 oikeustapausten	referointiin	liittyvä	menetelmä

Maisemahaittojen ja yleensä immissioita koskevia korvauksia käsitellään usein maaoikeuksissa, 
toisinaan myös korkeimmassa oikeudessa. Tässä tutkimuksessa on katsottu tarpeelliseksi selvit-
tää maisemahaittoihin liittyvää oikeuskäytäntöä ja samalla koota tietoja korvausperusteista.

Oikeustapausten kokoamisen ja referoinnin suoritti tekn.yo. Juhana Hiironen, diplomi-
työhönsä liittyvänä ennakkovalmisteluna. Hiirosen työosuus, johon liittyi edellä mainittujen 
lisäksi pääosa kohdekuvauksista ja aineiston ryhmittelystä, on tehty maisemahaitta-projektin 
ohjauksessa.

Tämän tutkimuksen liitteenä oleva oikeustapausaineisto on koottu tiedustelemalla ar-
viointitoimituksia tekeviltä toimitusinsinööreiltä toimituksia, joissa maisemahaittoja on kä-
sitelty. Aineisto on kerätty toimitusasiakirjoista sekä maaoikeuksien ja korkeimman oikeuden 
päätöksistä. Aineistoon liittyvästä hakemistosta selviää, mihin päätökseen ratkaisu perustuu.

Koko aineisto käsittää noin 400 tilan maisemahaittoja koskevat tiedot. Suurin osa tapa-
uksista koskee yleistietoimituksia, joiden yhteydessä on käsitelty samalla myös muut haittakor-
vaukset. Hiironen on poiminut asiakirjoista saatavilla tiedoilla maisemahaittoja koskevat tiedot 
ja tehnyt niistä taulukkoyhteenvetoja tai laskennallisia käyräesityksiä.

Toiseksi suurin haittakorvausten ryhmä liittyy voimalinjojen lunastustoimituksiin. 
Voimalinjoihin liittyvät korvattavat immissiot ovat kaikki maisemahaittatapauksia. Näihin 
kytkeytyy usein linjan aiheuttama psyykkinen pelkotila, joka potentiaalisten ostajaehdokkai-
den vähentyessä pidentää usein kiinteistön myyntiaikaa samalla alentaen sen hintaa.
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Maa-aineslain 9 §:n mukaisia korvaustoimituksia aineistossa on vain muutamia. Aineiston 
rajallisuudesta johtuen maa-ainestapausten ”tilastollinen arvo” on em. pienempi.

Oikeustapausaineistossa jokaisen kohteena olevan tilan tiedot on kirjattu tarkasti. Tämän 
vuoksi kyseistä kohdetta ja sen ympäristöä voidaan, jos tarvetta on, tarkastella JAKO:n, KTJ:
n tai Karttapaikan karttapohjan kanssa. Lähes kaikkiin toimituksiin on liitetty karttaote refe-
raatin yhteyteen ja joihinkin lisäksi valokuva. Niiden avulla sanallisen referaatin antama kuva 
tilanteesta selviää jonkin verran lisää. Karttakuvat ovat kuitenkin yleistettyjä ja kuvakulmat 
valokuvissa rajattuja.

Neuroaineistoa ja oikeustapausaineistoa on tarkoituksenmukaista tarkastella rinnan.
Kohosen kartan keskiarvostetut tulokset sisältävät kaikki kohteet tietyllä etäisyydel-

lä haittakohteesta. Tällöin mukana ovat myös sellaiset tapaukset, joissa näköyhteyttä maas-
ton muotojen ja peitteisyyden vuoksi ei ole, eivätkä muutkaan vaikutukset ole huomattavia. 
Oikeustapauksissa on nähtävissä taas täysi kirjo erilaisia yksittäistapauksia, joissa haitan laatu 
vaihtelee suuresti ja sisältää usein monia erilaisia tekijöitä, joita havaitsemalla syntyy kokemus 
paikan ilmapiiristä ja haluttavuudesta.

4.6	 Maisema-arvoja	koskevasta	tutkimuksesta	yleisesti

Yleisesti voidaan sanoa, että maisemamieltymyksiä ja -arvoja koskevalta tutkimukselta puut-
tuu yhteinen teoria. Maisema-arvojen tutkimuksessa onkin erityistä tarvetta selvitellä yhteistä 
viitekehystä. Karjalaisen mukaan Zube esittää maiseman arvottamiselle neljää mahdollista lä-
hestymistapaa:

– Asiantuntijanäkemys. Metodin mukaan koulutettu asiantuntija arvioi maisemaa luok-
ka- tai järjestysasteikolla, suunnittelun tarpeisiin. Menetelmässä ympäristöesteettisesti 
arvioidaan, miten arvotamme ympäristöämme. Positiivisessa estetiikassa lähtökohta 
on, että kaikilla luonnonkohteilla on yhtäläinen esteettinen arvo. Esteettisiä arvotus-
kriteereitä käytetään esimerkiksi, kun maisemaa muutetaan tai asuinpaikkaa valitaan. 
Menetelmä nähdään suunnitteluun sopivaksi mutta sitä pidetään tieteellisesti epäpä-
tevänä.

– Psykofyysinen näkemys. Menetelmällä maisemia arvioidaan maisemaärsykkeiden ja nii-
den aiheuttamien reaktioiden suhteita arvioimalla. Ihminen on maiseman tarkkailija 
ja ärsykkeiden vastaanottaja. Ärsykevaikutuksina tutkitaan yleensä yhtä tekijää, kuten 
maiseman laatua tai kauneutta sekä pidettyjen ja ei-pidettyjen maisemien eroja.

- Eksperimentaalinen näkemys. Menetelmässä painotetaan ihmisen ja maiseman välisen 
suhteen ymmärtämistä. Menetelmässä ei verrata erilaisia maisemia. Neutraali maantie-
teellinen maisematutkimus luetaan kuuluvaksi tähän ryhmään.

– Kognitiivinen näkemys. Menetelmä lähtee ajatuksesta, että ihminen tajunnassaan 
antaa maisemalle merkityksen ja sisällön. Menetelmässä ollaan psykologisesti kiin-
nostuneita ihmisen tunteista ja havainnoista, joita maisema hänessä herättää. Kaikki 
ympäristössä havaittavat asiat vaikuttavat arvottamiseen.���

Kuten edellä esitetystä lyhyestä yhteenvedosta käy ilmi, maiseman arvottamista koskeva 
teoria on, kuten Zube toteaa, epäyhtenäistä. Tämän teorian kehittäminen ei myöskään kuulu 
tähän tutkimukseen.

��� Karjalainen 2001, 175–178.
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Käytännön toimituskäsittelyä ajatellen kestävimmät perustelut maisemahaittojen käsitte-
lyyn saadaan neurolaskenta- ja oikeustapausaineistoista. Molemmat perustuvat faktiseen käy-
täntöön.
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5	 MaiSeMahaitan	Käytännön	tarKaStelu		
SoM-MenetelMällä

5.1	 Menetelmään	liittyviä	käsitteitä

Kiinteistökauppojen hintatietoja hyväksi käyttäen voidaan analysoida erilaisten tekijöiden vai-
kutusta hinnanmuodostukseen. Maisemahaittojen vaikutusta tutkittaessa on kiinnostavaa tietää, 
minkälainen vaikutus erilaisilla maiseman häiriötekijöillä on niistä eri etäisyyksillä sijaitsevien 
kiinteistöjen hintoihin. Asiaa voidaan tutkia käyttäen hyväksi kauppahintarekisteristä (KHR) 
ja rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR) saatuja tietoja yhdessä Maanmittauslaitoksen 
maastotietojärjestelmästä (MTJ) saatujen sijaintitietojen kanssa.

Tässä tutkimuksessa maisematekijöiden vaikutusta tutkittiin Kohosen karttojen avulla. 
Tietojen käsittely ja tarvittava havainnollistaminen perustuvat prof. Teuvo Kohosen kehittä-
mään neurolaskentamenetelmään���. Menetelmällä on useita nimiä: SOM, Self-Organizing 
Map, Kohonen Map, Itseorganisoiva kartta, Itsejärjestyvä kartta, Kohosen kartta. Kaikki tar-
koittavat samaa asiaa, Kohosen kehittämää neurolaskentamenetelmää, joka perustuu ns. kil-
pailuoppimiseen.

Kiinteistöjen arviointiin on Maanmittauslaitoksessa kehitetty Kohosen karttaan perustu-
va sovellus, jonka toimintaperiaate on kuvattu julkaisussa Visual Explorations in Real Estate 
Market���. Vertailukauppamenetelmä on toteutettu Kohosen karttaa käyttäen siten, että toisi-
aan muistuttavat kiinteistökaupat järjestyvät toistensa yhteyteen, arvioiksi. Havainnot skaala-
taan keskenään vertailtaviksi. Arvio kuvaa vertailukauppojen tyypilliset ominaisuudet ja niiden 
tyypillisen kauppahinnan. Carlsonin kehittämässä sovelluksessa vertailukauppoja voidaan sela-
ta karttapohjan avulla, arvioiden symboleja osoittamalla.

Kohosen kartta ryhmittelee havainnot niiden sisällön mukaan topologiseksi kartaksi. 
Annettujen tekijöiden mukaan samankaltaiset havainnot hakeutuvat toistensa läheisyyteen ja 
vierekkäiset ryhmät tai arviot sisältävät koko aineistosta mahdollisimman samankaltaisia kiin-
teistökauppoja, annettujen tekijöiden mukaan. Kohosen kartta pyrkii säilyttämään myös ha-
vaintojen jakautuman siten, että ryhmät tai arviot ovat keskenään likimain samankokoisia.

Havainto
Havainto on yksittäisen kiinteistökaupan ominaisuudet sisältävä vektori. Pakollisia tietoja ovat 
paikka (x-pohjoinen, y-itä) ja kauppahinta. Muita kohteen tietoja ovat esimerkiksi rakenta-
misvuosi, rakennuksen koko, kaava, rannanläheisyys ja vesistön koko. Olennaista arvioiden 
muodostumisen kannalta on eri tekijöiden skaalaus eli muuttaminen yhteismitalliseksi muiden 
muuttujien kanssa.

Arvio
Arvio on vertailukaupoista Kohosen kartalla muodostettu noin parinkymmenen mahdollisim-
man samankaltaisen kiinteistökaupan kokonaisuus. Yhdessä esiintyvät ominaisuudet ja vastaa-
va tyypillinen kauppahinta voidaan näyttää yhdessä kuuden lähimmän arvionsa kanssa. Yksi 
havainto kuuluu oman arvionsa lisäksi myös näihin lähinnä samankaltaisiin arvioihin. Tämä 

��� Kohonen 2001.
��� Carlson 2003. Ks. http://www.tkk.fi/Yksikot/Kiinteisto/julkaisut/verkkojulkaisut/carlson.
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takaa koko aineistossa topologisen järjestyksen ja ominaisuuksien yhteinen vaikutus on selke-
ästi visualisoitavissa. Arvion hinta kuvaa kiinteistön keskimääräistä kauppahintaa.

Vertailukaupat ovat tarkasteltavaa kauppakohdetta muistuttavia, yhteismitallisiksi skaa-
lattuja kiinteistökauppoja. Kokemuksen mukaan käyttökelpoinen tapa on hakea samankaltai-
sia kohteita lähiseudulla tehdyistä kaupoista ja hakuetäisyys voi olla noin viisinkertainen lä-
himpiin ryhmän kauppahavaintoihin verrattuna. Hintavertailu tapahtuu siten samalla alueella 
tehdyistä kaupoista.

Ryhmä
Ryhmä on lähimmistä kaupoista Kohosen kartalla muodostettu noin parinkymmenen kiin-
teistökaupan kokonaisuus. Ryhmä kertoo tietyssä paikassa olevien kiinteistöjen keskimääräiset 
ominaisuudet. Ryhmälle lasketaan myös hintakuhmun suuruus, vertaamalla ryhmän yksittäiset 
havainnot arvioihinsa. Ryhmä voidaan näyttää kartalla yhdessä kuuden lähimmän ryhmänsä 
kanssa. Yksi havainto kuuluu oman ryhmänsä lisäksi myös näihin lähimpiin ryhmiin. Tämä 
takaa hintakuhmujen muodon selkeän havaitsemisen.

Hintakuhmu
Paikallinen hintojen aaltoilu – hintakuhmut – saadaan ilmi tarkastelemalla kauppahintojen 
poikkeamia tietyllä paikalla verrattuna laajemman alueen vertailukaupoista laskettuihin arvioi-
hin. Hintakuhmun suuruus lasketaan siten, että ryhmän yksittäiset kiinteistökaupat verrataan 
arvioihinsa. Kauppahintojen keskimääräinen suhde (näytetään prosenttierona) tai ero näyte-
tään kartalla ryhmän symbolina. Ryhmä naapureineen kuvaa hintakuhmun paikan ja koon. 
Hintakuhmu, positiivinen tai negatiivinen, ilmaisee paikallista ”hintamaisemaa”. Profiileista 
hintakuhmujen vaikutus poistetaan, korjaamalla hinnat samalle tasolle, indeksikorjausta vas-
taavasti.

Profiili
Kartalta valittujen kohteiden vaikutus lasketaan siten, että yksittäiset kiinteistökaupat verra-
taan arvioihinsa. Verrattujen kauppahintojen keskimääräinen suhde ja ero näytetään profiileina 
etäisyyden mukaan ryhmiteltyinä. Havainnon ryhmän hintakuhmu poistetaan eroa ja suhdetta 
laskettaessa. Profiili siis osoittaa poikkeaman paikan yleisestä hintatasosta.

Profiilien tulostus perustuu sellaisten arvovälien valintaan, että profiili kuvaa havainto-
ja mahdollisimman hyvin. Arvovälien valinnat voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten ilmenee 
jäljempänä tämän tutkimuksen tulostuksina esitetyistä kahdeksasta kohdekohtaisesta taulu-
kosta. Käyttämällä mahdollisimman monia ryhmittelyjä saadaan käsitys keskimääräisen vai-
kutuksen suuruudesta sekä etäisyydestä, jolla vaikutus vielä on huomattava. Laskenta tehdään 
valitsemalla ryhmittelyssä käytettävän 1-ulotteisen Kohosen kartan antama yksiköiden määrä 
tai antamalla halutulla tavalla päällekkäisiä arvovälejä. Profiilikäyrä ja taulukko kuvaavat kaup-
pahinnan keskimääräisen poikkeaman kunkin yksittäisen kaupan arvion hinnasta, etäisyyden 
muuttuessa kulloiseenkin tarkasteltavaan maisemahäiriökohteeseen.

Kauppojen hintasuhteita ja -eroja tarkasteltaessa on hyvä tiedostaa, että pieni hinta antaa 
pienen hintaeron ja vastaavasti suuren hintasuhteen. Suuri hinta vastaavasti tuottaa suuren 
eron ja pienen suhteen. Tämä erisuuruisten hintojen vaikutus näkyy, profiilien muotoeroina, 
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jäljempänä esitettävien samojen maisemakohteiden kumpiakin hintaprofiileita verrattaessa. 
Ilmiö tavallaan kuvaa laskennan epävarmuutta.

Yhteenvetoa
Neurolaskenta, joka perustuu keinotekoisten hermoverkkojen soveltamiseen, tekee mahdolliseksi 
kiinteistöjen monitahoisten ominaisuustietojen käsittelyn. Tuomas Lehtonen on tehnyt diplomi-
työn (1996), jossa on selvitetty lomarakennuspaikkoja koskevien kauppahintatietojen hankintaa, 
kuvattu neurolaskennan periaatteita ja lisäksi tehty muutamilla kohdealueilla testejä.

Tämä tutkimus perustuu Eero Carlsonin tekemään Lehtosen aineiston analyysiin, josta 
yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy nootin osoittamasta verkko-osoitteesta.��� Mainitussa verk-
kojulkaisussa on laskettu samalla menetelmällä eräiden muidenkin tekijöiden hintavaikutuksia 
lomakiinteistöihin ja omakotitaloihin. Näitä voidaan haluttaessa vertailla tässä tutkimuksessa 
saatuihin maisematekijöiden vaikutuksiin. Verkkojulkaisussa on samoin laskettu erilaisia hinta-
vaikutuksia pelloille, omakotitaloille ja kaupunkiasunnoille, joita myös voidaan vertailla tämän 
tutkimuksen tuloksiin.

Kiinteistönarvioinnissa tavallisesti käytettyihin ekonometrisiin monimuuttujamenetel-
miin verrattuna neurolaskentamenetelmä on samanlainen siltä osin, että se perustuu konkreet-
tisiin havaintoihin eli kiinteistökauppojen yhteydessä koodattuihin tietoihin. Menetelmässä ei 
pyritä kuitenkaan mallittamaan lineaarisesti yksittäisen kiinteistön hintaa vaan selvittämään 
vertailukauppa-aineistojen avulla yksittäisille kaupoille niitä vastaavat arviot eli todennäköiset 
myyntihinnat.

Neurolaskenta antaa mahdollisuuden tarkastella samanaikaisesti ja yhdessä hyvinkin erilaisten 
ominaisuuksien omaavien kiinteistökauppojen ryhmiä. Esim. rakennettujen ja rakentamattomi-
en kohteiden yhteiskäsittely ei aiheuta vääristymiä, koska erilaisen hinnanmuodostuksen omaavat 
kohteet järjestäytyvät omiksi, toisistaan riippumattomiksi, ryhmikseen.���

5.2	 tutkimuksen	lähtökohdat

5.2.1	 tutkimuksen	kauppahinta-aineisto

Maisemahaittojen vaikutuksen selvittämiseksi päätettiin tehdä tutkimus, jossa aineistona käy-
tettiin Tuomas Lehtosen diplomityötään varten kokoamaa vuosien 1994–1995 lomarakennus-
paikkojen kauppoja koskevaa lähes 12 000 kiinteistökaupan aineistoa. Lomarakennuspaikat 
ovat herkkiä erityppisille ominaisuuksille ja arvostuksille, joiden hintavaikutuksia voidaan 
neurolaskennan menetelmin tarkastella. Perinteisesti suomalaisen lomarakennuspaikan ostajan 
ajatellaan pyrkivän löytämään luonnonkauneutta ja -rauhaa, yleensäkin irtaantumismahdolli-
suutta urbaanista elämänmenosta.

Aineiston hakuehtona Lehtosen tutkimuksessa oli, että kohde on KHR:ssä merkitty loma-
rakennuspaikaksi ja, että kyseessä on koko tilan tai määräalan kauppa, joka ei sisällä irtaimistoa, 
ole sukulaiskauppa tai sisällä pidätettyä eläkeoikeutta. Koska tarkoituksena oli tutkia tiettyjen 
maisemahaitoiksi ajateltujen kohteiden suhteellista hintavaikutusta lomarakennuspaikkojen 
hintoihin, on 7–8 vuoden vanha havaintoaineisto käyttökelpoinen tutkimuksen kontekstia ja 

��� http://www.tkk.fi/Yksikot/Kiinteisto/julkaisut/verkkojulkaisut/carlson/loma.
��� Lehtonen 1996, 28.
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tavoitteita ajatellen. Hintoja ei ole korjattu indeksillä eli aineisto on laskettu vuosien 1994–1995 
hintatason mukaisesti.

Vuonna 1994 hakuehtojen mukaisia kauppoja tehtiin koko maassa kaikkiaan 5 983 ja seu-
raavana vuonna lähes sama määrä eli 5 949. Aineistosta karsittiin käsittelyn yhteydessä virheel-
lisiä tai ei-edustavia havaintoja seuraavasti: sijaintivirheelliset (14 kpl), rakennuksen pinta-ala 
yli 500 m2 (8 kpl), kauppahinta alle 1 000 mk (106 kpl).

Lehtosen tutkimuksen mukaan koko kauppahinta-aineistoa voidaan havainnollistaa tau-
lukon 5 esittämällä tavalla.

Taulukko 5:  Vuosina 1994–1995 tehtyjen lomakiinteistökauppojen jakaantuminen  
erilaisten ominaisuuksien mukaan, lehtonen (1996, 5).

vuosien 1��4–1��5 loMarakennuspaikkoja 
koskevat kiinteistökaupat suoMessa

kpl
11 �32

koko tila 8 105
Määräala 3 827
rakennettu 6 486
rakentamaton 5 328
Detaljikaava 1 847
Haja-asutus 9 967
rantakiinteistö 8 042
ei-rantakiinteistö 3 856

Neurolaskentaa varten oli käytettävissä eri rekistereistä taulukon 6 mukaiset kauppoihin 
liittyvät tekijät��0.

Taulukko 6: lehtosen kokoamaan lomakiinteistöaineistoon  
liittyvät, eri rekistereistä saadut hintatekijät, lehtonen (1996, liite 1).

tekijä rekisteri

X,y-sijainti kHr
kauppahinta kHr
Tontin ala kHr
Oma ranta kHr
Vesistön koko MTJ
kaavatilanne kHr
Asuinrakennus rHr
As.rak. ikä rHr
As.rak. koko rHr
Sähkö rHr
Viemäri rHr
Vesi rHr
lämmin vesi rHr
Sauna rHr
Tie-etäisyys MTJ
Vesistöetäisyys MTJ
Avautumissuunta MTJ
Sähkölinjaetäisyys MTJ
Määräala kHr
Muu rakennus rHr
Muun rak. ikä rHr
Muun rak. koko rHr
kaupan ajankohta kHr

��0 Näistä valitut tai johdetut 12 tekijää kuvattu julkaisussa Carlson 2003.
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5.2.2	 Maisemamuutoskohteet

Maisemamuutosten hintavaikutusten selville saamiseksi oli ensinnäkin mietittävä, mitkä oli-
sivat sellaisia haitallisiksi ajateltavia muutoksia, joilla olisi vaikutusta lähellä sijaitsevien loma-
kiinteistöjen hintaan. Neurolaskennan hyödyntämiseksi nämä muutokset pitäisi lisäksi olla 
kartoitettuina ja koodattuina Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmässä.

Maastotietojärjestelmää (MTJ) voidaan käyttää hyväksi määrättäessä kullekin kiinteistö-
kauppahavainnolle lyhin etäisyys kuhunkin haluttuun maisemamuutoskohteeseen. Etäisyyden 
määritysmahdollisuus kuuluu käytössä olevan Smallworld-tietojärjestelmän perusominaisuuk-
siin. Mara-prosessin toimesta ja DI Antti Saarikosken avustuksella halutut etäisyystietojen 
määritykset saatiin lasketetuksi sujuvasti. Voimansiirtolinjoja koskeva etäisyysaineisto oli jo 
olemassa Lehtosen aineistossa, joten sitä ei tarvinnut laskettaa uudestaan.

Kauppahintarekisteristä saatavien kauppojen sijaintitietojen tasosijaintitarkkuudeksi ar-
vioidaan yleisesti ±10 m, mikä vastaa likimäärin peruskartan avulla määritettävän kohteen si-
jaintitarkkuutta. Hannu Peltomaa esim. pitää tätä arvoa oikeana vain asemakaava-alueilla���. 
Päätelmä lienee oikean suuntainen mikäli tarkkuutta verrataan MTJ:n laatumallissa esiintyviin 
sijaintitarkkuutta kuvaaviin tunnusluihin (vrt. jäljempänä käsiteltyjen kahdeksan maisema-
muutoskohteen sijaintitarkkuuksia).

Oleellinen kysymys on, mitkä ovat käytännössä yleisimmin ilmeneviä ja näkyviin tulevia 
haitallisia maisemamuutoksia, joita arviointitoimitusten yhteydessä joudutaan käsittelemään 
ja arvottamaan. Kokemuksen perusteella maisemahaittakysymykset liittyvät yleisimmin MTL:
n (aiemmin YlTL:n), LunL:n ja MAL:n mukaisiin toimituksiin. Tämän harkinnan perusteella 
valittiin 8 maisemaa muuttavaa maastotietokohdetta (taulukko 7), joiden vaikutus lomakiin-
teistöjen hintoihin haluttiin selvittää.

Taulukko 7: Maisemahaittatutkimusta varten valitut 8  
maastotietojärjestelmään (MTJ) kuuluvaa kohdetta, joiden  
hintavaikutusta haluttiin selvittää neurolaskennalla.  
lähtöaineistona lehtosen tutkimuksen (1996) noin 12 000  
kauppaa eli kaikki v. 1994–1995 tehdyt lomakiinteistökaupat.

MaastotietokoHde Mtj-koodi

1) moottoritie 12 111
2) valtatie 12 121
3) maa-aineksen ottoalue 32 111
4) louhos 32 500
5) aita 44 200
6) luiska 34 800
7) sähkölinja 22 312
8) masto 44 800

Luettelossa mainituista kohteista 7 ensimmäistä ovat arviointitoimituksissa varsin yleisesti 
esille tulevia maisemamuutoksia. Mastoilla on oma maisemallinen vaikutuksensa, mikä ei suin-
kaan ole aina esteettinen. Mastojen määrä lisääntyy, kuitenkaan mastojen rakentamista ei ole 
yhtenäisillä määräyksillä mitenkään ohjeistettu. Vaikka mastojen maisemahaittoja ei käsitellä-
kään maanmittaustoimituksien yhteydessä, katsottiin tarpeelliseksi selvittää tämänkin kohde-
ryhmän mahdollista hintavaikutusta. Tietoa voidaan käyttää muiden tutkittavien kohteiden, 

��� Peltomaa 1998, 40.
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erityisesti sähköpylväiden, referenssinä. Mastokysymyksen käsittely on alustavien selvityksien 
perusteella mm. ympäristöministeriössä varsin ajankohtainen aihe.

MTJ:n kohdekuvaukset ja tiedonkeruuohje yksilöivät kunkin kohteen kartoituskritee-
rit. Jäljempänä esitettävien kohdekohtaisten tarkastelujen yhteydessä on esitetty kontekstiin 
liittyvä ote tiedonkeruuohjeesta sekä kyseisen kohteen tasosijaintitarkkuus. Tämän tiedon 
perusteella voidaan päätellä, minkälaisesta haittakohteesta on kussakin tapauksessa kysymys. 
Kohdekuvauksen perusteella voidaan edelleen päätellä haitan synty, ts. minkälainen toiminto 
tai toiminnot ovat kyseisen haitan saattaneet synnyttää.

5.2.3	 aineiston	käsittely

Neurolaskenta tehtiin erikseen kullekin kahdeksalle maisemahaittakohteelle (ks. taulukko 7). 
Laskennan suoritti Eero Carlson. Carlson oli lisäksi ollut ohjaajana Lehtosen tekemässä opin-
näytetyössä ja kehittänyt järjestelmän lopulliseen muotoonsa.

Laskennan ensimmäisen vaiheen antaman raaka-aineiston ”piikeistä” saatiin selville vir-
heelliset ja poikkeukselliset havainnot, jotka poistettiin häiriökohteiden läheltä. Virheellisiksi 
epäillyt havainnot tarkistettiin tapauskohtaisesti sekä karttapohjan että kauppahintatiedon avul-
la. Tällaisia olivat esim. sijainniltaan poikkeukselliset ja väärin ilmoitetut kaupat. Myös kaupat, 
joissa oli puutteelliset, virheelliset tai poikkeukselliset rakennustiedot sekä kaupat, joissa hinta 
tai kohde oli joltain osin kirjattu selvästi väärin, poistettiin aineistosta. Kauppahintatilastossa 
on kokemuksen mukaan muutama prosentti mainitun tyyppisiä virheellisiä tietoja.

Eero Carlsonin kokemuksen mukaan neurolaskentamenetelmät sietävät jopa kymmen-
kertaiset määrät virheellisiä havaintoja, yleistrendiä muuttamatta. Tämä on todettu käytän-
nössä jo aikaisemmin eri aineistoja käsiteltäessä. Mahdollisimman luotettavan lopputuloksen 
saamiseksi, virheellisiksi todetut havainnot poistettiin hintaprofiileita laskettaessa ainoastaan 
kohteiden lähellä.

Kauppahintahavainnot ryhmiteltiin suhteessa haittakohteiden etäisyyksiin. Laskenta-
etäisyyden maksimirajaksi määritettiin 3 000 m. Tarkasteluun otettiin ne kauppahintahavain-
not, jotka olivat korkeintaan 3 000 metrin etäisyydellä kustakin tarkasteltavasta, haitalliseksi 
arvioidusta, kohteesta. Rajaus perustuu käytännön kokemuksiin. Käytettyä etäisyysrajausta 
tukee lisäksi jo Granönkin perustelema avotilassa selvästi nähtävä etäisyys, joka on noin 2,5 
km���.

Carlsonin aikaisemmin tekemässä voimansiirtolinjojen hintavaikutustutkimuksessa las-
kentaetäisyyden maksimina on käytetty kymmenen kilometrin etäisyyttä. Myös moottoritei-
den osalta todettiin, että laskentaetäisyys voisi olla jopa kolmea kilometriä pitempikin.

Laskentatulosten analysoinnin suorittivat, pääasiassa laskennan yhteydessä, Carlson ja 
Rahkila. Aineistosta saadut huomiot on tapauskohtaisesti kuvattu kunkin maisemakohteen 
tulosten yhteydessä.

��� Gränö 1930, 56.
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5.3	 SoM-tarkastelu	maisemamuutoskohteittain

5.3.1	 Moottoritiet

Ia-luokan autotiet ovat moottoriteitä143. Alla on ensin esitetty lainaus MTJ:n tiedonkeruuoh-
jeista��� moottoriteiden osalta. Etäisyydet kauppahintatilaston mukaisista lomakiinteistökoh-
teista on määritetty lähimmän ajoradan keskiviivasta.

Määritelmä
Tie tai katu, jota kunnossapidetään autoliikennettä varten.
(Huomattakoon, että YlTL:n 3 §:ssä on yksilöity tiehen kuuluvat rakenneosat, joiden perus-
teella voidaan tarkemmin päätellä mitä tien näkyminen tarkoittaa. Tiehen luetaan kuuluvaksi 
ajoradan lisäksi mm. : muut liikenneradat, piennar, luiska, pengermä, oja, valaistuslaitteet, kai-
de, silta, melueste, vähäinen varastoalue, lautta laitureineen, laivalaituri. Tiehen luetaan liitän-
näisalueina lisäksi mm. tienpitoaineen ottopaikat, erityiset rakennus- ja varastoalueet, yleiset 
pysäköimis- ja kuormausalueet, tienkäyttäjien jätehuoltoon tarvittavat alueet.)

Keruumenetelmä
– Laatuluokka A:

Kartoitetaan fotogrammetrisesti tai kuntien suurikaavaisista kartta-aineistoista. Tien 
luokka tallennetaan peruskartaston mukaisesti ja ajantasaistaen kuvatulkinnalla. Vain 
epävarmoissa tapauksissa tien kulku ja sen luokka tarkistetaan maastossa. Kuitenkin 
alemman luokan teiden ja erilaisten läpiajoyhteyksien tarkistaminen on tärkeätä.

– Laatuluokka B:
Digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 1:20 000 piirroksilta tai 
kuntien suurikaavaisista kartta-aineistoista ajantasaistaen ilmakuvatulkinnalla. 
Maastotarkistus kuten edellä.

Tutkittujen kohteiden tarkempi määrittely on esitetty kohteittain ominaisuustiedot-kohdassa.

Valintakriteeri
Kaikki.
Alle 50 m:n mittainen autotie tallennetaan vain, jos se yhdistää kaksi muuta lähekkäin kulkevaa 
autotietä.

Ominaisuustiedot  
Autotiet jaetaan seuraaviin luokkiin: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, ajotie, lautta, lossi. Luokkien 
Ia–III b sekä ajotien luokka määritetään tien liikennekelpoisuuden mukaan.

Luokkien määrittely: Haja-asutusalueen autotiet:
Ia: moottoritien kaksi- tai useampikaistainen ajorata, ajoradan leveys on yli 8 m.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan ajoradan keskiviivan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoai-
neistolle on ±3 m ja B-tason aineistolle ±12,5 m.

��� http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_1.html#autotie.
��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
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Haittakohteen kuvaus
Moottoriteiden läheisyydestä aiheutuu lähellä sijaitsevalle kiinteistölle, paitsi suuria maisemallisia 
muutoksia, niin lisäksi muitakin erilaisia immissiohaittoja. Maisemamuutoksina voidaan luetteloi-
da seuraavat: alkuperäisen maiseman lopullinen muutos; tien normaalin pengerryksen aiheuttama 
maisemakatkaisu; ramppien, eritasoristeysten ja siltojen aiheuttamat korotukset sekä niihin liittyvät 
pengerrykset luiskauksineen; meluaitojen aiheuttamat maisemakatkaisut; avotilojen ja pengerrysten 
aikaansaama liikenteen näkymisen korostuminen; liikenteen aiheuttamat epäsäännölliset valoilmiöt; 
ja laajojen leikkaus- ja louhinta-alueiden aiheuttamat uudet usein epäesteettiset näkymät.

Muista immissioista huomattavin lienee meluhaitta. Sen korvaamista on käsitelty 
Maanmittauslaitoksen suosituksessa Arviointi- ja korvaustiedot���. Melu ja maisema liittyvät 
usein moottoriteiden osalta yhteen siten, että melusuojauksilla (aidat ja pengerrykset) melua saa-
daan pienennettyä mutta samalla joissakin tapauksissa menetetään maisema-arvoja.

Pöly-, pakokaasu- ja tärinäongelmat riippuvat haittakohteen etäisyydestä, mikroilmastosta ja 
geologista olosuhteista. Nämä ilmiöt ovat ongelmallisimmat yleensä tien rakennusvaiheen aikana. 
Louhinta- ja kaivutöiden johdosta seuraa yleensä muutoksia pohjavesiolosuhteisiin. Tien talvikun-
nossapito voi, usein vuosien viiveellä, aiheuttaa lähellä sijaitsevien kaivojen suolaantumista (pohjave-
sihaitta). Ne saattavat tulla käsiteltäviksi omina erillisinä lisätoimituksinaan. Maapohjan ja mahdol-
listen kiviainesten menetykset käsitellään luonnollisesti myös omina erillisinä korvauskysymyksinään. 
Viimeksi mainituista aiheista löytyy lisätietoa Maanmittauslaitoksen sisäisiltä verkkosivuilta.���

Neurolaskenta
Aineistossa oli ainoastaan 250 havaintoa, jotka sijoittuivat lähemmäksi kuin 3 km:n etäisyydelle 
moottoriteistä. Viisi havaintoa karsittiin. Kolmessa sijainti oli poikkeuksellinen, yhdessä raken-
nustieto puuttui ja lisäksi yksi selvästi ylihintainen havainto poistettiin. Lopulliseen laskentaan 
jäi 245 havaintoa. Kuva 3 esittää moottoritie-etäisyyden vaikutusta lomakiinteistön hintoihin ja 
taulukko 8 täydentää kuvan informaatiota.

kuva 3: Moottoriteiden (ia-luokan tiet) etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyak-
seli kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti 
kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina . Alle 100 havainnon tapauksissa profiili kuvataan 
katkokäyränä.

��� http://www.maanmittauslaitos.fi/ > Kiinteistötiedot ja -kauppahinnat > Arviointi- ja korvaustiedot > Muut haitat ja 
vahingot > Melun immissio.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/arviointitoimitusprosessi/index.html > Ohjeet ja käsikirjat > Kiviainesalueiden ar-
viointi.
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Taulukko 8: kuvaan 3 liittyvä taulukkoinformaatio.
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia. Viimeisessä sarakkeessa oleva rannanläheisyysindeksi ilmaisee rannan etäisyyttä seuraavasti: 100 = rannalla, 50 = lähellä 
rantaa, 10 = kaukana rannasta.
Neurolaskennalla tuotetussa, moottoriteiden ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 245 kiinteistökauppahavain-
toa, jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä moottoriteistä. Havaintoaineisto kuuluu osana kaikkiin vuosina 1994–95 Suomessa 
tehtyihin lomakiinteistökauppoihin.
Taulukon 8 ylin rivi selostettuna: Moottoritien lähimmän kaistan keskeltä 600 metrin etäisyyteen on valittu ensimmäinen arvovälivyöhyke 
(0–600 m). Tähän vyöhykkeeseen on sisältynyt 32 kauppahavaintoa. Havaintojen etäisyyksien laskennallinen keskiarvo moottoritien lä-
himmän ajoradan keskiviivasta on 313,4 m. Mainitun arvovälin havaintoaineistolle kohosen kartta on löytänyt vertailukauppa-aineistosta 
arviot, joiden etäisyyksien keskiarvo moottoritiestä on 2 652 m. Valitun arvovälin, (0–600) metriä moottoritiestä, kauppahintojen ja 
niiden arvioiden keskimääräinen suhde on laskennan perusteella 0,831 eli toteutunut kauppahinta on keskimäärin 16,9 % pienempi 
kuin arvioiden perusteella laskettu keskimääräinen hinta. kauppahintojen ja arvioiden keskimääräinen ero oli 27 000 markkaa. ensim-
mäisen arvovälivyöhykkeen keskimääräinen kauppahinta oli 127 000 markkaa. Vyöhykkeen mökkien keskimääräinen rakentamisvuosi oli 
1957, mikäli kohde oli rakennettu. Mökkien keskimääräinen pinta-ala 34 m2. Tonteista oli rakennettu 81 %. Tonttien keskimääräinen 
pinta-ala oli 4 000 m2. kaavoitusprosentti oli 0 %. kaupan kohteista määräaloja oli 16 %. lähivesistön hehtaareina lausutun pinta-alan 
neliöjuuri on 19. (Vesistöpinta-alan keskiarvo on näin ollen 361 ha.) Viimeisenä rivillä on ”omarantaisuusindeksi”, joka tässä tapauksessa 
oli 44. Se vastaa sijainnillisesti arvoa ”lähellä rantaa”. (Mikä tarkoittaa sitä, että omarantaisia kohteita on ehkä 1/4–2/5 eli selvästi 
vähemmän kuin aineistossa keskimäärin.)
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0–600 32 313,4 2 652 –16,9 –27 127 1957 34 81 40 0 16 19 44
0–1 200 68 648,7 2 711 –13,7 –22 140 1957 37 74 40 0 15 27 43
0–1 900 130 1 089,6 2 749 –14,0 –20 139 1957 38 78 40 1 12 29 46

500–2 500 161 1 632,1 2 801 –8.0 –11 154 1957 36 76 42 4 14 35 49
1 000–3 000 192 2 071,3 2 826 –4.0 –2 161 1957 35 75 43 6 16 31 53

Tulosten lukuohje
Neurolaskennan tulostuksena tuotettu käyrä- ja taulukkoaineisto ovat samaa aineistoa 
ja täydentävät siten toisiaan. Tarkastelemalla niitä rinnakkain saadaan tuloksista täysi 
hyöty.

Graafisessa profiilitulostuksessa on katkoviivalla kuvattu pieniin (alle 100 havaintoa) ha-
vaintomääriin perustuvat arvovälit. Huomattakoon lisäksi, että käyräkuvaus alkaa nimenomaan 
ensimmäisen havaintovyöhykkeen havaintojen keskietäisyyden kohdalta, mihin tulostuu hin-
tasuhteen %-luku tai vastaavasti hintaerot 1 000 markkoina. Sama koskee havaintoetäisyyden 
ulkorajaa, esim. moottoritietapauksessa käyrä päättyy etäisyydelle 2 071 metriä moottoritien 
lähimmän kaistan keskiviivasta. Laskenta-aineistossa on kuitenkin ollut mukana kaikki havain-
not 3 000 metriin.

Tulosten tulkintaa
Moottoriteiden lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia immissiotyyppisiä tekijöitä analysoita-
essa on huomioitava, että hinnoissa ovat mukana kaikki negatiiviset ja tietysti myös mahdolli-
set positiiviset hintatekijät. Ei siis pelkästään maisemahaitan vaikutus.

MAiSeMAHAiTAN käyTäNNöN TArkASTelU SOM-MeNeTelMällä
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Negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– pieni etäisyys kohteeseen (välillinen vaikutus muihin haittoihin),
– melu,
– pöly,
– tärinä,
– pakokaasut (häkä, lyijy) ja
– suolaus (ympäristön pohjavesi, kasvillisuus) sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. luonnonmaiseman muuttaminen,
2. meluaidan maisemakatkaisu,
3. (silta)pengerten maisemakatkaisu,
4. pengerryksen ja avotilojen aiheuttama liikenteen ”esiin nosto”,
5. laajojen tien luiska- ja leikkauspintojen häiriövaikutus,
6. valovaikutukset (sekä tien että liikenteen osalta),
7. epäesteettiset rakennelmat ja laitteet ja
8. tienpitoaineksen ottoalueet maisemassa sekä
9. läjitys- ja varastoalueet maisemassa.

Moottoriteiden aiheuttamina positiivisina hintatekijöinä lomakiinteistöjen hintoihin voi-
daan perustellusti pitää:

– yleensä parantuneita yhteyksiä ja
– (ajo-)ajan säästöä.

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–20 %:iin asti, ainakin 2,5 kilometrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tar-
koittaa tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– –20 % ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa negatiivinen hintapoikkeama saattoi 
olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 
kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Moottoriteiden läheisyydessä ilmeni noin +4 %:n paikallinen hintapoikkeama (ilmei-
sesti kaupunkien läheisyyden vaikutusta). Tämä vaikutus on poistettu käyräesitykses-
tä ja taulukkotiedoista.

– Edellä mainittu hintapoikkeama sisältää kaikkien muiden hintaa nostavien ja laskevi-
en tekijöiden lisäksi kyseisen kohteen oman hintavaikutuksen.

– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret.
– Moottoriteiden läheisyydessä on tarkastelukaudella ollut hyvin vähän lomakiinteistö-

kauppoja. Esim. 600 m:n etäisyydellä tai lähempänä ainoastaan 32 kauppaa. Yksi syy 
tälle saattaa olla se, että moottoriteiden lähiympäristöt eivät ole kovin haluttuja loma-
kiinteistöjen sijaintipaikkoja. Toisaalta tarkasteluhetkellä moottoriteitä oli ainoastaan 
suurimpien kaupunkien alueilla (läpimenotiet), joilla ei lomakiinteistöjä juurikaan ole.



��

– Moottoriteiden osalta havaintoaineisto on varsin pieni luotettavien hintapäätelmien 
tekemiseksi neurolaskennan avulla.

– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

– Verrattaessa moottoriteiden hintavaikutusta muihin haittakohteisiin voidaan tuloksia 
pitää yleisten ennakkokäsitysten suuntaisina.

Soveltamisohje
– Aineistoa ei pidä käyttää suoraan siten, että luetaan käyrältä esim. kyseistä haittakoh-

teen etäisyyttä vastaava korvausprosentti. Haittatekijä voi nimittäin olla lähellä mutta 
ei näkyvissä eli maisemahaittaa ei tällöin synny lainkaan. Kuitenkin muita immissio-
haittoja tilanne saattaa tässäkin tapauksessa synnyttää.

– Käyriä ja taulukoita sovellettaessa on tiedostettava, että menetelmä perustuu kauppa-
hintojen ja niiden arvioiden keskimääräisiin prosentuaalisiin eroihin tai suhteisiin.

– On erityisesti pidettävä mielessä, että jokainen tilanne on käsiteltävä omana yksilölli-
senä tapauksenaan.

– On hyvä tiedostaa, että aineisto perustuu faktuaalisiin kauppahintoihin, jotka ovat määräy-
tyneet kaikkien mukana olevien negatiivisten ja positiivisten hintavaikuttajien perusteella.

– Yleinen hintapoikkeama sisältää kaikkien, kyseiseen alueeseen liittyvien, hintaa nostavien 
ja laskevien tekijöiden lisäksi aina myös tarkasteltavan kohteen oman hintavaikutuksen.

– Maastokatselmuksen yhteydessä on tarkastettava kaikki maisemaa mahdollisesti vau-
rioittavat tekijät. Niitä voi olla useita tai ei välttämättä yhtään. Etäisyyden lisäksi 
kaikki ns. mitattavat tekijät on syytä määrittää ja kirjata (vrt. kohta 2.4.2 Maiseman 
arviointi). Tämän jälkeen tapausta voidaan tarkastella yhdessä profiilin näyttämän 
keskimääräisen tilanteen kanssa.

– Haluttu kohde tai alue pitää hintansa vaikka siihen kohdistuisi haittatekijöitäkin!
– Usein tien aiheuttamia haittoja selvitettäessä pelkkää maisemahaitan vaikutusta on 

vaikea tai mahdotonkin erotella muista tien aiheuttamista immissioista.
– Olemassa olevia aineistoja on syytä käyttää harkitusti vertaamalla omaa korvaustapa-

usta, analogiaperiaatteella, tämän tutkimuksen liitteenä oleviin oikeustapausreferaat-
teihin ja neurolaskenta-aineistoon.

– Tielaitoksen tiensuunnitteluohjeen��� mukaan etäisyys maisemallisesta arvokohtees-
ta, uusien teiden osalta, pitäisi säilyttää metreissä samana kuin ”2 × tien nopeuslu-
kema km/h” eli moottoriteiden osalta esim. 2 × 120 m. Tätä lähempänä, likimain lä-
himaisemassa, oleva tie alittaa suunnittelussa tavoitellun minimietäisyyden ja saattaa 
aiheuttaa tiensuunnittelijankin mielestä haittaa.

– Tien yleissuunnitteluvaiheeseen kuuluu ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa on 
huomioitu vaikutukset ihmisiin, yhdyskunnan kehitykseen ja maankäyttöön sekä luon-
toon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. YVA-lausunnon avulla saattaa saada hyvän 
käsityksen jo esillä olleista mahdollisista haittakysymyksistä.���

��� TIEL 2110009, 1995, 21.
��� Tielaitos 1997b.
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5.3.2	 valtatiet

IIa-luokan teinä maastotietojärjestelmässä��� kuvataan päätieverkostostamme valtatiet150. Näitä 
koskeva MTJ-määritelmä ja valintakriteeri ovat samat kuin Ia-luokan teissä. Ominaisuustieto 
yksilöi tieluokan tien luokan leveyden mukaan alla ilmenevällä tavalla.

Määritelmä
Katso kohta 5.3.1 Moottoritiet

Keruumenetelmä
Katso kohta 5.3.1 Moottoritiet

Valintakriteeri
Katso kohta 5.3.1 Moottoritiet 

Ominaisuustiedot 
Autotiet jaetaan seuraaviin luokkiin: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, ajotie, lautta, lossi. Luokkien 
Ia–IIIb sekä ajotien luokka määritetään tien liikennekelpoisuuden mukaan.

Luokkien määrittely: Haja-asutusalueen autotiet:
…
IIa: yksiajoratainen, kaksikaistainen, ajoradan leveys on 6,5–8 m.
…

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan ajoradan keskiviivan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoai-
neistolle on ±3 m ja B-tason aineistolle ±12,5 m.

Haittakohteen kuvaus
Valtateiden osalta kohteeseen liittyvien haittojen kuvaukset ovat pääpiirteissään samat kuin edellä 
moottoriteiden (Ia-luokan tiet) yhteydessä on esitetty. Korvausarviointi tulee esille nykyisin lä-
hinnä valtateiden ohituskaistojen ja muiden perusparannusten suorittamisten yhteydessä.

Neurolaskenta
Alle 3 km:n etäisyydellä valtateistä oli v. 1994–95 tehty kaikkiaan 1 392 lomakiinteistökauppaa. 
Yhdeksän ilmeisesti virheellistä tai poikkeavaa havaintoa karsittiin alle 210 metrin etäisyydellä tiestä. 
Sijainti oli virheellinen kolmessa ja poikkeuksellinen viidessä tapauksessa ja lisäksi yhtä ylihintaista 
havaintoa ei hyväksytty. Laskenta suoritettiin hyväksytyillä 1 383 havainnolla. Keskimääräiset hinta-
poikkeamien profiilit etäisyyden suhteen muodostuivat kuvan 4 ja taulukon 9 mukaisiksi.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
��0 http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_1.html#autotie.

http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf
http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_1.html#autotie
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kuva 4: Valtateiden (iia-luokan teiden) etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä 
pystyakseli kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli 
vastaavasti kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina. Alle 100 havainnon tapauksissa 
profiili kuvataan katkokäyränä

Taulukko 9: kuvaan 4 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia.
Neurolaskennalla tuotetussa, valtateiden ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 1 383 kiinteistökauppahavaintoa, 
jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä valtateistä. Havaintoaineisto kuuluu osana kaikkiin vuosina 1994–95 Suomessa tehtyihin 
lomakiinteistökauppoihin.
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0–100 24 57,6 2 458 –16,9 –11 129 1963 54 83 35 0 8 37 40
0–250 85 139,9 2 494 –7.3 –9 126 1957 42 76 39 5 16 38 39

150–500 123 320,2 2 526 –6.8 –10 133 1953 36 76 41 7 17 32 49
300–700 162 511,1 2 533 1,6 2 146 1959 39 76 45 6 17 29 51

500–1 000 219 748,5 2 555 2,3 7 149 1964 35 68 45 8 21 28 57
800–2 000 564 1 396,4 2 617 1,6 1 154 1960 33 69 43 6 21 34 63

1 500–3 000 754 2 253,2 2 670 2,1 2 159 1962 31 67 46 9 22 41 67

Tulosten lukuohje
Profiili- ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on selostettu edellä kohdassa 5.3.1 moottoriteiden 
yhteydessä. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkinomaisesti taulukkoa koskeva yksityiskoh-
tainen selostus.

Tulosten tulkintaa
Edellä moottoriteitä käsiteltäessä on vastaavan otsikon alla esitetty teitä koskevat yleiset nega-
tiiviset ja positiiviset hintavaikutukset. Niitä voidaan soveltaa myös valtateitä koskevassa tar-
kastelussa.
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Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–15 %:iin asti, noin 500 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta mitattuna. Keskimääräinen 
poikkeama tarkoittaa tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– –15 % ei ole haitan yläraja, joissakin tapauksissa negatiivinen hintapoikkeama saattoi 
olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 
kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Valtateiden läheisyydessä ilmeni noin –1,5 %:n paikallinen hintapoikkeama, minkä 
vaikutus on poistettu käyräesityksestä ja taulukkotiedoista.

– Edellä mainittu hintapoikkeama sisältää kaikkien muiden hintaa nostavien ja laskevi-
en tekijöiden lisäksi kyseisen kohteen oman hintavaikutuksen.

– Selkeä positiivinen hintavaikutus näkyy profiilissa 0,5 ja 1,5 kilometrin välillä johtuen 
ilmeisen hyvistä kulkuyhteyksistä.

– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret.
– Valtateiden läheisyydessä on tarkastelukaudella ollut 5–6-kertainen määrä lomakiin-

teistökauppoja moottoriteihin verrattuna.
– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Valtateiden kohdalla voidaan soveltaen käyttää samoja yleisiä aineiston soveltamisohjeita, jotka 
on edellä esitetty moottoriteiden yhteydessä kohdassa 5.3.1.

5.3.3	 Karkean	maa-aineksen	ottoalueet

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan karkean maa-aineksen ottoalueet määritellään, valitaan 
ja muodostetaan maastotietojärjestelmässä seuraavasti.

Määritelmä
Maankamaran (maa-) ainesten ottoon käytetty alue.

Keruumenetelmä
Digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 1:20 000 piirroksilta ajantasaistaen 
kuvatulkinnalla. Epävarmoissa tapauksissa rajaus tarkistetaan maastossa.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.

http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf
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Valintakriteeri
Vähimmäiskoko on 1 000 m² (0,1 ha), myös pienempiä voidaan kerätä harkinnan mukaan.

Muodostaminen
Maa-aineksen ottoalue tallennetaan karkean kivennäisaineksen (moreeni, sora, hiekka ja hieta) 
ottoalueena. Luiskia ja korkeuskäyriä ei tallenneta maa-aineksen ottoalueen sisällä. Maa-ainek-
sen ottoalueen sisällä oleva vesialue tallennetaan altaana. Altaan kattamaa aluetta ei sisällytetä 
maa-aineksen ottoalueeseen. Metsittynyt tai metsitetty entinen maa-aineksen ottoalue kuuluu 
ns. luokittelemattomaan taustaan, jolloin alueella tallennetaan myös korkeuskäyrät. Maa-ai-
neksen ottoalue voidaan varustaa selitteellä.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle ja B-tason ai-
neistolle ilmoitetaan olevan ±15 m.

Haittakohteen kuvaus
Karkean maa-aineksen otto keskittyy pääasiassa glasifluviaalisiin sora- ja hiekkamuodostumiin. 
Maa-aineskohteista ¾ on hiekkakohteita ja sora- tai karkeampia murskauskelpoisia kohteita 
kokonaismäärästä on vain ¼. Moreeni- ja hietakohteet ovat harvinaisia. Yleisimmin otto koh-
distuu maaston kohomuotoihin, jotka ovat maisemakuvan näkyvin osa. Päätiestö ja suuri osa 
asutuksesta ovat perinteisesti Suomessa keskittyneet juuri näille samoille muodostumajaksoil-
le, pitkittäisharjuille ja Salpausselille. Routimattomina ja rakennusteknisesti edullisina ne ovat 
soveltuneet erinomaisesti mainittuihin tarkoituksiin. Samat muodostumat sisältävät samalla 
suurimman osan käyttökelpoisimmista pohjavesivaroistamme.

Viimeisimmän maa-ainesten ottotilannetta kuvaavan tilaston mukaan karkean maa-ai-
neksen ottolupia oli v. 2004 voimassa 5 000 kpl.��� Samana vuonna ainesta oli otettu run-
saat 52 milj. tonnia. Muita kun kalliokiviaineksen ottolupia oli lisäksi voimassa noin 500 kpl. 
Kaikkiaan maa-aineslain mukaisia ottolupia on lain voimassa ollessa myönnetty noin 25 000 
kpl.

Maisemaan syntyy muutos, kun maa-aineslain mukainen otto aloitetaan. Ottoluvan 
myöntää kunnan määräämä viranomainen, joka lain mukaan joutuu tietyissä tapauksissa pyy-
tämään alueelliselta ympäristökeskukselta lausunnon ennen luvan myöntämistä. Otto on voi-
nut tapahtua myös ilman maa-aineslain mukaista lupaa tai muutoin vastoin lain säännöksiä. 
Lupaa ei edellytetä (MAL 4 ja 23a§:n mukaisissa tilanteissa) kotitarvekäyttöä varten tapahtu-
vaan aineksen ottoon. Kaikkien näiden maa-ainesten ottamisten aiheuttamat jäljet kuvataan 
maastotietojärjestelmässä, mikäli vähimmäiskoko 0,1 ha ylittyy. Tätä pienempi kotitarveotto-
kohdekin voi aiheuttaa maisemahaitan. Tämä tutkimus ei kuitenkaan näitä kohteita sisällä.

Kaikkiin näihin maa-aineksen ottoihin liittyy paitsi maisemamuutos niin usein vielä 
pöly- ja meluhaittaa. MAL 9§:n mukaan tällainen haitta tai vahinko on ottajan korvattava, 
mikäli se alentaa viereisen tai lähistöllä sijaitsevan kiinteistön arvoa ja haittaa ei ole pidettävä 
vähäisenä. Lisäksi korvausvaatimus on laitettava vireille viiden vuoden kuluessa vahingon tai 
haitan aiheutumisesta.

��� http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy592/sy592.htm.
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Maa-aineskohteet ilmenevät visuaalisesti maisemassa ns. sorakuoppien muodostamina 
maisema-arpina. Riippuen kuopan etäisyydestä, maastosijainnin korkeustasosta ja etualan peit-
teisyydestä, näkymän häiritsevyysaste vaihtelee suuresti. Yleensä ottoalue muuttaa lopullisesti 
kohomuodon geneettistä profiilia, jolloin muoto tasoittuu tai yhtenäinen muodostumajakso 
katkeaa. Maisema säilyy muuttuneena vaikka ottoalue jälkihoitotoimenpitein siistittäisiin ja 
muotoiltaisiin uudestaan.��� Leikatusta kohdasta voi joissain tapauksissa jopa paljastua epäes-
teettinen uusi näkymäkin.

Maa-ainesten ottoalueisiin liittyy yleensä muita haittoja, jotka ovat maisemahaittaa mer-
kittävämpiä. Merkittävin lienee melu, joka aiheutuu kuormauksesta, seulontalaitteistosta ja 
välppäyksestä sekä pahimpana murskaustoiminnasta. Hiekkapitoisissa kohteissa murskauskel-
poista materiaalia on yleensä niin vähän, että murskausta tehdään verraten harvoin.

Maa-aineksen ottamiseen liittyviä ja muita kiinteistötoimitusten yhteydessä esille tulevia 
geologisia haittoja on käsitelty tarkemmin yksityiskohtaisemmin Maanmittauslaitoksen jul-
kaisussa nro 91.��� Kiviaineksen ominaisuuksista ja käytöstä on tehty Maanmittauslaitoksen 
kehittämiskeskuksessa julkaisu Kiviainesalueiden arviointi (MML:n sisäinen ohje).���

Pöly on toinen haittatekijä, joka on haitallisin runsaasti hienoainesta sisältävien kohtei-
den ympäristössä. On huomattava, että murskauskohteista nouseva kivipöly on terävämpää, 
neulasmaista, ja siksi haitallisempaa kuin lajittuneiden maa-ainesten alkuperäinen hiekkapöly. 
Pölyhaittaan vaikuttaa vallitsevat tuuliolosuhteet, mikroilmasto, suojapuuston olemassaolo ja 
muut säätekijät.

Tärinä voi joskus aiheuttaa oman immissiohaitan maa-ainesalueen läheisyydessä. 
Tärinähaitta on kuitenkin verraten harvinainen ja on käsiteltävä tapauskohtaisesti.

Maa-ainesoton aiheuttamat pohjavesihaitat käsitellään yleensä omana erillisenä aihee-
naan.��� Tämän selvityksen yhteydessä aiheeseen ei voida tarkemmin paneutua.

Neurolaskenta
Laskennassa mukana olleista lomakiinteistökohteista oli 8 639 lähempänä kuin 3 km:n etäisyy-
dellä karkean kiviaineksen ottoalueista. Havainnoista karsittiin 9 epäilyttävinä alle 460 metrin 
etäisyydellä. Karsituista rakennustieto puuttui kolmessa tapauksessa ja oli virheellinen kahdes-
sa. Lisäksi yksi alihintainen ja kolme ylihintaista karsittiin. Laskenta tehtiin näin ollen 8 630 
havaintoa käyttäen.

Neurolaskennalla etäisyyden hintavaikutus lomakiinteistöjen hintoihin näyttää kuvan 5 
ja taulukon 10 mukaiselta.

��� Ympäristöministeriö 2001.
��� Rahkila 2000.
��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/arviointitoimitusprosessi/index.html > Ohjeet ja käsikirjat > Kiviainesaluei-

den arviointi.
��� http://www.maanmittauslaitos.fi/ > Kiinteistötiedot ja -kauppahinnat > Arviointi- ja korvaustiedot > Geologia.

http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/arviointitoimitusprosessi/index.html
http://www.maanmittauslaitos.fi/
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kuva 5: karkean kiviaineksen ottoalueiden etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä 
pystyakseli kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli 
vastaavasti kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina. Alle 100 havainnon tapauksissa 
profiili kuvataan katkokäyränä.

Taulukko 10: kuvaan 5 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia.
Neurolaskennalla tuotetussa, karkean maa-aineksen ottoalueiden ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 8 630 
kiinteistökauppahavaintoa, jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä karkean kiviaineksen ottoalueista. Havaintoaineisto sisältyy 
kaikkiin vuosina 1994–95 Suomessa tehtyihin lomakiinteistökauppoihin.
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0–60 40 39,3 1 558 –13.1 –16 80 1965 13 42 70 2 38 33 62
0–120 121 72,7 1 592 –10.1 –10 105 1964 22 51 58 6 36 31 63
60–180 167 122,5 1 553 –8.0 –7 122 1960 30 59 52 10 31 27 62
160–240 156 203,5 1 556 –5.9 –6 119 1965 28 54 51 13 36 27 64
200–500 746 358,9 1 569 –4.4 –5 122 1964 27 59 52 8 31 34 65
300–700 1 199 517,2 1 580 0.3 –1 131 1966 27 57 50 10 31 37 70
400–1 000 2 075 715,1 1 602 2,7 1 137 1967 25 56 50 13 32 39 72
800–1 700 3 298 1 244,8 1 697 0.3 0 141 1967 26 56 49 12 31 43 74
1 500–3 000 3 993 2 160,0 1 869 –2.0 –1 149 1965 27 56 49 14 31 48 76

Tulosten lukuohje
Profiili- ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin moottoriteiden yhteydessä on edellä 
kohdassa 5.3.1 esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksityis-
kohtainen soveltamisohje. 

Tulosten tulkintaa
Karkean maa-aineksen ottoalueita lähellä olevien lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia im-
missiotyyppisiä tekijöitä analysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät kaikki negatii-
viset hintatekijät.
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Negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan päätellä:
– haittakohteen läheisyys,
– melu,
– pöly,
– mikroilmaston negatiivinen muutos ja
– satunnaiset haitalliset vaikutukset pohjavesiolosuhteissa sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. primäärin luonnonmaiseman lopullinen muuttuminen,
2. maisemakatkaisun/-avauksen aiheuttama uusi haittanäkymä,
3. maaleikkausten aiheuttama työnaikainen muutos,
4. epäesteettiset jätekasat, rakennelmat ja laitteet ottoalueella sekä
5. mahdollisen uuden ottoluvan aiheuttama lisämuutosmahdollisuus.

Haittoja eliminoivina hintatekijöinä voidaan perustellusti esittää:
– oton jälkeinen tilannetta korjaava maisemointi ja istutukset sekä
– mikroilmaston positiivinen muutos.

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–10 %:iin asti, noin 400 metrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tarkoittaa 
tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– Taulukosta ilmenevä –13 % ei ole haitan yläraja, joissakin tapauksissa negatiivinen 
hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 
kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Maa-ainesten ottoalueiden yhteydessä ilmeni paikallisia hintapoikkeamia noin –3 %:n 
suuruisina likimäärin 200 metrin etäisyyteen, noin –2 %:n suuruisina likimäärin 700 
metrin etäisyyteen ja noin –1 %:n suuruisina likimäärin 3 kilometrin etäisyyteen. 
Näiden vaikutus on poistettu käyräesityksestä ja taulukkotiedoista.

– Edellä mainittu hintapoikkeama sisältää kaikkien muiden hintaa nostavien ja laskevi-
en tekijöiden lisäksi kyseisen kohteen oman hintavaikutuksen.

– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret.
– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Karkeiden maa-ainesten ottoalueiden vaikutusten tulkinnassa voidaan käyttää soveltaen samo-
ja soveltamisohjeita, jotka on edellä esitetty moottoriteiden yhteydessä kohdassa 5.3.1.

Haittoja arvioitaessa on syytä huomioida maa-ainesten ottamiseen liittyvät yleiset suosi-
tukset suojaetäisyyksistä.��� Mikäli haittakohteen etäisyys on suositusta pienempi, on haitan 
korvaamiseen ilmeisesti perusteita (vrt. taulukko 11).

��� Ympäristöministeriö 2001, 35–36.
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Taulukko 11. Maa-ainesten ottoalueita koskevissa selvityksissä todetut ja vakiintuneeseen käytäntöön hyväksytyt suojaetäisyydet ottokoh-
dan ja erilaisten kohteiden välillä (ympäristöministeriö 2001, 35–36).

Maa-ainesten 
ottamisalueen etäisyys

yleisen tien 
keskilinja

järven, joen, meren 
ranta

asuttu 
rakennus

rakentamaton 
naapuritilan raja

50 m 100 m 100 m 10 m

5.3.4	 louhokset

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan louhos määritellään, valitaan ja muodostetaan maasto-
tietojärjestelmässä seuraavasti:

Määritelmä
Kallioperän louhintaan ja kiviaineksen ottoon käytetty maanpäällinen alue.

Keruumenetelmä
– Laatuluokka A:

Kartoitetaan fotogrammetrisesti.
– Laatuluokka B:

Digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 1:20 000 piirroksilta ajanta-
saistaen ilmakuvatulkinnan avulla.

Valintakriteeri
Vähimmäiskoko on 1 000 m² (0.1 ha). Maanalaisia louhos- ja kaivosalueita ei tallenneta.

Muodostaminen
Tallennetaan alueena. Louhoksen alueeseen sisällytetään louhimiseen varattu alue ajoluiskin-
een. Alueen reuna voi muodostua mm. seuraavasta viivasta: luiska. Louhoksen sisällä sijaitseva 
vesialue tallennetaan kohteena allas. Altaan kattamaa aluetta ei sisällytetä louhoksen alueeseen. 
Luiskia ei tallenneta louhosalueen sisällä. Louhos voidaan varustaa nimellä tai selitteellä.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle on ±5 m ja B-
tason aineistolle ±15 m.

Haittakuvaus
Kalliokiviaineksen ottoalueita eli louhoksia on avattu ns. soranpuutosalueille, joilla käyttökel-
poisten glasifuviaalisten muodostumien maa-aines on hyödynnetty loppuun. Tällaisia louhok-
sia on erityisesti Etelä-Suomen alueella. Hyötykivien (rakennuskivilouhimot) ottoalueet kuva-
taan samoin louhoksina. Kalliokiviaineksen ottoalueisiin saattaa maisemallisesti usein liittyä 
lisäksi jätekivikasat. Maisemamuutos muodostuu silloin molemmista tekijöistä yhdessä.

Kalliokiviaineksen otto perustuu maa-aineslain määräyksiin samoin kuin edellä esitetty 
karkean kiviaineksenkin otto.

Maisemaan syntyy muutos kun kalliokivilouhintaa suoritetaan. Ottoluvan louhintaan 
myöntää kunnan määräämä viranomainen, joka lain mukaan joutuu pyytämään tietyissä ta-

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
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pauksissa pyytämään alueellisen ympäristökeskukselta lausunnon, ennen luvan myöntämistä. 
Otto on voinut tapahtua myös ilman maa-aineslain mukaista lupaa tai muutoin vastoin lain 
säännöksiä. Lupaa ei edellytetä (MAL 4 ja 23a §:ien mukaisissa tilanteissa) kotitarvekäyttöä var-
ten tapahtuvaan aineksen ottoon. Kalliokiviaineksen kotitarveotto on tosin varsin harvinaista, 
koska aineksen hyödyntäminen yleensä edellyttää murskauslaitteiston käyttämistä.

Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmässä kuvataan ottoalueet, joiden vähimmäis-
koko on 0,1 ha. Yleensä louhintakohteet ovat tätä suurempia.

Kalliokiviaineksen ottoihin liittyy maisemamuutoksen lisäksi haittoja murskauksen aihe-
uttamasta kivipölystä sekä kiven irrottamiseen liittyvästä räjäyttelystä ja tärinästä.

MAL 9 §:n mukaan tällainen haitta tai vahinko on ottajan korvattava, mikäli se alentaa vie-
reisen tai lähistöllä sijaitsevan kiinteistön arvoa ja haittaa ei ole pidettävä vähäisenä. Lisäksi korva-
usvaatimus on laitettava vireille viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta.

Louhokset ilmenevät visuaalisesti maisemassa 5–15 m korkeiden tekojyrkänteiden rajaamina 
louhoksina. Louhoksen yleiskuvan siisteys riippuu käsiteltävän kivilajin rakoiluominaisuuksista. 
Syvemmät louhokset työstetään ns. porraslouhintana. Katselukulmasta, etäisyydestä, maastosijain-
nin korkeustasosta ja etualan peitteisyydestä riippuen näkymän häiritsevyysvaikutelma vaihtelee.

Kalliokiviaineksen ottoalue muuttaa usein laajan kalliokohteen alkuperäistä maastop-
rofiilia, koska louhintakohteet pyritään keskittämään suuriksi yhtenäisiksi alueiksi. Yleensä 
louhinta-alueet sijaitsevat etäällä asutuksesta, mikä toisaalta pienentää kiinteistöille aiheutuvia 
haittavaikutuksia.

Rakennuskivilouhimoihin liittyvät korkeat jätekivikasat (sivukiviaines) ovat louhoskai-
vantojen ohella maisemahaittakohteita. Materiaali on yleensä niin karkearakeista, että se ei 
suosi kasvillisuutta. Felsiset kivet (vaaleita ja runsaasti piihappoa sisältävät kivet esim. graniitit) 
ovat lisäksi kasvillisuutta ajatellen hyvin niukkaravinteisia. Kalkki- ja mafisten kivien (vähä-
piihappoiset tummia mineraaleja sisältävät kivet, esim. gabro) alueilla jätekivialueet peittyvät 
luontaisesti helpommin kasvillisuudella.  

Pöly on kolmas haittatekijä. Murskauskohteista nouseva kivipöly on terävää ja neu-
lasmaista ja siksi haitallisempaa kuin lajittuneiden maa-ainesten sorakuoppien hiekkapöly. 
Pölyhaittaan vaikuttavat vallitsevat tuuliolosuhteet, mikroilmasto, suojapuuston olemassaolo 
ja muut säätekijät.

Viimeisimmän tilaston mukaan maa-aineksen ottolupia oli voimassa v. 2001 kaikkiaan 
1 100 kpl, joista valtaosa oli murskekohteita.��� Samana vuonna kalliota oli ottolupien pohjalta 
hyödynnetty noin 27 milj. tonnia. Tietoa maa-ainesten ottamismääristä ja ottamislupatilan-
teesta on luettavissa verkosta mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilta.��0

Neurolaskenta
Lomakiinteistökohteita ajatellen louhokset ovat harvinaisia. Havainnoista vain 717 sijaitsi 3 
km:n etäisyydellä maastotietokannassa kuvattavista louhosalueista. Aineistosta karsittiin 2 ha-
vaintoa epäilyttävinä alle 440 metrin etäisyydellä. Sijaintivirheellisen havainnon lisäksi yksi ali-
hintainen havainto karsittiin. Laskenta tehtiin loppuja 715 havaintoa käyttäen, josta tuloksena 
saatiin kuvan 6 ja taulukon 12 mukainen aineisto.

��� Rintala 2002.
��0 http://www.ymparisto.fi/searchresult.asp?query=maa-ainesten+otto&button2=%A0Hae%A0&lan=fi.

http://www.ymparisto.fi/searchresult.asp?query=maa-ainesten+otto&button2=%A0Hae%A0&lan=fi
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kuva 6: louhoksien etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyakseli kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina.. Alle 100 havainnon tapauksissa profiili kuvataan 
katkokäyränä.

Taulukko 12: kuvaan 6 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia. 
Neurolaskennalla tuotetussa, louhosten ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä tutkimuksessa oli 715 kiinteistökauppahavaintoa, 
jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä louhoksista.
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0–800 42 545,3 2 765 –11,2 –2 135 1958 28 62 40 5 26 39 63
0–1 200 99 825,6 2 774 –1,0 1 147 1958 28 58 48 10 28 42 70

500–2 000 307 1 416,0 2 800 1,6 0 146 1958 28 60 51 8 27 43 70
1 500–3 000 539 2 327,2 2 858 2,4 2 149 1962 30 64 50 9 27 44 65

Tulosten lukuohje
Profiili- ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin moottoriteiden yhteydessä on edellä 
kohdassa 5.3.1 esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksityis-
kohtainen soveltamisohje.

Tulosten tulkintaa
Kalliolouhosten lähellä olevien lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia immissiotyyppisiä teki-
jöitä analysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät kaikki negatiiviset hintatekijät.

Negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– haittakohteen läheisyys,
– melu,
– pöly,
– tärinä (vaikutuksia rakennuksiin),
– mikroilmaston haitallinen muutos ja
– satunnaiset muutokset pohjavesiolosuhteissa sekä
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– maisemamuutokset, joita ovat:
1. luonnonmaiseman lopullinen muuttaminen,
2. maisemakatkaisun/-avauksen aiheuttama uusi haittanäkymä,
3. sivukivikasojen aiheuttama näkymä,
4. epäesteettisten rakennelmien ja laitteiden aiheuttama näkymä ottoalueella sekä
5. uuden ottoluvan aiheuttama arvaamaton uusi lisähaitta.

Haittoja eliminoivana hintatekijänä voidaan perustellusti esittää:
– oton jälkeinen maisemointi,
– luontainen metsittyminen (erityisesti mafisten ja kalkkipitoisten kivilajien alueilla) 

ja
– mikroilmaston mahdollinen myönteinen muutos.

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–20 %:iin asti, noin 800 metrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tarkoittaa 
tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa. Vaikuttaa, että pääasiallisena haittate-
kijänä olisi tässä meluimmissio.

– Taulukosta ilmenevä –11 % ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa negatiivinen 
hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 
kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Louhoksien yhteydessä ilmeni paikallisia hintapoikkeamia noin –2 %:n suuruisina 
likimäärin 2 kilometrin etäisyyteen, noin –1 %:n suuruisina likimäärin 2,5 kilometrin 
etäisyyteen. Näiden vaikutus on poistettu käyräesityksestä ja taulukkotiedoista.

– Edellä mainittu hintapoikkeama sisältää kaikkien muiden hintaa nostavien ja laskevi-
en tekijöiden lisäksi kyseisen kohteen oman hintavaikutuksen. Näyttäisi, että yleinen 
hintapoikkeama saattaa olla louhoksen itsensä aiheuttama.

– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret. Lisäksi havaintoaineisto on pieni, 
1 200 m:n etäisyydelle ainoastaan 99 kauppaa.

– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Tulosten tarkastelussa voidaan louhosten kohdalla analogisesti käyttää samoja yleisiä sovelta-
misohjeita, jotka on esitetty edellä kohdassa 5.3.1 moottoriteiden yhteydessä.

Haittoja arvioitaessa on syytä huomioida maa-ainesten ottamiseen liittyvät yleiset suosi-
tukset suojaetäisyyksistä.��� Mikäli haittakohteen etäisyys on suositusta pienempi, voi perustei-
ta haitan korvaamiseen tältä osin olla (vrt. taulukko 13).

��� Ympäristöministeriö 2001, 35–36.
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Taulukko 13. Kalliokiven ottoalueita koskevissa tutkimuksissa todetut ja vakiintuneeseen käytän-
töön hyväksytyt suojaetäisyydet ottokohdan ja erilaisten kohteiden välillä (Ympäristöministeriö 
2001, 35–36).

kalliokiven 
ottamisalueen etäisyys

yleisen tien 
keskilinja

järven, joen, 
meren ranta

asuttu rakennus rakentamattoman 
naapuritilan raja

 50 m 100 m 600 m 30 m 

5.3.5	 aidat

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan aidat  määritellään���, valitaan ja muodostetaan maas-
totietojärjestelmässä seuraavasti:

Määritelmä
Ihmisten tai eläinten vapaan liikkumisen rajoittamiseksi tai alueen erottamiseksi tai suojaami-
seksi tehty rakennelma.

Keruumenetelmä:
Digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 1:20 000 piirroksilta ajantasaistaen 
ilmakuvatulkinnalla tai maastossa.

Valintakriteeri
Tallennetaan haja-asutusalueella sijaitsevat aidat. Taajan asutuksen alueella tallennetaan vain 
liikenteen meluaidat tai muut erittäin huomattavat aidat.

Teiden varsilla olevia hirviaitoja ei tallenneta. Poroaidoista tallennetaan vain erotusaidat 
sekä paliskuntien väliset tai vastaavat aidat. Aidan vähimmäispituus on 100 m; suljetuilla vii-
voilla 70 m. Vähimmäiskorkeus on 2 m, kiviaidoilla 1,2 m.

Muuntoaseman suljettu reunaviiva tallennetaan aina myös aitana.
Huomattava on lisäksi, että aidan materiaali voi olla tekoainesta tai se voi olla istutettu 

aita. Rivissä olevat puut, joissa puiden etäisyys on 5–20 m kuvataan puurivinä, eikä aitana.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle sekä B-tason 
aineistolle ±15 m.

Haittakuvaus
Määritelmänsä mukaan maastotietokantaan aitoina kuvattavat kohteet ovat selvästi näkyviä 
rakennelmia tai istutettuja kohteita, jotka jakavat maisematilaa ja samalla rajaavat vapaata 
liikkumista. Aitojen rakentaminen liittyy usein tiehankkeisiin (meluaidat taajama-alueilla) tai 
voimansiirtolinjoihin liittyviin muuntoasemiin. Teitä rajaavia hirviaitoja ei kartoilla kuvata. 
Sotilasalueet ja teollisuusalueet, joille on ymmärrettävistä syistä vapaa kulkeminen estetty, ra-
jataan usein aidoilla. Erilaiset varastoalueet ja kunnallistekniset rakennukset ja rakennelmat 
suojataan usein myös aidoilla.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
��� http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_5.html#aita.
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Istutetut pensas- ja kuusiaidat olivat tutkimuksen laskennassa mukana, mikäli ne täytti-
vät valintakriteerit ja sisältyivät MTJ-aineistoon. Niillä on aina jollain lailla rajaava tai sulkeva 
luonteensa, usein myös maisemaa peittävä tai katkaiseva merkitys.

Maastotietoaineistossa kuvataan ainoastaan valintakriteerin mukaiset varsin huomattavat 
aidat. Tien rakenteisiin esim. luiskien kohdalle rakennettavia matalia suojakaiteita ei kuvata 
MTJ:ssä ja Maanmittauslaitoksen kartoilla. Suojakaiteilla on usein luiskan tekomuotovaiku-
telmaa korostava vaikutus. Toisaalta suojakaiteet ovat merkittävä liikenneturvallisuutta paran-
tava tekijä. Haja-asutusalueella toisaalta pyritään kuvaamaan kaikki 2 m korkeammat aidat. 
Tutkimuksen lomakiinteistökohteet sijaitsivat pääasiassa haja-asutusalueella.

Maisemahaittoja ajatellen aitojen rakenteella on varsin merkittävä vaikutus. Suoja-aidat 
ovat usein kaide- tai verkkoaitoja eli ”läpinäkyviä”. Tällaisen aidan takaa voi toisaalta avautua 
epäesteettinen näkymä. Suoja-aitaan liittyy näkymän lisäksi mielle aidan takana olevasta koh-
teesta, joka voi herättää myönteisen tai kielteisen mielikuvan. Aita ilmaisee aina vapaan kulun 
rajoitusta tiettyyn suuntaan.

Tämän tutkimuksen kannalta maisemallisesti merkittäviä aitarakenteita ovat liikenteen 
meluaidat. Meluaitojen tehtävänä on ensisijaisesti torjua liikenteen melua. Periaatteena on ra-
kentaa lähelle melulähdettä mahdollisimman massiivinen melusuojaus. Pelkkien metalliraken-
teisten meluaitojen lisäksi, yhdistetyt meluvalli-tukimuuri-meluaita -ratkaisutkin ovat mahdol-
lisia. Melusuojausratkaisuissa on tapaus- ja tilannekohtaisesti kokeiltu erilaisia luiskaus-, korke-
us-, väri- ja maisemointiratkaisuja. Vapaassa maisemassa ja taaja-alueilla melusuojausratkaisut 
vaihtelevat. Käytettävän aitarakenteen tyypin määrää siihen käytettävissä oleva maapinta-ala.

Melun pienentämisen vastapainona meluaitaratkaisuissa saatetaan toisaalta menettää al-
kuperäinen maisema. Usein näkymäyhteys meluaidan suuntaan katkeaa kokonaan tai osittain, 
riippuen tarkastelunäkökulmasta. Pahimmillaan joissakin tapauksissa voidaan menettää jopa 
koko järvimaisemakin.

Meluaitatilanteet ovat kuitenkin tämän tutkimuksen kontekstissa harvinaisia. Vain hyvin 
harva lomakiinteistökohde osui neurolaskennassa lähelle valta- tai moottoriteiden meluaitoja 
koska lomakiinteistöt eivät yleensä tällaisissa paikoissa yksinkertaisesti sijaitse. Laskennan koh-
teet ovat yleensä muita haja-asutusalueen aitakohteita.

Neurolaskenta
Havaintoaineistossa oli kaikkiaan 4 170 sellaista kauppaa, joissa aitoja oli lähempänä kuin 3 km:
n etäisyydellä. Kaikkiaan aineistosta poistettiin epäilyttävinä 10 kauppaa alle 320 metrin etäisyy-
dellä. Sijainti oli virheellinen kahdessa ja poikkeuksellinen viidessä tapauksessa sekä rakennuksen 
koko yhdessä. Lisäksi yksi selvästi alihintainen ja yksi ylihintainen poistettiin. Laskenta suoritet-
tiin 4 160 havainnon avulla ja se antoi kuvan 7 ja taulukon 14 mukaisen tuloksen.
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kuva 7: Aitojen etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyakseli kuvaa kaup-
pahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000  markkoina. Alle 100 havainnon tapauksissa profiili kuvataan 
katkokäyränä.

Taulukko 14: kuvaan 7 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia. 
Neurolaskennalla tuotetussa, aitojen ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 4 160 kiinteistökauppahavaintoa, 
jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä erilaisista aidoista.
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0–170 49 109,7 2 142 –16,2 –24 104 1963 36 71 35 8 18 45 44
50–250 89 174,1 2 151 –11,5 –23 120 1954 37 70 36 4 19 48 55
50–280 117 195,6 2 141 –8,1 –17 137 1952 46 73 37 5 16 50 53

100–400 204 271,1 2 140 0,3 –7 161 1956 47 74 43 3 16 50 56
200–700 505 480,3 2 165 3,4 2 172 1957 42 73 46 7 18 48 59

500–1 200 932 866,8 2 222 0,6 2 169 1960 33 65 47 10 25 47 62
900–1 800 1 389 1 361,9 2 308 0,1 –1 157 1962 32 63 46 10 27 48 66

1 500–3 000 2 426 2 240,4 2 431 –0,2 1 155 1965 28 61 49 11 27 50 71

Tulosten lukuohje
Käyrän ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin edellä moottoriteiden yhteydessä 
kohdassa 5.3.1 on esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksi-
tyiskohtainen sovellusohje.

Tulosten tulkintaa
Aitojen lähellä olevia, lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia immissiotyyppisiä tekijöitä ana-
lysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät myös alueen kaikki muutkin mahdolliset 
negatiiviset ja positiiviset hintatekijät.

MAiSeMAHAiTAN käyTäNNöN TArkASTelU SOM-MeNeTelMällä
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Aidoista johtuviksi negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– mielle pääsyä rajaavasta vaikutuksesta ja
– mielle aidan rajaamasta haittatekijästä sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. alkuperäisen maiseman muuttaminen,
2. maisemakatkaisu (mm. meluaidat),
3. maisematilojen rajautumisen muuttuminen,
4. epäesteettiset ja näkyvät aitarakennelmat, sekä
5. muut maisemahaittaa (takana tie, louhos yms.) korostavat vaikutukset.

Haittoja eliminoivana hintatekijänä voidaan perustellusti esittää:
– aidan tuoma turva- tai suojavaikutus,
– meluaitojen aiheuttama melun väheneminen sekä
– meluaitoihin liittyvät ”tietaide”, maisemoinnit ja istutukset.

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–20 %:iin asti, noin 250 metrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tarkoittaa 
tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– Taulukosta ilmenevä –16 % ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa negatiivinen 
hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 
kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Yleinen hintapoikkeama aitojen läheisyydessä oli ±0 %.
– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret.
– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Aitojen yhteydessä voidaan myöskin soveltaa samoja yleisiä soveltamisohjeita, jotka on esitetty 
edellä kohdassa 5.3.1 moottoriteiden yhteydessä.

5.3.6	 luiskat

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan luiskat määritellään���, valitaan ja muodostetaan maas-
totietojärjestelmässä seuraavasti:

Määritelmä
Irtomaalajiin ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt tai veden kuluttama kalteva pinta.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
��� http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_3.html#luiska.

http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf
http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_3.html#luiska
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Valintakriteeri
Vähimmäismitat: korkeus 2 m, pituus 20 m ja kaltevuus 30 astetta. Luiskan leveys voi olla 
pääsääntöisesti enintään 5 m. Kaatopaikan, maa-aineksen ottoalueen tai täytemaan reunoilla 
sijaitsevilla luiskilla ei ole leveysrajoitusta.

Muodostaminen
Luiska tallennetaan viivana luiskan yläreunaan siten, että luiska sijaitsee viivan tallennussuuntaan 
nähden oikealla puolella. Aluemainen yli 5 m leveä luiska tallennetaan korkeuskäyrillä. Kaatopaikan, 
maa-aineksen ottoalueen tai täytemaan reunoilla sijaitsevat luiskat tallennetaan kuitenkin aina luis-
kina. Tekojärvien penkereissä luiskaa ei tallenneta penkereen vedenpuoleiseen osaan.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle sekä B-tason 
aineistolle ±20 m.

Haittakuvaus
Käytännössä luiskat tulevat useimmin näkyviin huomiota herättävinä tekomuotoina uusia teitä 
tai ratoja rakennettaessa tai entisiä oiottaessa. Aina, kun tie tai rautatie on jouduttu nostamaan 
vähintään luiskan määritelmän vähimmäismittoja vastaavasti maan pinnan yläpuolelle tai leik-
kaamaan rinteeseen, kuvataan se maastotietokantaan luiskana. Tieluiskat näkyvät selvimmin ja 
kauimmas siltojen pengerryksistä, rampeista ja tasaisia peltoalueita halkovissa tien pengerryk-
sissä.

Luonnonolosuhteista (routiminen) johtuen päätiestömme joudutaan paikoin rakenta-
maan vallille korotettuna, jolloin tilanne kuvautuu kartalla luiskana ja ilmenee maastossa so-
rapintaisena ja vaaleana rinteenä. Korkeimpiin kohtiin, luiskien kohdalle, joudutaan lisäksi 
rakentamaan suojakaiteet, jotka korostavat muutosvaikutelmaa.

Rinteeseen rakennettuihin rata- tai tielinjauksiin liittyy usein ajoradan yläpuolella näky-
vä, usein avattu ja paljas maanpinta, leikkaus. Leikkauksen väri riippuu maa-aineksen väristä, 
joka yleensä vaihtelee vaalean harmaasta vaalean ruskeaan. Moreenialueen leikkauksissa väri 
on kuivasta saviaineksesta johtuen vaalean harmahtava. Leikkaukset kuvataan kartoilla luiskan 
merkein, mikäli mittasuhteet sitä edellyttävät. Rinteissä ajoradan alapuolelle on usein joudut-
tu rakentamaan luiska ja yläpuolella leikkaus. Vaalea väri ja avointen pintojen yhteispinta-ala 
korostaa rakenteen näkyvyyttä.

Maisemallisesti näkyvimpiä luiskakohteita ovat siltojen, ramppien ja ylikäytävien yhte-
yteen liittyvät pengerrykset. Pengerrysten luiskaukset saattavat, osittain tai kokonaan, peittää 
näkymän siellä, missä aikaisemmin näkyi mahdollisesti avoin järvi-/meri- tai peltomaisema.

Tienteon yhteydessä syntyvien ylijäämämassojen varastointiin käytettäviin läjitysalueisiin 
liittyy joskus luiskauksia, jotka kuvataan myös maastotietojärjestelmässä. Usein nämä luiskanä-
kymät ovat ainoastaan työnaikaisia, koska ylijäämämassat pyritään käyttämään erilaisiin täyt-
töihin tiealueen ulkopuolella. Joskus läjitysalueet voivat kuitenkin aiheuttaa pysyviä maisema-
muutoksia näkymäyhteyksiä katkaisemalla tai maisematilojen rajautumista muutamalla.���

Maa-ainesten ottoalueiden reunamien karttakuvauksissa luiskakuvausta käytetään, mikäli 
kuvausohjeiden mukaiset mitat täyttyvät. MTJ:n tiedonkeruuohjeen mukaan kuvausta ei käy-

��� Tielaitos 1999.

MAiSeMAHAiTAN käyTäNNöN TArkASTelU SOM-MeNeTelMällä
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tetä ottoalueen sisällä, vaikka sinne olisi jätetty erillisiä hyödyntämättömiä kohtia. Toiminnassa 
olevissa ottokohteissa luiskana kuvattava ottoalueen reuna siirtyy oton edistymisen myötä. 
MTJ-karttakuvaus kertoo kartoitushetken mukaisen tilanteen. Tämän vuoksi maastokatselmus 
on välttämätön, jotta toimituksen ajankohdan tilanne saataisiin selvitettyä.

Tilanteesta riippuen maa-aineksen ottoalueeseen liittyvät maaleikkaukset luiskineen näkyvät 
hyvinkin kauas kaukomaisemaan vaaleina, hiekan värisinä ”arpina”. Kohteissa, joissa otto on lo-
petettu ja, joita ei ole maisemoitu (usein ennen maa-aineslain voimaantuloa toimineita kohteita), 
jää ottoalueen reuna luiskana näkyviin, mikäli kohdetta ei maisemoinnilla tasata ja metsitetä.

Luonnon muodostamat luiskat (esim. kuivat jokiuomat eli raviinit) ovat erittäin harvinai-
sia. Neurolaskennan yhteydessä esiin ei tullut yhtään tällaista tapausta. Hämeen maanmittaus-
toimiston maastotietojärjestelmän kanssa työskentelevien joukossa tehdyn suppean tiedustelun 
yhteydessä ei tullut myöskään esille yhtään luonnon prosessien kautta syntynyttä, kartoille 
kuvattavaa, luiskatapausta.

Kaatopaikkojen reunamiin liittyvät luiskat ovat lomakiinteistökohteisiin liittyvinä harvi-
naisia. Lomakiinteistöt eivät yleensä koskaan hakeudu kaatopaikkojen läheisyyteen.

Koska luiskat liittyvät näkyvinä lisäelementteinä teihin ja maa-aineksen ottoalueisiin, voi-
daan luiskien aiheuttamat haitat ajatella yhdistyvän näiden kohteiden aiheuttamiin muihin 
maisemahaittoihin. Mainittujen kolmen muutoskohteen keskinäisiä laskentatuloksia on syytä 
tarkastella myös rinnakkain.

Lumisena vuodenaikana luiskista aiheutuvat haittanäkymät muuttuvat. Tekomuoto itses-
sään ei poistu, vaikka haitan maisemavaikutus pieneneekin.

Neurolaskenta
Lomakiinteistökaupoista korkeintaan 3 km:n etäisyydellä erilaisista luiskista oli 8 733 kauppaa, 
joista karsittiin epäilyttävinä 15 alle 170 metrin etäisyydellä. Sijainti oli virheellinen yhdessä ja 
poikkeuksellinen kolmessa tapauksessa. Rakennustieto puuttui neljässä ja oli virheellinen kol-
messa tapauksessa. Lisäksi yksi alihintainen ja kolme ylihintaista kauppaa karsittiin. Laskenta 
tehtiin 8 718 havaintoa käyttäen.

Neurolaskennan perusteella luiskan hintavaikutus lomakiinteistöjen hintoihin näyttää 
kuvan 8 ja taulukon 15 mukaiselta.

kuva 8: luiskien etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyakseli kuvaa kaup-
pahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina.  Alle 100 havainnon tapauksissa profiili kuvataan 
katkokäyränä.

%

m

1000 mk

m
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Taulukko 15: kuvaan 8 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia.
Neurolaskennalla tuotetussa, luiskien läheisyyttä ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä tutkimuksessa oli 8 718 kiinteistökaup-
pahavaintoa, jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä erilaisista luiskista.
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0–70 75 47,9 1 496 –11,2 –7 126 1957 30 64 58 4 27 34 63
0–100 137 65,5 1 510 –7,3 –6 129 1955 31 66 52 7 23 38 64
0–145 231 89,4 1 527 –5,1 –4 138 1959 32 68 48 7 21 38 62

60–175 235 120,8 1 542 –3,5 –4 131 1959 30 66 45 7 22 37 59
80–210 299 149,5 1 517 –1,3 –1 134 1962 32 65 43 8 23 35 55

120–300 474 216,5 1 503 –0,8 –1 132 1961 28 62 45 9 27 38 58
200–400 590 301,5 1 515 0,4 –1 140 1959 30 62 45 11 27 37 63
300–700 1 356 510,7 1 559 1,2 –2 139 1961 30 61 47 10 26 39 64

400–1 000 2 208 710,7 1 586 0,7 0 141 1964 29 59 47 11 29 41 68
800–1 700 3 207 1 233,6 1 672 –0,7 0 146 1965 27 58 49 14 31 44 73

1 500–3 000 3 771 2 173,6 1 843 0,4 1 153 1967 25 56 50 14 32 50 78

Tulosten lukuohje
Profiili- ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin moottoriteiden yhteydessä on edellä 
kohdassa 5.3.1 esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksityis-
kohtainen soveltamisohje.

Tulosten tulkintaa
Luiskien lähellä olevia, lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia, immissiotyyppisiä tekijöitä 
analysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät myös alueen kaikki muutkin mahdolli-
set negatiiviset ja positiiviset hintatekijät.

Luiskista johtuviksi negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– haittakohteeseen läheisyys (jolloin luiskan ja/tai leikkauksen pinta-alat korostuvat),
– mielle luiskiin liittyvistä muista lisähaitoista (mm. tie, maa-aineksen otto) ja
– epävarmuus muutoksen jatkuvuudesta sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. alkuperäisen luonnonmaiseman lopullinen muuttaminen,
2. maisemakatkaisu (mm. tien ja siltojen pengerrykset, läjitysalueet),
3. maisematilojen rajautumisen muuttuminen,
4. epäesteettisenä ilmenevä tekomuoto ja
5. kumuloituminen muiden epäesteettisten haittojen kanssa.

Haittoja eliminoivana hintatekijänä voidaan vastaavasti esittää:
– maisemoinnit ja istutukset,
– (lumisena vuodenaikana) haittavaikutuksen väheneminen,
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– haittojen satunnainen määräaikaisuus (mm. läjitysalueet) ja
– luiskien oleellinen kuuluminen yhdyskuntarakenteisiin, joita yleisesti siedetään (esim. 

tiet).

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–10 %:iin asti noin 200 metrin etäisyydelle asti. Keskimääräinen poikkeama tarkoit-
taa tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– Taulukosta ilmenevä –11 %:n hintahaitta ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa 
negatiivinen hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.

– Yleinen hintapoikkeama luiskien läheisyydessä oli ±0 %.
– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia poikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä koh-

teista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.
– Hintojen hajonnat ovat suuret. Havaintoaineisto on suuri, ¾ kaikista lomakiinteis-

tökaupoista sijaitsi enintään 3 kilometrin etäisyydellä jostain luiskakohteesta. Tämä 
osoittaa, että erilaisia luiska- ja maaleikkausmuotoja esiintyy yleisesti kaikkialla.

– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-

na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Luiskien yhteydessä voidaan myöskin soveltaa samoja yleisiä soveltamisohjeita, jotka on edellä 
kohdassa 5.3.1 esitetty moottoriteiden yhteydessä.

5.3.7	 voimansiirtolinjat

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan voimansiirtolinjat määritellään���, valitaan ja muodos-
tetaan maastotietojärjestelmässä seuraavasti:

Määritelmä
Kiinteä sähkön johtamiseen tarkoitettu johto- tai kaapeliyhteys.

Keruumenetelmä
– Laatuluokka A:

Kartoitetaan fotogrammetrisesti käyttäen apuna sähköyhtiöiden kartta-aineistoja 
ja peruskarttaa. Epävarmoissa tapauksissa sijainti tarkistetaan maastossa. Jos sijain-
titarkkuus on riittävä, voidaan myös siirtää sähköyhtiön numeerisesta aineistosta. 
Sähkölinjan jänniteluokka saadaan sähköyhtiön aineistoista.

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
��� http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_2.html#sähkölinja.

http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf
http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_2.html#s�hk�linja
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– Laatuluokka B:
Digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 1:20 000 piirroksilta käyttäen 
apuna sähkö- ja voimayhtiöiden kartta-aineistoa ja ilmakuvatulkintaa. Epävarmoissa 
tapauksissa sijainti tarkistetaan maastossa.

Valintakriteeri
Kaikki ilmajohdot, joiden jännite on vähintään 110 kV. (Laskennassa ei huomioitu seuraa-
via käytössä olevia valintakriteereitä: Haja-asutusalueella myös ilmajohdot, joiden jännite on 
20–110 kV. Lisäksi kaikki vedenalaiset kaapelit, joiden jännite on 20 kV tai sitä suurempi.)

Muodostaminen
Tallennetaan murtoviivana. Sähköverkko tallennetaan loogisena verkkona muuntajasta 

muuntajaan -periaatteella. Tallennettaessa määritetään sähkölinjan jänniteluokka ja vertikaa-
lisuhde. Sähkölinjalle, jonka jänniteluokka on 110 kV tai sitä suurempi, tallennetaan myös 
pylväät.

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle ilmoitetaan 
olevan ±3 m sekä B-tason aineistolle ±12,5 m.

Haittakuvaus
Voimansiirtolinjojen osalta maisemamuutoksia aiheuttavat ensinnäkin kannatinpylväät ja itse 
johdot. Maiseman estetiikkaan vaikuttaa lisäksi sen reunavyöhykkeitä rikkovat leveät johtoka-
dut. Ympäristöministeriön maisematyöryhmä esittääkin johtolinjoihin liittyen, että tietyillä 
arvokkailla maisema-alueilla vapaasti risteilevät pienet ja suuret voimansiirto- ja jakelu- sekä 
puhelinlinjat olisi pyrittävä keskittämään maisemaan paremmin soveltuviin paikkoihin.���

Uusien linjojen rakentamisessa yleinen käytäntö on ollut se, että tarvittava uusi linja ra-
kennetaan vanhan, jo olemassa olevan, viereen. Vanhaa linjaa voidaan toisaalta myös ”suuren-
taa” korottamalla kannatinpylväitä. Molemmissa tapauksissa näkymä muuttuu entistä huo-
miota herättävämmäksi.

Voimansiirtolinjan yleinen rakenne oleellisine mittoineen ilmenee kuvasta 9.
Maisemamuutoksen lisäksi voimansiirtolinjojen läheisyys aiheuttaa paljon puhuttua ter-

veydellistä pelkoa, jossa taustana ovat linjojen läheisyyden sähkömagneettiset kentät. Tieteellistä 
näyttöä näiden kenttien (tai psyykkisten immissioiden) aiheuttamille terveyshaitoille ei ole mo-
nista tutkimuksista huolimatta voitu osoittaa (jatkuvaa pelkoa voitaneen pitää terveyshaittana).

Hannu Peltomaa on kirjallisuusselvitysten pohjalta todennut, että sähkölinjojen läheisyys 
heijastuu kiinteistöjen arvoihin hinnan yleisenä alenemisena, markkinointiajan pidentymisenä 
sekä myynnin määrällisenä vähenemisenä.��0

Juhana Cajanus on opinnäytetyönä (1985) laatinut hintamallin voimalinjan etäisyyden 
vaikutuksesta omakotikiinteistön hintaan. Selvityksen mukaan linjoilla ei näyttäisi olevan vai-
kutusta yli 70 metrin etäisyydellä linjasta.

��� Ympäristöministeriö 1993 I, 126.
��0 Peltomaa 1998, 16–17.
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Mikäli voimalinjan rakentaminen aiheuttaa kiinteistölle alueen tai rakennusten ja vastaa-
vien menetyksiä, ne korvataan erikseen, samoin käyttöoikeuden tai -mahdollisuuksien mene-
tykset.

Neurolaskenta
Voimansiirtolinjoja koskevan neurolaskentatarkastelun Eero Carlson oli tehnyt jo aikaisem-
min edellä kuvatulla Lehtosen havaintoaineistolla. Tulokset on julkaistu TKK:n verkkojulkai-
sussa���, jonka kautta voi tarkastella myös aikaisempia aihetta sivuavia tutkimuksia. Koska 
voimansiirtolinjoja koskeva tutkimus liittyy oleellisesti maisemahaittatutkimuksen kokonai-
suuteen, käännettiin edellä mainittu Carlsonin aineisto soveltuvin osin suomeksi ja esitetään 
yhtenäisyyden vuoksi myös tämän selvityksen yhteydessä.

Laskenta on suoritettu jänniteluokkaan 2. kuuluville linjoille, joissa jännite on 110 kV tai 
sitä korkeampi. Havaintoaineistossa oli 2 651 voimalinjatapausta, jotka sijaitsivat korkeintaan 3 
km:n etäisyydellä lomakiinteistökohteista. Voimalinjayhtiön toimittamassa sijaintitiedossa oli 
virheitä, joiden perusteella 220 havaintoa karsittiin. Lisäksi oli karsittu 14 ali- ja 14 ylihintaista 
kauppaa. Karsintakriteerit olivat samat kuin mitä on käytetty muidenkin kohteiden yhteydes-
sä. Käyttökelpoisia havaintoja oli siten 2 403 kpl.

Laskenta tuotti kuvan 10 ja taulukon 16 mukaiset tulokset:

��� http://www.tkk.fi/Yksikot/Kiinteisto/julkaisut/verkkojulkaisut/carlson2.
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kuva 9: kaaviokuva teräksisestä ristikkorakenteisesta 2 × 400 kV:n pylväästä. kyseessä on 50 m korkea ns. 
T-pylväs, joka tunnetaan lempinimellä ’Tannenbaum’. (Pylväs liittyy oikeustapausaineistossa olevaan toimituk-
seen TN 1998–629506).

http://www.tkk.fi/Yksikot/Kiinteisto/julkaisut/verkkojulkaisut/carlson2
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kuva 10: Voimansiirtolinjojen etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyakseli 
kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti 
kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000  markkoina.  Alle 249 havainnon tapauksissa profiili 
kuvataan katkokäyränä.

Taulukko 16: kuvaan 10 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia.
Neurolaskennalla tuotetussa, voimansiirtolinjojen ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 2403 kiinteistökauppa-
havaintoa, jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä voimansiirtolinjoista.
Tontin kokoa, rakennettujen kohteiden suhteellista määrää, kaavoitusprosenttia ja määräalojen suhteellista määrää ei myöskään ole 
tulostettu, kuten tehtiin muiden kohteiden yhteydessä.
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0–200 120 115 5,6 –14.2 –16 103 1954 28 30 60
50–300 145 173 5,5 –12.6 –16 106 1955 29 36 59

100–500 249 303 5,4 –5.3 –5 118 1956 30 36 58
300–700 281 514 5,5 –4.9 –6 121 1959 28 38 62

500–1 000 375 750 5,4 –7.0 –7 127 1960 28 39 63
700–1 500 654 1 113 5,4 –3.7 –3 139 1962 29 37 66

1 000–2 000 861 1 499 5,6 –3.0 –4 143 1962 30 42 70
1 500–2 500 908 2 021 5,7 –1.4 –2 144 1961 30 44 72
2 000–3 000 869 2 484 5,7 –0.5 –1 142 1963 28 42 73

Tulosten lukuohje
Käyrän ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin moottoriteiden yhteydessä on edellä 
kohdassa 5.3.1 esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksityis-
kohtainen sovellusohje.

Tulosten tulkintaa
Voimansiirtolinjojen lähellä olevia, lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia, immissiotyyppisiä 
tekijöitä analysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät myös alueen kaikki muutkin 
mahdolliset negatiiviset ja positiiviset hintatekijät.
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Voimansiirtolinjoista johtuviksi negatiivisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– haittakohteeseen läheisyys (korostaa yleensä haittavaikutusta),
– mielle linjaan liittyvistä muista haittatekijöistä (mm. magneettikenttä),
– psyykkinen sairastumispelko,
– kiinteistön käyttömahdollisuuksien rajoittuminen,
– pelko uuden lisälinjan rakentamisesta nykyisen viereen,
– linjan suurentamismahdollisuus korottamalla ja
– maanpäällisten johtolinjojen yleinen ”kokonaissuunnittelemattomuus” sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. alkuperäisen kulttuurimaiseman muuttaminen,
2. epäesteettisenä näkyvät kannatinpylväät ja/tai johdot,
3. maiseman herkkiä reunatiloja rikkovat johtokadut ja
4. haitan korostuminen peltomaisemassa.

Haittoja eliminoivana hintatekijänä voidaan perustellusti esittää:
– tausta- ja varjostustekijät,
– linjan maastosijainti,
– linjan sijainnin poikkeaminen pääkatselusuunnasta,
– kannatinpylväiden väritys,
– maakaapelointimahdollisuus (ei ilmeisesti lomakiinteistöjen alueilla) ja
– linjojen siirtomahdollisuus sekä
– yleinen sietovelvollisuus yhdyskuntarakenteellisista syistä.

Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun neurolaskenta-aineiston lisäksi aineis-
ton käsittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–10–20 %:iin asti, noin 300 metrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tarkoit-
taa tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– Negatiiviset poikkeamat ovat hallitsevia kahteen kilometriin asti.
– Taulukosta ilmenevä –14 % ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa negatiivinen 

hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.
– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia hintapoikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä 

kohteista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.
– Yleiset hintapoikkeamat voimalinjojen yhteydessä näyttivät olevan noin –3 % noin 

300 metrin etäisyyteen, –2 % 600 metriin ja –1 % noin 3 kilometriin. Yleiset hinta-
poikkeamat on poistettu käyristä ja taulukkoesityksestä.

– Yleinen hintapoikkeama voi olla voimalinjan aiheuttama, hintataso laski 3 kilometrin 
etäisyydelle asti.

– Toisaalta voidaan ajatella, että voimalinjat on onnistuttu yleensä rakentamaan siten, 
että lomakäytön kannalta halutut alueet on pystytty sivuuttamaan ja linjoja on onnis-
tuttu suunnittelemaan vähäarvoisemmille alueille.

– Hintojen hajonnat ovat havainnoissa suuret.
– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-
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na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

– Omakotitaloja ja kerrostaloja koskevat vastaavat tiedot on myös julkaistu Carlsonin 
yllä mainitussa verkkojulkaisussa.

Soveltamisohje
Voimalinjojen yhteydessä voidaan käyttää samoja yleisiä soveltamisohjeita, jotka on edellä koh-
dassa 5.3.1 esitetty moottoriteiden yhteydessä.

5.3.8	 Mastot

Mastojen hintavaikutuksen mukaanotto tähän tutkimukseen on perusteltavissa sillä, että ai-
neistosta saadaan ulkopuolinen ja maisemallinen referenssi muiden maisemahaittojen ver-
tailuun. Mastojen aiheuttamia maisemamuutoksiahan ei käsitellä maanmittaustoimituksissa. 
Mastoilla mitä ilmeisimmin näyttäisi olevan maisemaesteettisten muutosten kautta vaikutus 
lomakiinteistöjen hintoihin.

MTJ:n tiedonkeruuohjeen��� mukaan mastot  määritellään���, valitaan ja muodostetaan 
maastotietojärjestelmässä seuraavasti:

Määritelmä
Korkea ja kapea masto- tai salkomainen rakennelma, kuten puhelinliikenne-, radioliikenne-, 
TV-, valo- tms. masto.

Keruumenetelmä
Kartoitetaan fotogrammetrisesti tai digitoidaan peruskartan 1:10 000 tai topografisen kartan 
1:20 000 piirroksilta ajantasaistaen ilmakuvatulkinnan avulla. Maston korkeus tallennetaan, jos se 
on tiedossa.

Valintakriteeri
Kaikki yli 40 m korkeat.

Muodostaminen
Tallennetaan maston keskipisteenä. Samalla voidaan tallennetaan maston korkeus (erillinen 
tekstikohde).

Tasosijaintitarkkuus
MTJ:n laatumallin mukaan tasosijaintitarkkuus A-tason maastotietoaineistolle ilmoitetaan 
olevan ±5 m sekä B-tason aineistolle ±15 m.

Haittakuvaus
Yleisimmät ja määrällisesti koko ajan lisääntyvät mastotyypit ovat puhelinliikenteen edellyttä-
miä ns. kännykkämastoja. Muut mastotyypit ovat harvinaisia. Mastot rakennetaan tarveselvi-
tysten perusteella joko kyseisen yhtiön hankkimalle ja omistamalle maalle tai maanomistajan 
vuokraamalle maalle. Lupaprosessi maston rakentamista varten käynnistyy kuntien rakennus-

��� http://intra.nls.fi/mmk/prosessitiimit/mara-prosessi/kasikirjat/Maastotietokohteet.pdf.
��� http://wwwi.nls.fi/maa/mtj/mtko/10_5.html#masto.
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lupaviranomaisten kautta. Mahdolliset valitustoimenpiteet perustuvat NaapL:n säännöksiin ja 
asia käsitellään käräjäoikeuksissa ja normaalia valitustietä edelleen eteenpäin.

Tukiaseman antennit on suunniteltu säteilemään suoraan eteenpäin avautuvaan viuhkan muo-
toiseen säteilykeilaan ja mahdollisimman vähän muihin suuntiin. Käytännössä altistumisen enim-
mäisarvot ylittyvät säteilykeilassa alle kymmenen metrin etäisyydellä antennista. Säteilyturvakeskuksen 
suorittamien selvitysten mukaan nämä antennit eivät aiheuta sanottavaa altistusta.���

Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmään kerätään kartoitusohjeen mukaan tiedot 
kaikista yli 40 m korkeista mastoista. Metsäisellä alueella tämä mastokorkeus tarkoittaa sitä, 
että se on vähintään kaksinkertainen puuston valtakorkeuteen verrattuna. Mastot sijaitsevat 
lisäksi maaston korkeimmilla kohdilla eli ne näkyvät esteettä yleensä joka suuntaan.

Mastojen näkymistä edesauttaa verraten tiivis teräspalkkirakenne, puna-valkoinen väritys, huo-
miovalot ja lähietäisyydellä lisäksi harusvaijerit. Harusvaijerit erottuvat sateettomalla säällä päiväsaikaan 
varsin selvästi 500 m:n etäisyydelle. Koko mastorakennelma näkyy kokonaisuudessaan oman pituu-
tensa etäisyydeltä, jos tarkastelija seisoo samalla tasolla maston tyvitason kanssa eikä edessä ole peittei-
syyttä. Mastojen väritys ja huomiovalot määräytyvät lentoturvallisuustekijöiden perusteella.

Toistotekijä eli uusien mastojen tulo näkymäalueelle lisää niiden aiheuttamaa ”häiriötä”. 
Mastojen määrää tulisikin tämän takia vähentää keskittämällä eri yhtiöiden tiedonsiirtotarpeet 
mahdollisimman harvoihin, yhteisiin mastoihin.���

Neurolaskenta
Kauppahinta-aineistossa oli 4 420 kiinteistökauppaa, jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyy-
dellä jostakin mastorakennelmasta. Aineistosta poistettiin harkinnan jälkeen 10 epäilyttävää 
havaintoa alle 430 metrin etäisyydellä. Sijainti oli virheellinen yhdessä ja poikkeuksellinen toi-
sessa tapauksessa. Rakennustieto puuttui kolmessa tapauksessa. Lisäksi neljää alihintaista ja 
yhtä ylihintaista kauppaa ei hyväksytty. Lopullinen laskenta tehtiin 4 410 havainnon avulla. 
Tulokset olivat kuvan 11 ja taulukon 17 mukaiset.

kuva 11: Mastojen etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pystyakseli kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli vastaavasti kuvaa 
kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina. Alle 100 havainnon tapauksissa profiili kuvataan 
katkokäyränä.

��� Ks. antennien säteilyvaikutuksesta lisää: http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_laitteet/matkapuhelin/fi_FI/in-
dex/.

��� Mastoista lisää yksityiskohtaista tietoa: Ympäristöopas 107: Antennit maastossa, sekä http://www.ymparisto.fi/down-
load.asp?contentid=4318&lan=fi.
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Taulukko 17: kuvaan 11 liittyvä taulukkoinformaatio. 
Taulukon antaman lisäinformaation avulla on mahdollista tarkastella kuhunkin etäisyysvalintaan liittyvien kauppojen keskimääräisiä 
ominaisuuksia.
Neurolaskennalla tuotetussa, mastojen ja lomakiinteistöjen hintasuhteita selvittelevässä laskennassa oli 4 410 kiinteistökauppahavaintoa, 
jotka sijaitsivat enintään 3 km:n etäisyydellä mastoista. Taulukosta ilmenee, että mastoja ei yleensä rakenneta kovin lähelle rantaa ja 
myös lähimmät vesistöt ovat verraten pieniä.
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0–220 26 166,2 2 195 –14.2 –9 108 1952 39 73 43 4 12 11 28
0–320 66 230,6 2 261 –9.4 –8 126 1946 31 65 42 11 23 34 41

120–480 150 342,4 2 291 –6.5 –8 140 1950 39 69 46 6 22 38 44
250–750 320 525,0 2 285 –1.4 –5 139 1954 36 64 46 9 27 37 46

500–1 200 749 894,8 2 331 2,1 3 152 1961 33 65 44 8 25 40 56
900–1 800 1 319 1 391,5 2 404 1,1 1 159 1963 32 64 46 9 24 43 65

1 500–3 000 3 075 2 271,4 2 502 0.8 0 160 1965 29 61 49 13 28 46 72

Tulosten lukuohje
Profiili- ja taulukkotiedon yleinen lukuohje on sama kuin moottoriteiden yhteydessä kohdassa 
5.3.1 on, esitetty. Samassa yhteydessä on esitetty esimerkkinä taulukkoa koskeva yksityiskohtai-
nen soveltamisohje.

Tulosten tulkintaa
Mastojen lähellä olevia, lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia, immissiotyyppisiä tekijöitä 
analysoitaessa on huomioitava, että hinnoissa näkyvät myös alueen kaikki muutkin mahdolli-
set negatiiviset ja positiiviset hintatekijät.

Mastoista johtuviksi negatiivisiksi immissiotyyppisiksi hintatekijöiksi voidaan todeta:
– haittakohteen läheisyys (yksityiskohdat korostuvat),
– mahdollisuus uuden maston rakentamisesta näköetäisyydelle,
– mielle linjaan liittyvistä muista haittatekijöistä (mm. magneettikenttä) ja
– psyykkinen sairastumispelko sekä
– maisemamuutokset, joita ovat:

1. alkuperäisen luonnonmaiseman muuttuminen,
2. epäesteettisenä näkyvä mastorakennelma ja harukset,
3. mastoon kuuluvat muut rakennelmat ja suoja-aidat,
4. pimeällä näkyvät mastovalot ja
5. maston väritys.

Haittoja eliminoivana hintatekijänä voidaan perustellusti esittää:
– matkapuhelimen parempi kuuluvuus,
– tausta- ja varjostustekijät,
– maston sijainnin suhde pääkatselusuuntaan ja
– muutoksen mahdollinen tilapäisyys (maston siirtomahdollisuus).
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Lisäpäätelmiä
Edellä esitetyn taulukko- ja käyrämuotoisena tulostetun laskenta-aineiston lisäksi aineiston kä-
sittelyn yhteydessä siitä voitiin päätellä seuraavaa:

– Kauppahinta-aineistossa esiintyy negatiivisia hintapoikkeamia keskimääräiseen 
–10 %:iin asti noin 700 metrin etäisyydelle. Keskimääräinen poikkeama tarkoittaa 
tässä yleisimmin havaittua poikkeaman tasoa.

– Taulukosta ilmenevä –14 %:n hintahaitta ei ole haitan yläraja, monissa tapauksissa 
negatiivinen hintapoikkeama saattoi olla selvästi suurempikin.

– Huomattavia positiivisia ja negatiivisia poikkeamia ilmeni kaikilla etäisyyksillä koh-
teista. Negatiiviset poikkeamat todettiin olevan selvästi vallitsevampia.

– Yleinen hintapoikkeama oli +2 % noin kilometrin etäisyyteen, minkä vaikutus on 
poistettu käyristä ja taulukkoarvoista.

– Yleinen hintapoikkeama sisältää muiden hintaa nostavien ja laskevien tekijöiden li-
säksi aina myös tarkasteltavan kohteen oman hintavaikutuksen.

– Hintojen hajonnat ovat havaintoaineistossa suuret.
– Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa ole testattu.
– On mahdollista, että osaa MTJ-aineistoon kuuluvista mastoista ei vielä rakennettu 

v. 1995. MTJ:n ajantasaistuksen ajankohtaa mastojen osalta ei selvitetty eri maanmit-
taustoimistoista. Maston rakentamissuunnitelmallakin voi jo olla hintavaikutuksensa 
lähellä sijaitsevan kiinteistön hintaan.

– Neurolaskennan tulokset osoittavat yllä kuvatun maisemamuutoskohteen ja vuosi-
na 1994–1995 tehtyjen kaikkien, valintakriteerit täyttävien, lomakiinteistökauppojen 
keskinäistä hintavaikutusta niiden keskinäisten etäisyyksien suhteen.

Soveltamisohje
Mastokohteiden yhteydessä voidaan käyttää samoja yleisiä soveltamisohjeita, jotka on edellä 
esitetty edellä kohdassa 5.3.1 moottoriteiden yhteydessä.

5.4	 analyysi	ja	yhteenveto	SoM-tutkimuksen	tuloksista

5.4.1	 taustaa

Tuomas Lehtosen diplomityön (1996) aineisto, epäedustavien havaintojen karsinnan jälkeen 
11 804 havaintoa eli kaikki vuosien 1994–1995 lomakiinteistökaupat, on organisoitu Kohosen 
kartoiksi, jotka tuottavat aineistosta kuvauksen, jossa yksittäiset kohteet yleistetään mutta al-
kuperäinen topologia ja jakauma säilytetään. Tässä ryhmittelyssä kuhunkin yleistettyyn ja kes-
kiarvoistettuun kohteeseen (arvio tai ryhmä) tulee kuulumaan alkuperäistä tilannetta vastaava 
määrä havaintoja. Arviossa on yleensä sopiva määrä vertailukauppoja ja ryhmässä on sopiva 
määrä lähimpiä kauppoja, joista voi laskea keskimääräisen hintapoikkeaman ja joista voi näyt-
tää paikallisen markkinakuvan Kohosen karttana.

Perinteisiin ekonometrisiin menetelmiin verrattuna Kohosen kartta -sovelluksella voidaan 
laskentayksiköt valita siten, että yhteismitattomatkin suureet voidaan laskennallisesti käsitellä 
vertailukelpoisina. Sopivilla skaalauksilla eli tekemällä eri muuttujat yhteismitallisiksi, voidaan 
kohteita tarkastella vaihtuvista näkökulmista ja samalla etsiä heterogeenisellekin aineistolle 
mahdollisimman luotettavia ratkaisuvaihtoehtoja. Skaalauksessa punnitaan sitä, montako ker-
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rosneliömetriä, rakentamisvuotta, kaavaa tai etäisyyden metriä tarvitaan samanpainoisen eron 
ilmaisemiseen.���

Tässä Carlsonin kehittelemässä neurolaskennan sovelluksessa jokaiselle kiinteistökaupal-
le muodostuu Kohosen kartan avulla oma arvio noin parinkymmenen vertailukaupan avul-
la. Ryhmä muodostuu lähekkäin sijaitsevista noin parinkymmenen kaupan kokonaisuudesta. 
Verrattaessa yksittäisiä kauppoja omiin arvioihinsa eli ”todennäköisiin oikeisiin hintoihinsa”, 
voidaan tunnustella minkä tahansa tekijän hintavaikutusta. Ryhmälle lasketaan keskimääräinen 
hintapoikkeama vertaamalla ryhmän yksittäisten kauppojen hinnat omiin arvioihinsa. Kun 
yksi havainto kuuluu oman ryhmänsä lisäksi topologisesti viereisiin (yleensä kuuteen) ryhmiin, 
nähdään paikan haluttavuus tai ei-haluttavuus paikallisina hintakuhmuina tai kuoppina.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tiettyjen haitallisiksi odotettavien maisemamuutosten 
vaikutusta ”esteettisesti herkkiin” lomakiinteistöjen hintoihin laskemalla hintapoikkeamien 
profiili etäisyyden mukaan. Valittujen haittakohteiden laskentaetäisyydeksi oli valittu 3 km. 
Kaikki korkeitaan tällä etäisyydellä olevat kaupat kuuluivat laskenta-aineistoon.

5.4.2	 Maisemahaittasovellus

Tavoitteena oli käyttää hyväksi jo aikaisemmin Lehtosen ja Carlsonin tutkimuksissa käytettyä 
em. noin 12 000 havainnon suuruista lomakiinteistöjen kauppa-aineistoa, joka oli ilman en-
nakkovalmisteluja valmis käytettäväksi tutkimukseen.

Tutkimusta varten valittiin seitsemään maisemamuutoskohdetta, jotka yleisesti tulevat 
esille arviointitoimituksien haitta-arvioinneissa. Lisäedellytyksenä oli, että kaikki nämä kohde-
tyypit sisältyvät ja ovat koodattu Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Testattaviksi koh-
teiksi valittiin: 1) moottoritiet, 2) valtatiet, 3) karkean maa-aineksen ottoalueet, 4) kalliolouhokset, 
5) aidat, 6) luiskat ja 7) voimansiirtolinjat. Maisemallisena referenssikohteena mukaan valittiin 
vielä kohdetyyppi 8) mastot. Mastot kartoitetaan maastotietokantaan mutta niiden mahdolli-
nen haittakäsittely ei liity maanmittaustoimituksiin.

DI Antti Saarikosken toimesta ja avustuksella lasketettiin Maanmittauslaitoksessa, JAKO/
MTJ -ympäristössä kunkin kauppahavainnon lyhin etäisyys kustakin valitusta maisemamuu-
toskohteesta. Voimansiirtolinjojen etäisyyksiä ei tässä yhteydessä laskettu, koska tämä oli las-
kettu ja julkaistu aikaisemmin.���

Carlsonin Maanmittauslaitoksessa kehittelemällä neurolaskennan sovelluksella laskettiin 
hintapoikkeamat prosenttisuhteina sekä markkaeroina. Nämä tulostettiin käyrä- ja taulukko-
muotoisina profiileina haittakohteittain, kohteen etäisyyksien suhteen. Kauppahinta-aineisto 
oli laskentahetkellä 7–8 vuotta vanhaa. Sille ei ole tehty mitään indeksikorjauksia eikä hintoja 
muutettu euroiksi.

Tilastollista merkitsevyyttä ei tässä tutkimuksessa aineistolle ole selvitetty.
Aineisto käsiteltiin ennen lopullista laskentaa siten, että häiriökohteiden läheltä poistet-

tiin selvästi virheelliset havainnot laskenta-aineistosta. Vaikkakin Carlsonin aikaisempien koke-
musten mukaan Kohosen kartta -tarkastelu ”hyväksyy”, yleistrendin muuttumatta, jopa muu-
taman kymmenen prosentin virhemäärät havaintoaineistossa. Kauppahinta-aineisto saattaa 
sisältää, arvioiden mukaan, muutaman prosentin verran virheellisiä tietoja. Yleisimmät virheet 
olivat tyypiltään sijaintivirheitä tai puutteellisesti koodattuja tietoja, joista ei havainnon todel-

��� Carlson 1997, 1998 ja 2003.
��� Carlson 1997 ja 2003.
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lista tarkoitusta voinut riittävästi päätellä. Epäilyttävät havainnot poistettiin tarkan harkinnan 
perusteella – tarkastelemalla ensimmäisen laskentakierroksen tuottamia raaka-profiileiden hin-
tapiikkejä karttapohjien avulla.

Kaikki seitsemän valittua maisemahaittojen kohdetyyppiä ja mastot niille maisemallisena 
referenssinä on laskettu kukin omina ryhminään. Kunkin profiilin laskenta suoritettiin siten, 
että pyrittiin saamaan kussakin tapauksessa selville mahdollinen yleinen poikkeamataso ja hin-
noissa olevat kynnykset. Ne tasoitettiin sopivilla arvovälien valinnalla. Kunkin eri laskennan 
yhteydessä on kirjattu ne päätelmät, mitkä laskentaprosessi eri vaiheissaan tuotti. Nämä päätel-
mät on esitetty yllä jokaisen kohdetyypin omien tulostietojen yhteydessä.

5.4.3	 eri	maisemamuutosten	vaikutusten	vertailua

Eri kohdetyyppien keskinäinen vertailu helpottuu, kun profiilikäyrät yhdistetään samaan ku-
vaan (kuva 12).

Yleisesti voidaan todeta, että pienet ja halvat kohteet korostuvat jonkin verran hintasuh-
detarkastelussa, suuret ja kalliit kohteet vastaavasti hintaerotarkastelussa. Tämä on voitu todeta 
erilaisia kauppoja verrattaessa. Tämän vuoksi molempia profiileita on tarkoituksenmukaista 
tarkastella rinnakkain. Profiilit paljastavat samalla jotain myös menetelmän epävarmuudesta. 
Profiilien muotoon vaikuttava arvovälien valinta on ollut kaikkien 8 aineiston laskennassa eri-
lainen, johtuen havaintomäärien vaihteluista ja jakautumista eri kohteiden tapauksissa. Asia 
ilmenee ja sitä voi tarkastella jokaisen haittakohteen tulostukseen liitetyistä taulukoista.

Yksi olennainen asia hintaero/hintasuhde-tarkastelussa on rakennetun/rakentamattoman 
kohteen vertailussa. Onko haitta rakennettavaksi ostettavassa kohteessa sama ennen rakenta-
mista ja rakentamisen jälkeen? Vai viekö haitta investoinnista tietyn osan?

kuva 12: Maisemamuutoskohteiden etäisyys (m) (vaaka-akselit) lomakiinteistökauppojen kohteista. Vasemmassa profiiliesityksessä pys-
tyakseli kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä suhdetta %-eroina. Oikeanpuoleisen profiiliesityksen pystyakseli 
vastaavasti kuvaa kauppahintojen ja vastaavien arvioiden keskimääräistä hintaeroa 1 000 markkoina.
1)  moottoritiet, 2)  valtatiet, 3)  karkean maa-aineksen ottoalueet, 4)  louhokset, 5)  aidat, 6)  luiskat,   
7)  voimansiirtolinjat ja 8)  mastot. kohteiden numerointi viittaa edellä esitettyyn kohdekohtaiseen käsittelyyn.

Tutkimus perustuu todellisiin lomakiinteistökauppoihin, joita on laskennassa ollut mukana 
noin 12 000 kpl. Profiili on muodostettu siten, että se kuvaa havaintoja mahdollisimman luotet-
tavasti. Havaintoetäisyyksien välit, joiden avulla profiilien tasoitus tapahtuu, käyvät ilmi jokaisen 
maisemamuutoskohteen käsittelyn yhteydessä tulostetuista taulukoista. Tuloksia tulkittaessa on 
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otettava huomioon, että kauppahinnoissa on suuret hajonnat. Lopulliset profiilit ilmaisevat pel-
kästään sen, mitä tämä havaintoaineisto neurolaskennalla käsiteltynä osoittaa tutkittujen 8 maise-
mamuutoskohteen hintasuhteista ja -eroista, etäisyyden vaihdellessa välillä 0–3 000 m.

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä, että keskiarvoa laskettaessa ovat aina muka-
na myös kohteet, joissa näkö- tai muuta aistiyhteyttä ei maaston muotojen, peitteisyyden tai 
muun syyn vuoksi ole. Varsinkin etäisyyden kasvaessa tällaisten kohteiden suhteellinen osuus 
lisääntyy, jolloin selvästi näkyvän haittakohteen vaikutus saattaa pahimmillaan olla moninker-
tainen keskiarvoon verrattuna.

5.4.4	 Johdattelua	haittatulkintaan

Haittatarkastelua ajatellen lomakiinteistöaineisto on hyvä kohderyhmä erityisesti ”herkkyy-
tensä” takia. Lomakohdetta ostava pyrkii rauhaan ja luontoon, hetkeksi irti sivistyksen aihe-
uttamien ”haittojen” vaikutuksesta. Yleisesti päätellään, että ostajan mielessä lomamökin osto 
on tilanne, missä käsitellään ja pyritään karsimaan maksimaalisesti erilaiset haittatekijät pois. 
Haitattomuudesta maksetaan ja se näkyy hinnassa.

Lähellä oleva haitta mielletään kaukana olevaa, vastaavan kokoista haittaa, suuremmaksi. 
Lähellä oleva kohde aistitaan herkemmin. Kaupantekotilanteessa hintaan on vaikuttamassa 
sekä positiivisia että negatiivisia hintatekijöitä. Profiileista on erotettu ryhmälle laskettu keski-
määräinen paikallinen hintavaikutus. Ilmi tulleet hintakuhmut ja -kuopat sekä niiden etäisyys-
ulottuvuus on esitetty kohdekohtaisten laskentojen yhteydessä lisäpäätelmiä -kohdassa.

Tutkimuksessa selvitettiin ainoastaan kunkin haittakohteen etäisyyden vaikutusta loma-
kiinteistöjen hintoihin. Haittakohde voi sijaita lähellä lomakiinteistöä mutta kokonaan tai osit-
tain näkymättömissä. Toisaalta se voi olla kokonaan näkyvissäkin mutta ei pääkatselusuunnas-
sa. Haitta saattaa osan vuotta olla taustoitettu tai varjostettu (voimansiirtolinjat/lehtipuusto, 
maaleikkaukset/lumi) tai näkyä ja vaikuttaa samanlaisena vuodenajasta riippumatta (meluaita). 
Tuloksissa kaikki variaatiot ovat havaintoaineistossa mukana antaen kuvan keskimääräisestä 
tilanteesta. Arviointitapauksia ajatellen jokainen yksittäinen tilanne on käsiteltävä erillisenä. 
Tilanteen tarkastelussa maastokatselmus ja yksityiskohtien kirjaus on oleellisen tärkeää. Tällöin 
maisemassa tapahtunut muutos ja sen haittavaikutus pystytään perustelemaan.

On hyvä tiedostaa, että vertailualue myös sisältää tutkittavan piirteen vaikutuksen aina koko-
naisuuden osana. Tällöin haittakohteessa todellinen oma hintavaikutus on todennäköisesti suurem-
pi kuin mitä profiili osoittaa. Neurolaskenta osoitti, että keskimääräiset hintapoikkeamat vain har-
voin ovat yli 20 %:n suuruisia. Tämä johtuu siitä, että myönteiset tekijät ja pienet haitat tasoittavat 
suuria negatiivisia arvoja, jotka saattoivat olla huomattavasti keskimääräisiä arvoja suurempiakin.

Havaintoaineisto saattaa sisältää jonkun tai joidenkin muutoskohteiden osalta yksittäisiä 
kohteita, joihin ei kohdistu mitään negatiivista vaikutusta. Toisaalta mukaan voi tulla useam-
mankin muun negatiivisen haittatyypin yhdistetty vaikutus. Neurolaskennassa haittojen vaiku-
tus tasoittuu eli tulokset vastaavat keskimääräistä arkielämän tilannetta.

Yksittäiseen kohteeseen haittavaikutukset voivat heijastua huomattavasti suurempana 
kuin mitä keskimääräiset profiilit suoraan osoittavat. Toisaalta kohteen arvoon saattaa vaikut-
taa merkittäviä haittatekijöitä mutta vastaavasti myös tiettyjä positiivisia tekijöitä (esim. moot-
toritie ja ramppi lähellä mutta tien ja lomakiinteistön välissä luonnollisena meluvallina on 
mäki). Haitta on lähellä, mutta se ei kuulu eikä näy.
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5.4.5	 haittojen	tarkastelua	kohteittain

5.4.5.1	 Moottori-	ja	valtatiet

Kun tarkastellaan tässä tutkimuksessa käytettyjä haittojen kahdeksaa kohderyhmää, on oleel-
lista tiedostaa eri haittojen yhteenkuuluvuus. Uusien moottori- ja valtateiden rakentamiseen 
liittyy paitsi erilaisia maiseman menetyksiä, niin myös immissiohaittoina melu-, haju- ja täri-
nähaitta (jos lähellä) sekä suolaantumishaitta ja pelko pakokaasujen saastuttavasta vaikutukses-
ta sitä suurempana, mitä lähempänä tietä kohde sijaitsee.

Teihin liittyy maisemallisina tekijöinä oleellisesti (melu)aidat, sillat sekä pengerryksissä 
luiskat ja rinteissä leikkaukset. Meluaita vähentää liikenteen melua mutta toisaalta rajoittaa 
ja sulkee maisemaa. Pahimmassa tapauksessa se voi katkaista esim. järvimaiseman kokonaan. 
Epäsäännöllinen ja määrältään vaihteleva liike sekä pimeänä aikana erilaiset ja vaihtelevat valo-
vaikutukset saatavat katselusuunnasta riippuen olla maisemahaittoja.

Lomakohteen ostaja muodostaa hintakäsityksensä haittojen yhteisvaikutuksen perusteella, 
tapauskohtaisesti ja osittain sen mukaan miten häiritseviltä haitat näyttävät. Haittoja osittain 
kompensoivat vastaavasti myös positiiviset hintatekijät eli hyvä, nopea ja toimiva kulkuyhteys. 
Hintasuhde- ja hintaeroprofiili eivät siis ilmaise suinkaan suoraan tien maisemahaitan hintavai-
kutusta. Se kuvaa lähinnä kaikkien negatiivisten ja positiivisten tekijöiden yhteisvaikutuksen.

5.4.5.2	 Karkeiden	maa-ainesten	ottoalueet
Yleiskielessä sorakuoppina tunnettujen alueiden maisemavaikutus on merkittävä. Alkuperäiset 
luonnon positiiviset kohomuodot joko kokonaan tai osittain leikataan ja siirretään pois. 
Lakisääteisestä maisemoinnista huolimatta alkuperäinen maisema muuttuu. Muutos etenee yleen-
sä vähittäin koko 10 vuotta voimassa olevan lupa-ajan. Jos luvan mahdollistamaa ainesmäärää ei 
kokonaan saada hyödynnettyä lupa-aikana, on jatkolupa tai -lupia suurella todennäköisyydellä 
odotettavissa. Eli haitta näin ollen tulee jatkumaan samassa kohteessa. Samanaikaisesti lähistöllä 
sijaitseviin kiinteistöihin kohdistuu maisemamuutoksen lisäksi melu- ja pölyimmissiot. Lisäksi 
pohjavesiolosuhteiden muutokset ovat yleisiä maa-aineksen ottoalueiden läheisyydessä.

Ottoalueisiin liittyy eräänlaisina vaihtuvina muutoksina kohteen pinnan avauksesta syn-
tyneet jätekasat. Pinta kuoritaan ja puhdistetaan yleensä noin metrin syvyyteen, kun kangashu-
mus, puun juuret ja rinteiden sekundaariset hienoaineskerrokset poistetaan. 

Tämän tutkimuksen aineistoa ajatellen ottoalueisiin liittyy yhteisvaikutuksena lisäksi luis-
kat. Luiskakuvauksella kuvataan sorakuoppien rinteisiin leikatut reunat, jotka kuopan maas-
tosijainnista riippuen ovat juuri se ympäristöön näkyvin osa. Itse aluekokonaisuus kuvataan 
maa-aineksen ottoalueena. Ottosuunnitelmat yleensä varmistavat sen, että läheskään aina koko 
ottoalue ei näy ympäristöön.

Maa-ainesalueista ympäristön kiinteistöihin tuleva haittavaikutus muodostuu pölystä, 
melusta ja maisemahaitasta, joiden euromääräinen erittely on hyvin vaikeata. Lähes aina riit-
tää, että kaikki haittatekijät tulee huomioiduiksi yhdistettynä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Voimassaolevia soralupia eli toimivia ottoalueita oli v. 2004 runsaat 5 000 kpl. Nämä lu-
vat kohdistuvat pääasiassa pitkittäisharjuihin eli suomalaisen maaston huomattavimpiin koho-
muotoihin. Moreeni- ja hienoaineskohteisiin oli samanaikaisesti voimassa noin 500 ottolupaa. 
Pienet ja usein maisemassa näkyvät kotitarvekuopat eivät näy näissä luvuissa. Sama koskee 
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ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneitä kuoppia, joista osa on maisemoimattomia ja 
jotkut jopa luvattomia kaatopaikkoja.

Maa-aineksen ottoalueet ovat luiskakohteiden ohella yleisimpiä maisemahäiriökohteita 
lomakiinteistöjä ajatellen. Tällaisia kiinteistökauppoja oli runsaat 8 500 kpl 12 000 havainnon 
aineistossa. Arvatenkaan jokaista ottoaluetta ei mielletä maisemahäiriönä.

5.4.5.3	 louhokset

Louhosalueet ovat kalliokiviaineksen ja ns. rakennus-/tarvekivien ottoon tarkoitettuja maan-
pinnalla sijaitsevia kalliolouhoskohteita. Otto tapahtuu maa-aineslain nojalla ja v. 2004 otto-
lupia oli voimassa noin 1 100.

Kallioaineskohteet ovat tyypillisesti laaja-alaisia mutta sijaitsevat usein syrjäisillä alueilla, 
joten niiden haittavaikutukset ovat tämän vuoksi melko harvinaisia. Lopullinen maisemamuu-
tos louhosalueilla on yleensä suuri. Havaintoaineistosta vain runsaat 700 kauppaa sijaisi siten, 
että louhos oli lähempänä kuin kolmen kilometrin päässä lomakiinteistöstä.

Suoranaista maisemavaikutusta pahempi haitta louhoksista syntyy louhinnan ja käsittelyn 
melusta ja tärinästä sekä murskauksen aiheuttamasta pölystä. Pöly on erityisen haitallista siksi, 
että se muodostuu terävästä, neulasmaisesta kiviaineksesta.

Häiritsevä maisemavaikutus syntyy itse louhoskuopan lisäksi jätekivikasoista, joita ei to-
sin aina synny kaikkien ottopaikkojen yhteyteen lainkaan. Tummien emäksisten kivilajien alu-
eilla samoin kuin kalkkipitoisilla alueilla jätekivialueet metsittyvät jopa itsestään, jos jätekiven 
raekoko on sopivan pientä. Kalliokohteiden maisemahaittoja vähennetään lisäksi maisemaan 
sopivilla porraslouhinnoilla ja maisemoinnilla.

5.4.5.4	 aidat

Nyt tutkitut aitakohteet sisältävät kaikki MTJ-kohteina kuvattavat aidat. Niihin kuuluu teihin 
liittyvien meluaitojen lisäksi esim. sotilasalueiden aidat, teollisuusalueiden ympärillä olevat ai-
dat sekä louhos-, kaivos- ja vastaavien vaara-alueiden suoja-aidat.

Aita siis rajaa ja suojaa mutta samalla estää tai rajoittaa vapaata liikkumista. Riippuen 
materiaalista, aidat ovat joko tekoainesta tai istutettuja. Ne näkyvät eri tavoin eikä aina suin-
kaan haitallisena. Aitanäkymään sisältyy lisäksi mielleyhtymä siitä, mitä aidan takana on. 
Syntyneessä aita-assosiaatiossa mahdollinen maisemahaitta on vain osatekijä. Laskentaprofiili 
tässäkin keskiarvoistaa aidan aiheuttamat erilaiset hintavaikutukset.

Rakenteeltaan aita voi olla täysin läpinäkymätön kuten moottoriteiden meluaidat tai 
hautausmaiden kiviaidat. Toisaalta esim. muuntoasemien ympärillä olevat aidat ovat yleensä 
verkkoaitoja, samoin kuin kivilouhostenkin ympärillä olevat suoja-aidat. Ne eivät katkaise 
näkymää mutta toisaalta viestittävät selkeästi aidan takana olevasta kohteesta. Tutkimukseen 
sisältyi runsaat 4 100 erilaista, laskentakriteerin täyttävää, aitakohdetta.

5.4.5.5	 luiskat

Luiskia esiintyy yleisimmin maa-aineksen ottopaikkojen reunoissa, jos kohde täyttää luiskan 
”mitat” sekä täytemaa-alueiden ja kaatopaikkojen reunoissa. Luiskilla kuvataan myös tien ra-
kenteisiin kuuluvia meluvalleja sekä pengerryksiä, joita esiintyy usein siltojen yhteydessä ran-
noilla ja muuallakin, missä ajorataa on jouduttu eri syistä korottamaan. Samoin eri maaraken-
nuskohteisiin liittyvät leikkaukset kuvataan luiskina.

MAiSeMAHAiTAN käyTäNNöN TArkASTelU SOM-MeNeTelMällä
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Kysymyksessä on siis erilaisten kohteiden yhteydessä esiintyvä tekorinne, joka usein nä-
kyy häiritsevänä ja jonka tilanteen tunteva ostaja yhdistää mielessään luiskaan liittyvään toi-
mintoon. Tätä kautta hän esim. tiedostaa sen, että luiska voi ”liikkua” soranoton edistyessä ja 
näkymä muodostua alkuperäistä tilannetta haitallisemmaksi.

Luiskat liittyvät yleisimmin teihin ja maa-aineksen ottoalueisiin. Tieluiskiin liittyvät pen-
gerkorotukset ja meluvallit saattavat joskus katkaista maiseman kokonaankin, samalla tavalla 
kuin aidat. Maa-ainesalueisiin liittyvät reunaluiskat sitä vastoin katoavat oton jälkeisen maise-
moinnin ja metsityksen myötä.

Luiskat olivat tämän tutkimuksen yleisin maisemamuutoskohde, jotka kohdistuivat lo-
makiinteistöihin. Kaikista noin 12 000 kaupasta, 8 700 kiinteistökauppaa sijaitsi lähempänä 
kuin kolmen kilometrin etäisyydellä erilaisista luiskista.

5.4.5.6	 voimansiirtolinjat

Lunastustoimituksissa käsitellään 110 kV:n ja sitä suurempijännitteiset voimansiirtolinjat. 
Linjoista aiheutuva maisemavaikutus muodostuu kannatinpylväiden ja itse johtojen häiritse-
väksi luonnehditusta näkymisestä. Avoimessa maisemassa linjat näkyvät selvästi vielä etäällä 
kaukomaisemassakin. Linjaa ei yleisesti nähdä lomakiinteistöjen ympäristöihin kuuluviksi. Ne 
mielletään paremminkin rakennetun ympäristön osaksi.

Linjan aiheuttama merkittävin haitta syntyy pylväiden sijoittumisesta ja näkymises-
tä. Näkymää peittävillä / varjostavilla istutuksilla saadaan usein ainakin johdot joko koko-
naan tai osittain näkymättömiin. Kysymys linjojen maakaapeloinnista tulee joskus esille. 
Lomakiinteistöjen kohdalla se tullee kuitenkin harvoin kysymykseen toimenpiteestä aiheutu-
vien korkeiden kustannusten vuoksi.

Psyykkisenä immissiona voimansiirtolinjoihin liittyy usein pelko linjan magneettikentän 
aiheuttamasta terveysriskistä. Asiaa on selvitetty monissa eri tutkimuksissa, mutta selvää näyt-
töä terveysriskistä ei ole osoitettu. 

Rajaukseen kuuluvia voimansiirtolinjatapauksia tutkimusaineistossa oli runsaat  
2 400 kpl.

5.4.5.7	 Mastot

Kaikki yli 40 m korkeat mastorakennelmat kuvataan maastotietojärjestelmässä. Johtuen raken-
nelman korkeudesta ja sijoittelusta, yleensä korkeimmille maastokohdille, ne näkyvät hallitsevasti 
varsin kauas. Näkyvyyttä ja huomion herättävyyttä edesauttavat puna-valko-väritys ja punaisena 
näkyvä varoitusvalo. Molemmat ovat lentoturvallisuustekijöiden kautta tulevia määräyksiä.

Mastoihin liittyviä haitta-arviointeja ei jouduta tekemään maanmittaustoimitusten yhteydessä. 
Tämä kohderyhmä on otettu tutkimukseen maisemamuutokseksi ajateltavana vertailuaineistona.

Erityisesti puhelinliikennettä palvelevat mastot lisääntyvät, mikäli niiden rakentamista 
ei saada yhtenäisillä määräyksillä rajoitettua esim. keskittämällä tiedonsiirtolaitteet samoihin 
mastoihin. Tutkimuksen rajaukseen sisältyi noin 4 400 mastoa.

5.4.5.8	 yhteenveto

Neurolaskenta vahvisti tiettyjä yleiskäsityksiä. Moottoriteiden ympäristöalueet eivät näytä ole-
van haluttuja lomakiinteistökohteita. Pienestä havaintoaineistosta huolimatta hintaprofiili on 
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varsin yksikäsitteinen.
Toinen vastaava ennakkokäsitys koskee louhoksia. Tutkimus osoitti sen, että kalliolou-

hoksien läheisyyttä ei suosita lomakiinteistökohteena. Laskentatuloksia tuki tavallaan pieni 
kauppa-aineiston määrä.

Laskentatulokset osoittivat samalla maisemavaikutuksen riippuvuuden etäisyydestä, ts. 
etäisyyden kasvaessa haittavaikutus pienenee. Yleistäen asiaa voidaan luonnehtia siten, että 
”mitä selvemmin ja mitä suuremmalta kohde näyttää, sitä suurempi on maisemahaitta”.

Jokaista kahdeksaa haittakohdetta tarkasteltaessa aineisto antoi perusteita hieman tar-
kempiinkin päättelyihin, jotka on esitetty kunkin haittakohteen laskentatulosten yhteydessä. 
Kokonaisarvostus näkyy hintojen aaltoiluna. Tämä kokonaisuus sisältää myös analysoitavan 
tekijän. Poikkeama on jaettu kahteen osaan. Yleinen hintapoikkeama ja sen lisäksi profiilissa 
näkyvä yksilöity poikkeama voivat joissakin tapauksissa olla saman tekijän ilmentymiä, jolloin 
molemmat tulee laskea yhteen. Tällaisen positiivisen tai negatiivisen hintavaikuttajan paikalli-
nen, hintatasoa nostava tai laskeva vaikutus on eliminoitu edellä esitetyistä laskentatuloksista. 
Täten kaikki hintaprofiilit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Samoin voidaan päätellä, että tapauksissa missä kohteeseen liittyy sekä myönteisiä että 
kielteisiä arvostustekijöitä, myönteiset tekijät voivat aiheuttaa profiiliin positiivisen kuhmun 
verrattuna tilanteisiin, missä myönteisten tekijöiden vaikutusta ei ole.

Lopuksi on syytä painottaa voimakkaasti, että jokainen tarkasteltava kohde on aina oma 
yksilöllinen kokonaisuutensa, joka muodostuu tietystä joukosta positiivisia ja negatiivisia te-
kijöitä. Haitan vaikutusta määritettäessä jokainen tapaus on tämän vuoksi käsiteltävä ja arvi-
oitava tapauskohtaisesti. Tuloksena saatuja profiileita ei voi eikä saa käyttää tyyliin: ”tällainen 
haitta, tämä etäisyys, siis tämä korvausprosentiksi”.

Taulukossa 18 on koottuna kaikkien kohteiden osalta laskennan tuottamat oleellisimmat 
tunnusluvut.

Taulukko 18: Neurolaskennan avulla saatuja tunnuslukuja maisemahaittaselvityksessä tutkittujen 8 maise-
mahaittakohteen osalta. Havaintoaineistona käytettiin vuosien 1994–1995 lomakiinteistökauppojen (11 804 
kpl) kauppahinta-aineistoa.

Haittakohde Havaintomäärä, 
kpl

keskim. negatiivisia 
hintapoikkeamia, %

etäisyydelle, m 

yleinen hintapoikkeama
(%)

etäisyydelle, m

Moottoritie 245 –20 > 2 500 +4 3 000
Valtatie 1 383 –15 500 –1,5 3 000
Maa-aineksen 
ottopaikka

8 630 –10 400 –3 
–2
–1

200
700

3 000
louhokset 715 –20 800 –2 

–1
2 000
2 500

Aidat 4 160 –20 250 0
luiskat 8 718 –10 200 0
Voimansiirtolinjat 2 403 –20 2 000 –3

–2
–1

300
600

3 000
Mastot 4 410 –10 700 +2 1 000

Tutkimuksen tuloksien lopullinen analyysi oheisen taulukon perusteella näyttää yleistet-
tynä seuraavalta:

MAiSeMAHAiTAN käyTäNNöN TArkASTelU SOM-MeNeTelMällä
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– Maisemallisesti pahimmat kohteet (moottoritie, voimalinja, louhos, aita; tässä järjes-
tyksessä) (–20 %:iin).

– Maisemallisesti pahat kohteet (valtatie) (–15 %:iin).
– Maisemallisesti häiritsevät kohteet (kännykkämasto, sorakuoppa, luiska; tässä järjes-

tyksessä) (–10 %:iin).
Yhteenvetona voidaan lopuksi todeta, että maiseman haittatekijöillä on selvästi vaikutusta 

kiinteistöjen arvoihin. Tutkitut häiriötekijät näyttävät alentavan lomakiinteistöjen arvoja usein 
keskimäärin 10–20 %. Oikeuskäytännön mukaisesti maisema on huomioitava kiinteistön ar-
voon vaikuttavana tekijänä. Tämä osoittaa, että kun arviointitoimitusten yhteydessä joudutaan 
käsittelemään immissiohaittoja, on mahdollisten maisemahaittojen vaikutuskin huomioitava.

Maisemahaittojen vaikutus on suurin lähimaisemassa eli alle 200 metrin päässä tarkastel-
tavasta kohteesta. Tämä asia on jo huomioitu muun muassa Tielaitoksen suunnitteluohjeissa. 
Mitä suurempana haitalliseksi miellettävä kohde näkyy, sitä suurempi on siitä johtuva alennus 
kiinteistön arvoon. Leveiden ja korkeiden kohteiden (muut kuin mastot) hintavaikutus saattaa 
ulottua etäisyydelle, mistä kohde näkyy 1/100 koossa todellisesta koostaan.

Haittakohde voi olla lähellä ja suurikin mutta, jos se ei ole havaittavissa, ei se synnytä mai-
semahaittaa. Toisaalta haittakohde saattaa näkyä ei-pääkatselusuunnassa, jolloin sen aiheutta-
ma haitta on luonnollisesti pienempi kuin pääkatselusuunnassa ilmenevä haitta. Osittaisetkin 
peitto- tai varjostustekijät pienentävät myös maisemassa näkyvää haittavaikutusta.

Huomion arvoista on todeta, että arviointitoimituksissa käsiteltäviä immissiohaittoja on 
muitakin kuin maisemahaitta. Tärkeätä on huomioida kaikkien haittojen yhteisvaikutus, vaik-
kakin niiden erottelu on usein tarpeetonta. Hyvä on myöskin pitää mielessä, että kokonaisuus 
ei ole osiensa summa ja jokaista tapausta on aina käsiteltävä omana erillisenä ongelmanaan.

SOM-tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että ”keskiarvostetut” 
tulokset perustuvat todellisiin kauppahintoihin mutta ovat kuitenkin luonteeltaan ”ohjeelli-
sia”. Kaikkien kohteiden kohdalla ilmeni selvästi keskiarvoja suurempia negatiivisia hintavai-
kutuksia mutta myös positiivisia hintavaikutuksia. Kaikkia arviointitapauksia on siksi syytä 
tarkastella tämän tutkimuksen tulosten valossa hyvin harkiten.
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6	 lyhenteet

HÄME Hämeen maanmittaustoimisto
KEKE Kehittämiskeskus
KHO Korkein hallinto-oikeus
KHR Kauppahintarekisteri
KKO Korkein oikeus
KML Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)
KTJ Kiinteistötietojärjestelmä
JAKO Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä
LunL Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)
MAL Maa-aineslaki (555/1981)
Mara Maasto- ja rajatietotuotanto
MMK Maanmittauslaitoksen keskushallinto
MML Maanmittauslaitos
MO Maaoikeus
MTJ Maastotietojärjestelmä
MTL Maantielaki (503/2005, voimassa 1.1.2006 lähtien)
NaapL Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
PISA Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto
RHR Rakennus- ja huoneistorekisteri
SOM Self-Organizing-Map, neurolaskenta
SUTO Suojelualueiden toteuttaminen
TieL Tielaitos
WHO World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
YksTL Laki yksityisistä teistä (358/1962)
YlTL Laki yleisistä teistä (243/1954)
YVA Ympäristövaikutusten arviointi
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