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Tilusjärjestely säästää
euroja, kilometrejä ja
aikaa
Kiinteistön omistajatietojen
luovutus on säädeltyä
Toimitusinsinöörit ottivat
haltuun lainhuudon
Kauppahintarekisteri seuraa
kiinteistöjen hintojen kehitystä
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Tiluksista rekistereihin
– maanmittarin arjesta
kauppahintoihin

TIETOA MAASTA ON
MAANMITTAUSLAITOKSEN
JULKAISEMA VIRANOMAISILLE
JA YRITYKSILLE SUUNNATTU
ASIAKASLEHTI. LEHTI ON
MAKSUTON JA ILMESTYY 4 KERTAA
VUODESSA.
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KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

ervetuloa lukemaan uudistunutta
asiakaslehteämme: ulkoasu on
muuttunut ja sivuille on tuotu erityyppisiä juttuja kuin ennen. Silti
jutut ovat aivan yhtä laadukkaita ja
kiinnostavia kuin aina ennenkin.
Toivottavasti viihdytte ja saatte uutta
ajateltavaa lehtemme sisällöstä.
Uudella kolumnipalstalla tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttinen
ottaa kantaa lehden pääaiheeseen,
pelto- ja metsäpalstojen tilusjärjestelyihin. Konttinen pohtii tilusjärjestelyjen merkitystä ja sitä, miten hyvin
toimivaa käytäntöä saataisiin vietyä entistä useammalle alueelle. Tutkimustulosten lisäksi järjestelyjen
puolesta puhuvat aidot tyytyväiset
maanomistajat.
Pirstallaan olevat pellot ja metsät eivät ole omistajiensa syytä, vaan
yhteiskunnan, toteaa tilusjärjestelyistä vastaava johtaja Timo Potka.
Tilusjärjestelyllä parannetaan aikojen saatossa hajalleen ajautuneita
tiluksia. Uudelleenjärjestelyistä hyötyvät todistettavasti niin maanomistajat, yhdyskuntarakenne kuin
ilmastokin.
Meillä maanmittausalalla on
kummallisia termejä joka lähtöön.
Saanto, saantomies ja lainhuuto.
Nämä kolme termiä liittyvät kiinteistöjen kauppaan, omistuksen kir-
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jaamiseen ja käynnistävät lohkomisen
– siinäkin termi, joka uudelle lohkomisasiakkaalle kerrotaan kerran jos toisenkin.
Oudot ja hauskat termit tulivat
tutuiksi viime vuoden joulukalenteristamme Facebookissa ja Twitterissä. Joulukalenterin termikaksikko kirjaamislakimies Tiina Lepistö ja rekisteri-insinööri
Janne-Ville Kinnunen ottivat innoissaan
uuden haasteen vastaan. He lupautuivat
avaamaan alamme terminologiaa meille
maallikoille tämän lehden uudella Terminurkka-palstalla.
Pirkko Yliselä

MAANMITTAUSLAITOS TEKEE
MAANMITTAUSTOIMITUKSIA,
YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖJEN JA
OSAKEHUONEISTOJEN TIETOJA,
HUOLEHTII OMISTUSOIKEUKSIEN
REKISTERÖINNEISTÄ JA
KIINNITYKSISTÄ, TUOTTAA
KARTTA-AINEISTOJA SEKÄ EDISTÄÄ
PAIKKATIETOJEN TUTKIMUSTA JA
SOVELTAMISTA.
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Painotuote

Huoneistotietojärjestelmä käyttöön
taloyhtiöille ja isännöitsijöille

T

aloyhtiöiden ja isännöitsijöiden on hyvä tietää,
miten huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa uusien ja vanhojen yhtiöiden toimintaan. Näin ne voivat ohjeistaa myös yksittäisiä
osakkeenomistajia toimimaan oikein.
Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on ollut käytössä reilun vuoden.
Huoneistotietojärjestelmässä on tällä hetkellä
yhteensä noin 1 800 taloyhtiötä, joista suurin osa
on uusia yhtiöitä.
Uudet – vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut taloyhtiöt – alkavat vähitellen siirtyä isännöinnin piiriin. Uusien taloyhtiöiden tiedot ovat
perustamisestaan lähtien huoneistotietojärjestelmässä ja kaikilla osakehuoneistoilla on sähköinen omistajamerkintä. Paperisia osakekirjoja ei
paineta.

Vanhat taloyhtiöt mukaan vähitellen
Vanhojen – ennen vuotta 2019 perustettujen
taloyhtiöiden – siirtyminen huoneistotietojärjestelmään alkaa osakeluettelon siirrosta. Osakeluettelon siirtoa suositellaan erityisesti niille
taloyhtiöille, joilla ei ole käytössä isännöintijärjestelmää. Helpoin tapa tehdä osakeluettelon siirto on sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu. Tämä uusi siirtopalvelu avataan huhtikuun
lopussa osakehuoneistorekisteri.f-sivustolle.
Tiedonsiirto isännöintijärjestelmistä huoneistotietojärjestelmään tulee käyttöön vuoden 2020
lopussa. Tiedonsiirron käyttöönotto edellyttää
Maanmittauslaitoksen lisäksi toimia isännöintijärjestelmän toimittajilta ja käyttäjiltä. Tarkempi
käyttöönottoaikataulu
kannattaa
varmistaa
omalta isännöintijärjestelmän toimittajalta.

Taloyhtiön tulee siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään vuoden 2022 loppuun
mennessä. Siirto on taloyhtiölle maksuton, kun
se tehdään määräajassa.
Kun taloyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä,
osakkeenomistaja voi hakea yksittäiselle osakehuoneistolle omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä paperinen
osakekirja mitätöidään.
Osakeluettelon ylläpito siirtyy
rekisterinpitäjälle
Kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään, osakeluettelon ylläpito on Maanmittauslaitoksen vastuulla. Maanmittauslaitos muun
muassa selvittää saannot ja rekisteröi omistukset. Maanmittauslaitos lähettää tiedon omistuksen rekisteröinnistä myös taloyhtiölle kaupparekisterissä olevaan yhteystietoon, ensisijaisesti
sähköpostiin. Taloyhtiön yhteystiedot kannattaa
pitää kaupparekisterissä ajan tasalla.
Isännöitsijäntodistuksessa tulee näkyä, kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään ja
onko yksittäisellä huoneistolla paperinen osakekirja vai sähköinen omistajamerkintä.
Tietopalvelua huoneistotietojärjestelmästä
annetaan tällä hetkellä tulosteina, joita voi tilata
Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Taloyhtiö voi tilata tulosteen esimerkiksi silloin, kun
se tarvitsee ajantasaiset tiedot osakehuoneistojen omistajista tai heidän yhteystiedoistaan.
Osakeluettelon siirtopalvelun avaamisen jälkeen
uudet yhtiöt ja osakeluettelonsa siirtäneet vanhat yhtiöt saavat haettua tiedot suoraan siirtopalvelusta.

osakehuoneistorekisteri.f
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Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö
rekisteröitiin Espoossa

S

uomen ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö rekisteröitiin tammikuussa Espoon
Keilalahdessa. Rekisteröidyssä
kohteessa uusi paikoitustontti
lohkottiin nykyisen tontin alapuolelle. Alueelle on kaavoitettu 40-kerroksisia asuinkerrostaloja.
Lainsäädäntö
kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.8.2018.
Ensimmäinen kolmiulotteinen
kiinteistö merkittiin kiinteistörekisteriin 9.1.2020. Kolmiulotteisen
kiinteistön
muodostaminen
edellyttää
asemakaavan muuttamista,
jos olemassa oleva kaava ei
mahdollista kolmiulotteista
tonttijakoa.
3D-kiinteistöjen muodostamisen tarpeellisuuden nostivat ensimmäisenä esiin
kuntien kiinteistöinsinöörit,
mutta myös suuret rakennuttajat ovat pitäneet uudistusta
tarpeellisena. Kiinteistöjärjestelmän selkeys ja omistuksen
yksikäsitteisyyden parantaminen ovat olleet tavoitteena
koko ajan. Uudistus vähentää
erillisten hallinnanjako- ja muiden sopimusten tarvetta.
Kuntien omiin järjestelmiin on tehty merkittäviä tietojärjestelmämuutoksia, jotta
kolmiulotteinen tonttijako on
mahdollista. Kunnat ovat vastanneet näistä muutoksista.
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Kolmiulotteisella
kiinteistönmuodostuksella
haetaan
selkeyttä kohteiden omistamiseen, sopimusten tekemiseen,
kiinteistökauppoihin ja kiinteistöveron kohdentamiseen.

Useita vuosia valmistelua ja
yhteistyötä
Uutta kolmiulotteista kiinteistöjärjestelmää on edistetty
tiiviissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, kuntien ja
Mikä on
kolmiulotteinen
kiinteistö?

Kolmiulotteisella kiinteistöllä tarkoitetaan
kiinteistöä, joka on
rajoiltaan kolmiulotteisesti määritelty tila.
3D-kiinteistöllä ei ole
pinta-alaa, mutta sillä
on ulottuvuustiedot.
Kolmiulotteisesta kiinteistöstä tallennetaan
kiinteistörekisterin tietokantaan 3D-malli.

Kuntaliiton kanssa. Toteutusja käyttöönottoprojektien projektiryhmässä olivat mukana
Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit sekä Kuntaliitto.
Käyttöönottoprojekti koordinoi
ja valmisteli tarvittavien lainsäädäntömuutosten etenemistä.

– Uudistushankkeen onnistumisen kannalta oli oleellista
ja hienoa, että saatoimme koko
hankkeen ajan rakentaa uutta
mallia yhteistyön hengessä.
Kaikki osapuolet olivat innostuneesti matkalla kohti samaa
tavoitetta, Maanmittauslaitoksen kehitysjohtaja Pekka Halme
kertoo.
Maanmittauslaitoksen johtamien projektien ohjausryhmän
puheenjohtajana toimi Halme.
Toteutusprojektin projektipäällikkönä toimi vastuualuepäällikkö Mikko Peltokorpi ja
käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä johtava asiantuntija
Paavo Häikiö.
Kolmiulotteisen
kiinteistöjärjestelmän
kehittäminen
alkoi vuonna 2006, kun maa- ja
metsätalousministeriö perusti
laajapohjaisen
työryhmän.
Työryhmään osallistuivat ympäristöministeriö,
oikeusministeriö, Maanmittauslaitos, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja
Teknillinen korkeakoulu, nykyinen Aalto-yliopisto.
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen asetti
1.4.2015 toteutus- ja käyttöönottoprojektit toteuttamaan kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän edellyttämät muutokset
Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmiin.

Mikä merkitys on peltolohkojen
tilusjärjestelyillä?
Kalle Konttinen, tilusjärjestelypäällikkö

ätä olemme pohtineet Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyporukoissa niin kauan kuin muistan. Jos
katsoo alan vanhoja julkaisuja, samaa
kysymystä ovat miettineet myös meitä
edeltäneet tilusjärjestelijät.
Tilusjärjestelyissä pyrimme saamaan aikaan isoja, hyvänmuotoisia
ja lähellä talouskeskusta sijaitsevia
peltolohkoja. Tämä pienentää viljelykustannuksia, sen ymmärtää jo maalaisjärjellä. Viljelijän ei tarvitse ajaa
traktorilla kauas, kierrellä mutkikasta
lohkorajaa eikä siirrellä koneita lohkolta toiselle. Viljelijän aikaa ja polttoainetta säästyy.
Pystymme laskemaan viljelykustannusten euromääräisiä säästöjä erilaisissa tilusjärjestelyissä. Säästöjen
tarkkaa laskentaa varten olemme laatineet laskentapohjan 10 vuotta sitten.
Olemme päivittäneet laskentapohjaa
tarvittaessa: joitakin vuosia sitten laskentapohjaan lisättiin hiilidioksidipäästöjen merkityksen laskenta.

Miten viljely muuttuu uusilla
peltolohkoilla?

Viljelyn kustannusten ja ilmastosäästöjen lisäksi olemme pohtineet sitä,
miten viljelytavat muuttuvat kun kylän
pellot pyöräytetään uuteen järjestykseen. Mikä merkitys tilusten uudelleenjärjestelyillä on yhteiskunnalle?

Viime vuonna selvitimme tilusjärjestelyiden yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteisessä tutkimusprojektissa Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimusprojektia veti Luonnonvarakeskuksen tutkija Sami Ovaska. Seurasin
tutkimuksen etenemistä ja havaitsin tyytyväisenä, että tutkijoilla oli hyvin
hallussa hallinnon ja maaseudun eri rekistereiden hyödyntäminen.
Tutkimuksessa tarkasteltiin Sieviä, koska kunnassa on tehty lukuisia
tilusjärjestelyjä viime vuosina. Vertailukunniksi otettiin Haapajärvi, Reisjärvi ja Kiuruvesi. Nämä kolme kuntaa ovat maantieteellisesti ja maataloudellisesti Sievin kanssa vertailukelpoisia eikä näissä kunnissa ole tehty
tilusjärjestelyjä.
Peltojen vuokraus ja raivaus vähenivät Sievissä

Tutkimus toi meille lukuisia tuloksia, mutta kaksi tulosta pisti erityisesti
omaan silmääni. Sievissä peltojen vuokraus oli vähentynyt ja peltoja oli raivattu vähemmän kuin verrokkikunnissa 2000-luvulla. Suomessa peltovuokrausten määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa, mutta tilusjärjestelyt käänsivät Sievissä kehityksen toiseen suuntaan.
Maatalouden kannalta peltojen vuokraus on ongelmallinen ilmiö. Se halvaannuttaa
vuokratun pellon kunnostustoimet: esimerkiksi ojitukset
jäävät tekemättä, kun vuokraviljelijä ei tiedä, viljeleekö lohkoa seuraavana satokautena.
On mielenkiintoista, että
uusien peltolohkojen raivaaminen väheni tilusjärjestelyiden jälkeen. Ilmeisesti viljelijän
tarve
raivaukselle
vähenee, kun hänellä on
mahdollisuus saada käyttöön
hyviä peltolohkoja ja lisäalaa
talouskeskuksen läheltä.

KUVA: RIKU NIKKILÄ

T

Tilusrakenteen parantamistoimien arviointi (LUKE 2019)
https://bit.ly/2Hd0KxY
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Kiinteistön omistajatietoja
luovutetaan oikealle taholle
ja oikealla tavalla
Teksti: Eija Tynnilä

Kuvitukset: Hanna Malinen

Kiinteistön omistajatiedot ovat julkista
tietoa. Julkinen tieto ei ole kuitenkaan
kaikissa tapauksissa avointa, vaan tietojen
luovuttaminen on tarkkaan säädeltyä.

M

aanmittauslaitos
ylläpitää
kiinteistötietojärjestelmän
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä, johon kuuluvat kiinteistöjen omistaja- ja kiinnitystiedot. Kiinteistön
ostajalla on velvollisuus rekisteröidä
omistusoikeus hakemalla lainhuutoa.
Rekisteröinnin jälkeen ostaja on kiinteistön laillinen omistaja ja omistajuus
näkyy kiinteistötietojärjestelmässä.
– Otteita, todistuksia ja tulosteita
kiinteistötietojärjestelmästä luovuttavat vain Maanmittauslaitos, kunnat,
digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Verkon kautta otteen, esimerkiksi kiinteistön omistajatiedoista, voi
ostaa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa tai verkkolomakkeella, tietopalvelupäällikkö Pekka Jakobsson
toteaa.
Kiinteistöjen omistajatietoja voidaan luovuttaa erillisinä omistajaselvityksinä. Tietojen haku tapahtuu
kiinteistötunnuksen perusteella. Omistajaselvityksissä asiakkaalta pyydetään kirjallinen käyttötarkoitusselvitys.
Omistajatiedot voidaan luovuttaa, jos
käyttötarkoitus täyttää tietosuojalain ja
-asetuksen vaatimukset.

Yli 300 kuntaa käyttää
kiinteistötietojärjestelmää

Hakemuksen perusteella Maanmittauslaitos saa
myöntää luvan kiinteistötietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden avulla. Luvan voi saada
ammattimainen käyttäjä, joka tarvitsee tietoja
esimerkiksi kiinteistövälitykseen tai luoton myöntämiseen. Rekisteritietoja
saa käyttää vain luvassa
ilmoitettuun käyttötarkoiOmistajatiedot
tukseen.
voidaan luovuttaa,
Sähköisessä kiinteistötiejos käyttötarkoitus
topalvelussa tehtiin viime
täyttää tietosuojavuonna noin 400 000 käynlain ja -asetuksen
tiä. Kiinteistötietopalvelua
käyttää säännöllisesti noin
vaatimukset.
12 000 ammattilais- ja viranomaiskäyttäjää. Kiinteistötietojärjestelmän palveluita käyttää kaikkiaan
306 kuntaa: kunnista 291 sijaitsee manner-Suomessa ja 15 Ahvenanmaalla. Kunnallisia käyttäjiä
on kaikkiaan noin 7 200.
– Kun viranomaiset hakevat tarvittavat tiedot
esimerkiksi rakennuslupaa varten suoraan kiinteistötietojärjestelmästä, säästyy sekä asiakkaan
että viranomaisen aikaa, Jakobsson muistuttaa.
Sähköinen asiointi on yleistynyt

Asiakkaat ovat löytäneet Maanmittauslaitoksen
sähköiset palvelut. Sähköiseen asiointipalveluun
kirjauduttiin viime vuonna noin 200 000 kertaa
– tämä on kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Asiakaskäynnit paikan päällä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä ovat vähentyneet
kuudessa vuodessa 46 prosenttia. Verkon kautta
tapahtuva asiointi ja yhteydenotot ovat vastaaTIETOA MAASTA 1/2020
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vasti lisänneet suosiotaan. Kokonaisuudessaan kontaktien määrä on kasvanut
verrattuna kuuden vuoden takaiseen
tilanteeseen.
Verkkopalvelussa
voi
tarkastaa
omien kiinteistöjensä tietoja, laittaa
vireille kiinteistöasioita ja seurata niiden
etenemistä sekä lähettää täydennyksiä
käsittelijöille ja saada tiedot toimenpiteiden tuloksista. Sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön vuonna 2017 ja
chat-kanava vuonna 2018.
Chat-palvelu on tarkoitettu nopeaan viestintään ja viranomaisneuvontaan esimerkiksi hakemusten jättämisestä. Chatin kautta ei voi jättää
tilauksia. Laajoihin kysymyksiin ja tilausten jättämiseen asiakas voi käyttää muita verkosta löytyviä palveluita,
kuten verkkolomakkeita tai sähköpostia. Asiointipalvelun kautta asiakas voi
ostaa esimerkiksi otteita. Chat-palvelu
on käytössä arkisin klo 9–15. Neuvontaa
annetaan myös puhelimitse.
Usein suppea lainhuutotodistus
riittää

Kiinteistön omistajatiedot löytyvät
lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistuksessa ovat joko suppeat tai laajat tiedot kiinteistön omistajasta. Sup-
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peassa todistuksessa on vain omistajan nimi ja
syntymäaika. Laajassa todistuksessa on omistajan
nimi, henkilötunnus ja osoite.
Suppea todistus riittää useimmille asiakkaille.
Nämä suppeat tiedot voidaan luovuttaa asiakkaalle käyttötarkoitusta kysymättä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kiinteistön ostotarkoituksiin
eikä kaupalliseen käyttöön. Omistajatietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipide- tai
markkinointitutkimuksiin.
– Kiinteistötietojärjestelmä on julkinen rekisteri. Henkilötietojen luovutuksessa varmistetaan,
että tietoja luovutetaan
oikealle taholle ja oikealla
tavalla. Olemme luotettava
ja vastuullinen rekisterinpiKiinteistötietopalvelua
täjä, Jakobsson kertoo.
käyttää säännöllisesti
Laajat tiedot eli omisnoin 12 000 ammattilaistajan henkilötunnuksen ja
ja viranomaiskäyttäjää.
osoitteen sisältävä ote voidaan luovuttaa kyseisen
kiinteistön omistajalle tai
asiakkaalle, jonka käyttötarkoitus täyttää tietosuojalain ja -asetuksen vaatimukset. Tavallisesti ote hankitaan kiinteistön
kauppakirjan laatimiseen, kun ostaja on sopinut
kaupasta nykyisen omistajan kanssa. Laajasta
otteesta poistetaan omistajan osoite, jos kiinteistön omistaja on kieltänyt osoitetietojen luovutuksen tai henkilöllä on turvakielto.
Yleensä kiinteistöjen omistajatietoja tarvitaan
erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin. Kiinteistönomistaja voi kaivata tietoa tonttinaapureista
esimerkiksi rakennuslupa-asioissa. Paikalliset
metsästysseurat tarvitsevat omistajien tietoja
metsästysalueen vuokraamista varten. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta saa yksittäisiä
omistajatietoja suullisesti käyttötarkoitusta kysymättä. �

Euroja, kilometrejä
ja aikaa– tilusjärjestely
säästää niitä kaikkia
Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Julia Hautojärvi & Maanmittauslaitos

Pelto- ja metsätalouden
harjoittaminen tehostuu samalla
kun hiilijalanjälki pienenee. Lista
tilusjärjestelyjen plussista on pitkä.
Timo Potka, Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyistä vastaava johtaja, muistaa hyvin sen päivän.
Elettiin marraskuuta 2014 Keski-Pohjanmaalla
Yli-Kannuksen kylässä. Hän seisoi maanviljelijä
Teemu Mikkolan ja muiden viljelijöiden kanssa
tämän peltotiellä ja katseli pitkälle kantavaa peltomaisemaa.
– Mikkola kertoi meille, että kun sai peltotilansa järjestettyä isommaksi kokonaisuudeksi,
tilan kehittäminen pääsi vauhtiin. Hänelle järjestely oli ponnahduslauta tulevaan, Timo Potka
muistelee.
Mikkolan kertomus taltioitui muutamaa
vuotta myöhemmin tilusjärjestelyistä tehdylle
videolle.
Mikkolan spontaani positiivinen palaute
tuntui hyvältä. Kuten myös maanviljelijä Juho
Nivalan kommentit Sievissä pidetyssä tilusjärjestelyseminaarissa. Nivala vertasi aiempia
traktorikilometrejään matkaan tilaltaan Pohjois-Pohjanmaan Sievistä Pariisiin: tuon verran
kilometrejä hän kiivaimpana viljelyaikana säästää tilalla tapahtuneen muutoksen ansiosta.
Säästyneitä kilometrejä on laskettu muuallakin. Esimerkiksi Ylivieskan Raudaskylässä vaihdet-
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Suurin osa tilusjärjestelyistä tehdään pelloille.
Aktiivisinta peltoalueiden järjestely on Länsi-Suomessa, yksittäisiä tilusjärjestelyjä on menossa
myös Itä-Suomessa.
Parempaa hiilensidontakykyä

tiin maanviljelijöiden kesken yhteensä 406 hehtaaria, ja traktoriajot vähenivät 8 500 kilometriä
vuodessa. Ajassa säästö on lähes 370 tuntia.
Säästöjä tulee tietysti myös euroissa. Lisäksi
luonto kiittää pienentyneestä hiilijalanjäljestä.
Aktiivisinta Länsi-Suomessa

Maanmittauslaitos tekee vuosittain yli 7 000 hehtaarin verran tilusjärjestelyjä. 2000-luvulla järjestelyt ovat koskeneet kaikkiaan yli 100 000 hehtaaria.
Pienten peltolohkojen ja metsäpalstojen Suomessa niille on ollut ilmeinen tarve.
Tiloja pirstoutui Suomessa pienemmiksi
paloiksi aina 1960-luvulle asti. Maaseutu eli käytännössä perheviljelmillä, ja tiloja ositettiin.
Potka kertoo, että pirstoutunutta tilannetta
on pidetty vuosikymmenien ajan pysyvänä ongelmana. Tilanteen korjaamisen on nähty vaikeaksi,
jopa mahdottomaksi.
Potka korostaa, että syntynyt tilanne ei ole missään tapauksessa maaomistajien vika. Kyseessä
on ollut yhteiskunnallinen kehitys.
– Pienet hajallaan olevat peltolohkot ja metsäpalstat jarruttavat maa- ja metsätalouden kehittymistä ja tuovat omistajilleen lisäkustannuksia.
On ihan eri juttu, onko vaikkapa 170 hehtaarin
tila järkevissä lohkoissa lähellä talouskeskusta vai
ripoteltuna siellä täällä, Potka kertoo.
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”On ihan eri
juttu, onko
vaikkapa 170
hehtaarin
tila järkevissä lohkoissa
lähellä
talouskeskusta vai
ripoteltuna
siellä täällä.”

Tilusjärjestelyjä tehdään myös metsäalueilla,
tosin merkittävästi peltoja vähemmän. Tilusjärjestelyjen vuosittaisesta kokonaismäärästä metsien osuus on noin 10–15 prosenttia.
Metsistä on yksityisomistuksessa 60 prosenttia, ja peltojen tavoin myös niiden ongelma on
pirstaleisuus.
Potka huomauttaa, että valitettavasti metsien
pirstoutuminen on vaarassa jatkua. Joillekin metsäpalstoille on hankala päästä tai edes löytää.
Palstat ovat kapeita nauhoja.
Kun tilusjärjestelyt hoidetaan järkevästi ja luontoarvot huomioidaan, saadaan hyötyjä pitkän listan verran: metsiä pääsee hoitamaan aktiivisesti,
leimikkokoko suurenee ja korjuuolosuhteet paranevat. Metsätilusjärjestelyjen kanssa työskennelleet metsäalan ammattilaiset nostavat hyödyksi
myös metsän hiilensidontakyvyn kasvun.
Vähemmän vuokrapeltoja

Tilusjärjestelyt kiinnostavat laajemminkin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksessä kartoitettiin Sievin tilusjärjestelyjen vaikutuksia.
Selvityksessä huomattiin muun muassa, että
vuokrapeltojen osuus on alueella pienentynyt.
Vuokrapelloilla investointihalukkuus on muita
vähäisempää, mikä vaikuttaa peltojen tuottokykyyn. Teemaa käsitellään lisää tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttisen kolumnissa.

Potka huomauttaa, että tilusjärjestelyt ovat
saaneet osakseen myös kritiikkiä. Kaikki eivät
halua mukaan vaikkapa järjestelyjen kustannusten takia – vaikka sen kannattavuudesta on olemassa laskelmia.
– Kritiikki on peiliin katsomisen paikka, ja toimintaa pitää kehittää, Potka huomauttaa.
Tilusjärjestely on aina erilaisten näkökulmien
ja tarpeiden yhteensovittamista. Potka kertoo,
että tilusjärjestelyissä on tärkeää kuunnella järjestelyn osakkaita ja ottaa toiveet mahdollisimman
hyvin huomioon.
Kestoaika lyhyemmäksi

Kuinka kauan tilusjärjestelyyn joutuu varaamaan
aikaa?
Potka kertoo, että tavoite on alle viisi vuotta.
Jotkut hoituvat jopa kahdessa vuodessa.
– On valitettavaa, että tilusjärjestelyjen kestoaika pääsi pidentymään 2010-luvulla resurssipulan takia. Tilannetta on saatu korjattua, Potka
sanoo.
Tilusjärjestely käynnistyy maanomistajien
hakemuksesta. Sille on oltava alueella kannatusta, ja järjestelyn on oltava kannattava, jotta siihen voidaan ryhtyä.
– Kehitämme prosesseja kaiken aikaa. Tarkoitus on nopeuttaa järjestelyjä ja toimia yhä kustannustehokkaammin, Potka lisää.
Kuluvan vuoden aikana tehdään Suomen peltoalueiden kiinteistörakenneselvitys. Aiempi selvitys tehtiin 2013, mutta uusi katsaus on tarpeen.
Loppuvuodesta tiedetään tarkemmin, missä
päin Suomea peltorakenne aiheuttaa eniten ongelmia ja ylimääräisiä tuotantokustannuksia. Selvitys
auttaa tilusjärjestelyjen suuntaamisessa. �

Tilusjärjestelyistä vastaava johtaja Timo Potka muistuttaa, että
tilusjärjestelyn on oltava kannattavaa.

Pellot uusiksi valtatien alta
Potka näyttää ilmakuvaa suomalaisesta maaseudusta, jossa peltomaisemaa
halkoo vilkkaasti liikennöity valtatie Seinäjoella. Kun tielinjausta suunniteltiin
uudelleen, se oli pirstomassa alueen viljelijöiden tilat.
Paikallisen ELY-keskuksen, Maanmittauslaitoksen ja viljelijöiden yhteistyön
ansiosta viljelijöillä on omat peltolohkot tien jommallakummalla puolelta. Traktorilla ei siis tarvitse ravata valtatien toiselle puolelle ja takaisin. Samalla tarvetta ajaa päätiellä saatiin vähennettyä.
Maanmittauslaitos nimeää vastaavanlaiset toimituksensa hankeuusjaoiksi.
Esimerkin tapauksessa valtio hankki lähialueilta peltoa, joka helpotti järjestelyä.
Viljelijät saivat järjestelyssä omat yhtenäiset peltolohkonsa järkevine kulkuineen, ja valtio sai rakennettua tien järjestelyssä varatulle alueelle.
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Toimitusinsinöörit ottivat
haltuun lainhuudon
Teksti: Marjut Partanen

Kuva: Maanmittauslaitos

Maanmittaustoimituksissa on siirrytty
toimintamalliin, jossa toimitusinsinööri
myöntää lainhuudon ennen varsinaista
lohkomista. Aiemmin samaan tarvittiin
kaksi ammattilaista: kirjaamissihteeri ja
toimitusinsinööri.

T

oimitusinsinöörien työnkuvan uudistaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Lainhuudon ratkaisemisesta on tehty osa lohkomista. Asiakas on kiinnostunut laadukkaasta, nopeasta ja joustavasta palvelusta
sekä lopputuloksesta. Lainhuutojen ratkaisemisen ja saantoihin perehtymisen avulla toimitusinsinöörit ovat päässeet
laajentamaan toimenkuvaansa ja osaamistaan.
Toimitusinsinööri Anne-Mari Niemen saama palaute
asiakkailta on ollut positiivista.
– Olemme onnistuneet, kun asiakkaat kiittelevät asioiden
sujuvaa etenemistä lainhuudon hakemisesta lohkomisen toimituskokoukseen, Niemi kertoo tyytyväisenä.
Uudistunut toimintatapa saa Niemeltä kiitosta eikä hän
halua palata aikaisempaan toimintamalliin. Maanmittauslaitoksessa halutaan palvella kaikkia asiakkaita riippumatta
toimituksen maantieteellisestä sijainnista tai siitä, onko
kyseessä henkilö- tai organisaatioasiakas.
– Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti. Tekemisen myötä opimme lisää ja pystymme palvelemaan asiakasta
entistä nopeammin ja paremmin, Niemi toteaa.
Toimitusinsinöörien uudet työtavat

Toimitusinsinöörien työnkuvaan ja työviikon rytmitykseen
uusi toimintatapa on vaikuttanut merkittävästi. Toimitusinsinöörit ovat kouluttautuneet kirjaamisasioissa, joista saaduilla opeilla he voivat käsitellä lähes kaikki tarvittavat kirjaamiset. He ovat ottaneet käyttöön uusia työtapoja ja luopuneet joistakin vanhoista – itselle ehkä mieluisistakin tavoista.
Osa toimitusinsinööreistä on ratkaissut lainhuutoja jo
useamman vuoden. Niemi aloitti lainhuutojen ratkaisun talvella 2015, jolloin hän sai myös perehdytyskoulutuksen.
– Järjestettyjen koulutusten lisäksi myös myönteinen
asenne muutokseen on auttanut minua asian sisäistämisessä, Niemi toteaa.
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Maastokaudella toimitusinsinöörien on aikataulutettava työnsä niin, että toimistopäiviä on
riittävästi lainhuutojen ratkaisemiseen. Niemi
kertoo luopuneensa useista peräkkäisistä maastopäivistä ja käsittelevänsä lainhuutoja maastokaudella viikoittain.
– Käyn tarkistamassa mahdolliset uudet lainhuutohakemukset lähes päivittäin kirjaamisjärjestelmästä ja pyrin käsittelemään ne heti mahdollisimman pitkälle, Niemi kertoo.
Seuraavana tulossa sähköinen toimituskartta

Muutaman vuoden käytössä ollutta toimitusinsinöörien uutta työnkuvaa kehitetään koko ajan.
Helmikuusta lähtien lainhuutoa hakeva asiakas

Olemme onnistuneet, kun asiakkaat
kiittelevät asioiden sujuvaa
etenemistä lainhuudon hakemisesta
lohkomisen toimituskokoukseen.

on saanut vastaanottoilmoituksen yhteydessä
asiaa käsittelevän toimitusinsinöörin yhteystiedot. Toimitusinsinööri ottaa yhteyttä asiakkaaseen eli asiakkaan ei itse tarvitse olla aktiivinen
tarvittavissa jatkotoimissa.
– Näin asiakas saa tiedon missä vaiheessa lainhuudossa ollaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi.
Yhteydenpito on helppoa ja asiakas pääsee keskustelemaan heti alkuvaiheessa oikean henkilön kanssa. Tämä ei ole itsestään selvää kaikkien
virastojen kanssa asioidessa ja asiakkaat ovatkin
kiitelleet toimintatapaamme, Niemi summaa.
Lohkomisen asiakirjat lähetetään asiakkaalle
14 vuorokauden kuluessa toimituksen lopettamisesta, usein jo samalla viikolla.
– Nykyisen toimintamallin mukaisesti lähetän
asiakkaalle toimituspöytäkirjan sekä kiinteistörekisteri- ja rekisterikarttaotteen. Odotan innolla uudistusta, jonka jälkeen meillä on käytössä sähköinen toimituskartta, josta asiakas pääsee itse valitsemaan,
mitä asioita hän haluaa kartalta tarkastella. �

ASIOINTIPALVELU
Maanmittauslaitoksen
verkkosivuilta löytyy asiointipalvelu,
jonka kautta voit hoitaa kiinteistöösi liittyviä asioita. Palvelusta
voit katsoa tiedot omistamistasi
kiinteistöistä ja määräaloista
sekä vuokra-alueista. Palvelu
näyttää kiinteistöjen sijainnin
kartalla ja kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan, nimen ja
rekisteröintipäivän.
Asiointipalvelun kautta voit
hakea kaikkia maanmittaustoimituksia, kuten rajankäyntiä, yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, halkomista ja lohkomista.
Kun haet määräalalle lainhuutoa, tulee lohkomistoimitus
automaattisesti vireille, sitä ei
tarvitse erikseen hakea.
Verkon asiointipalvelu on
käytettävissä päivittäin klo
01.00–23.00.
maanmittauslaitos.f
/asioi-verkossa

VASTAANOTA
TOIMITUSASIAKIRJAT
SÄHKÖISESTI

Toimitusinsinööri Anne-Mari Niemi Jyväskylästä on myöntänyt lainhuutoja vuodesta 2015.
Niemi on tyytyväinen uuteen toimenkuvaan.

Maanmittaustoimitusasiakirjoja voi ottaa vastaan sähköisesti
Suomi.f-viestien kautta. Palvelun kautta saat maanmittaustoimitukseesi liittyvät asiakirjat
tietoturvallisesti itsellesi. Henkilökohtaiselle tilille kirjaudutaan
pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Suomi.f-viesteihin
saapuneesta asiakirjasta tulee
ilmoitus sähköpostiisi.
maanmittauslaitos.f/viestit
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Kauppahintarekisteri seuraa
kiinteistöjen hintojen kehitystä
Teksti: Suvi Takala

Kuva: Antero Aaltonen

K

auppahintarekisterin tietojen perusteella
voi selvittää esimerkiksi maatalousmaan,
tonttien tai lomakiinteistöjen tietynhetkisen hintatason haluamallaan alueella. Maanmittauslaitos on ylläpitänyt kiinteistöjen kauppahintarekisteriä 1980-luvulta lähtien.
Kauppahintarekisterin tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä esimerkiksi
lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa ja luotonannossa. Kauppahintarekisteristä
löytyvät tiedot kiinteistökaupoista ja muista kiinteistönluovutuksista.
Vuonna 2019 kiinteistönluovutuksia oli
yhteensä noin 76000. Luku sisältää myös muut kuin
kiinteistökaupat, esimerkiksi lahjakirjat ja vaihdot.
Kauppahintatilastot löytyvät verkosta, joten
kuka tahansa voi tarkastella kauppahintojen
kehitystä Maanmittauslaitoksen Tilastotietoa
kiinteistökaupoista -palvelussa.
– Tiedot päivittyvät yhdestä kahteen kuukauden välein eli esimerkiksi helmikuun kiinteistökaupat tulevat palveluun näkyviin maaliskuun
lopussa, rekisteripäällikkö Taisto Toppinen kertoo.
Toppinen on ollut Maanmittauslaitoksella
töissä 1970-luvun lopusta asti. Aluksi hän teki
toimitusinsinöörin töitä parikymmentä vuotta
Kuopion alueella, kunnes siirtyi vuonna 1998 silloiseen Pohjois-Savon maanmittaustoimistoon
rekisteripäälliköksi.
– Silloin työtehtävä oli laaja ja käsitti kaikki
Maanmittauslaitoksen rekisterit. Nykyään olen
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yksi neljästä Maanmittauslaitoksen rekisteripäälliköstä, ja vastaan nimenomaan kauppahintarekisteristä, Toppinen kertoo.
Kauppahintatiedot kaupanvahvistajilta

Kauppahintarekisterin verkkoversiossa eli Tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelusta voi etsiä
esimerkiksi asuinrakennusten, kesämökkien sekä
maa- ja metsäalueiden hintatietoja. Tilastoja voi
rajata kiinteistön käyttötarkoituksen, vuoden ja
alueen mukaan.
– Kategorioita ovat koko Suomi, maakunnat ja
yksittäiset kunnat. Verkkopalvelusta löytyvät tiedot vuodesta 1990 asti, Toppinen sanoo.
Kiinteistönluovutusten tiedot saadaan kauppahintarekisteriin suoraan kaupanvahvistajilta. Kiinteistökaupan jälkeen kaupanvahvistaja
tekee ilmoituksen Maanmittauslaitokselle, joka
vie tiedon kauppahinnasta ja kaupan muista
ominaistiedoista rekisteriin.
Kaupanvahvistajia on Suomessa yhteensä kolmisen tuhatta. He voivat olla esimerkiksi kaupunkien maanmittareita, pankkijuristeja tai kokeneita kiinteistönvälittäjiä.
Toppinen työskentelee tiiviisti myös kaupanvahvistajien kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu
mm. kaupanvahvistajien opastaminen ja valvonta.
Yksittäiset kauppahinnat asiakaspalvelusta

Tilastotietoa kiinteistökaupoista -verkkopalvelusta saa laajat tiedot hintakehityksestä eri puo-

lilla Suomea. Yksittäisen kiinteistökaupan tiedot
voi saada Kiinteistötietopalvelusta tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä.
Kiinteistötietopalvelu on tarkoitettu ammattilaisten – kuten kiinteistönvälitysliikkeiden – käyttöön. Tietosuojan vuoksi tiedoista ei selviä kiinteistön myyjä eikä ostaja.
Maanmittauslaitoksella on oma palvelunsa sähköiseen kiinteistökauppaan. Kiinteistövaihdannan
palvelun kautta tehtyjen luovutusten tiedot siirtyvät suoraan kauppahintarekisteriin. Palvelun
käyttö on lisääntynyt vähitellen.
– Näkisin, että myös Kiinteistövaihdannan palvelun käyttö lisääntyy tulevaisuudessa, kun asuntokauppakin alkaa vähitellen sähköistyä, Toppinen arvioi.
Ensimmäinen askel asuntokaupan sähköistämiseen on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä
huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistoista ja niiden omistuksista. Huoneistotietojärjestelmän pohjalle
yritykset voivat rakentaa omat sähköisen kaupankäynnin järjestelmänsä.

CD

KOLME USEIN
KYSYTTYÄ KYSYMYSTÄ
KAUPPAHINTAREKISTERISTÄ

Palvelun hintatilastoissa on sekä
mediaani että keskiarvo. Kumpaa
lukua kannattaa katsoa?
Yleisesti
kannattaa
käyttää
mediaania. Tilastoaineistot ovat
joissakin tapauksissa hyvin pieniä,
joten keskiarvot saattavat heittää
enemmän, koska todella halvat ja
todella kalliit kauppahinnat vaikuttavat enemmän keskiarvoon kuin
mediaaniin eli keskihintaan.
Tietoja kauppahinnoista ei palvelussa näy, jos kauppoja on vähemmän kuin kolme.

Tilastotietoa
kiinteistökaupoista
-sivustosta
löytyvät
mm. asuinrakennusten,
maa- ja
metsäalueiden
ja kesämökkien
hintatiedot.

Tällä hetkellä kauppahintatilastoja asuntokaupasta ei oikeastaan ole olemassa. Kiinteistönvälittäjät ylläpitävät omia hintatilastojaan, jotka eivät
ole julkisia.
– Suomeen on saatava kattava, julkinen ja puolueeton tilasto myös asuntojen kauppahinnoista.
Sellaisen luomisen ei pitäisi olla kovin vaikeaa ja
siitä hyötyisivät monet, Toppinen toteaa. �

Miksei palvelusta näy vuokratonttien kiinteistökauppojen hintoja?
Monet kaupungit vuokraavat
tontteja, mutta Tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelun tilastoissa
näkyvät vain omistustontit. Vuokratontteja on pääosin isoissa kaupungeissa, joissa kaupunki asemakaavoittaa ja hankkii osan maasta
itselleen.
Haaveissa on, että tulevaisuudessa kauppahintarekisterissä näkyvät myös vuokratontit. Vuokraoikeuden siirrot Maanmittauslaitoksella jo kirjataan, mutta niihin ei ole
vielä luotu tilastojärjestelmää.

Miten paljon ulkomaalaiset ostavat kiinteistöjä Suomesta?
Tilastotiedoista selviää se, kuinka
paljon esimerkiksi venäläiset ostavat vuosittain kiinteistöjä Suomesta. Vuonna 2008 venäläiset
ostivat noin 900 kiinteistöä lähinnä
Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta
kesäasunnoiksi. Sen jälkeen kauppamäärät ovat laskeneet merkittävästi: nykyisin venäläiset ostavat
vain hieman yli 100 kiinteistöä vuodessa.

Kysymyksiin vastasi rekisteripäällikkö Taisto Toppinen.
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Maanmittauslaitoksen toteuttamilla tilusjärjestelyillä pystytään parantamaan tilojen
tuottavuutta.
PELTOPISTE-tutkimushanke
hakee keinoja tilusjärjestelyjen tehostamiseen sekä objektiivisia ja tehokkaita menetelmiä peltojen arviointiin ja pisteytykseen.
– Avainasemassa ovat digitalisaatio ja
modernit kaukokartoitusteknologiat, kuten
satelliitit ja dronet, kertoo hankkeen vastuullisena johtajana toimiva tutkimusprofessori
Eija Honkavaara Paikkatietokeskuksesta.
Ensi kesänä tutkija Roope Näsi tekee
drone-kuvauksia tilusjärjestelyalueilta vali-

tuilla testialueilla. Samoja kohteita myös
monitoroidaan Paikkatietokeskuksessa kehitetyllä Sentinel-satelliittiseurannan työkalulla (EODIE).
Lisäksi hankkeessa tutkitaan PeltoOptimi-työkalun kykyä arvioida, miten peltolohkojen arvo muuttuu, kun ne siirtyvät tilanomistajalta toiselle. Työkalu on kehitetty
tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion
johdolla Luonnonvarakeskuksessa.
Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittaman hankkeen toteuttavat
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja
Luonnonvarakeskus. Hanke alkoi tammikuussa
ja päättyy maaliskuussa 2023.

Julkiset kuulutukset siirtyivät
verkkoon

Selkokartta päivitettiin
paremmaksi
Maanmittauslaitoksen selkokarttaan on tehty
useita parannuksia, joilla pyritään entisestään
selkeyttämään kartan visuaalista ilmettä.
Selkokartta on selkeä ja helposti luettava
karttatuote, joka on suunniteltu näkörajoitteisille. Karttaa voidaan käyttää myös yksinkertaistettuna tausta- tai opaskarttana.
Selkokartassa Suomen naapurimaiden
taustaväri on muutettu harmaaksi, jotta Suomi erottuisi paremmin. Rautateiden symbolit
on uusittu ja junaraiteet esitetään mustavalkoisina viivoina. Metroraiteet on merkitty
oranssivalkoisina viivoina. Maanalaisilla rautateillä, metrolla ja tiestöllä on kullakin omat
värinsä.

Kadunnimien taustaväri on muutettu,
jotta ne erottuvat paremmin erilaisista taustoista. Kadunnumerot on lisätty tarkimmille
mittakaavatasoille. Kadunnimet on lisätty
selkokartan mittakaavatasolle 13, aiemmin
ne olivat vain tasoilla 14 ja 15.
Lisäksi osa selitteiden lyhenteistä on korvattu koko selitteen nimellä.
Selkokartta on verkossa Karttapaikalla ja
Paikkatietoikkunassa sekä rajapintapalveluna Karttakuvapalvelussa (WMTS).
asiointi.maanmittauslaitos.f
/karttapaikka/
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Maanmittauslaitoksen julkiset kuulutukset ja
yleistiedoksiannot ovat siirtyneet verkkoon
vuoden alusta. Aikaisemmin kuulutukset on
julkaistu Virallisessa lehdessä. Tästä käytännöstä on luovuttu ja kuulutukset julkaistaan
vain Maanmittauslaitoksen omassa verkkopalvelussa.
Verkkopalvelussa julkaistuja kuulutuksia
voi hakea kunnan tai hakijan nimellä. Kuulutuksia voi listata tyypin mukaan: lainhuuto,
muut kirjaamisasiat, tutkimusluvat ja muut
kuulutukset. Kuulutukset julkaistaan suomeksi tai ruotsiksi, osa molemmilla kielillä.
Maanmittaustoimituksiin liittyvät kuulutukset julkaistaan edelleen alueellisissa lehdissä, kuten tähänkin asti.
www.maanmittauslaitos.f/kuulutukset

Maanmittauslaitoksen
hinnoittelu uudistui
Maanmittauslaitoksen hinnoittelu muuttui vuoden alusta selkeämmäksi, kun useat
maanmittaustoimitukset muuttuivat kiinteähintaisiksi.
Yksityistietoimitus, halkominen eli tilan
jakaminen, rakennuspaikan osan lunastus ja
yhteisten vesialueiden yhdistäminen muuttuivat kiinteähintaisiksi. Kiinteähintaisessa
toimituksessa maksu määräytyy yhden tai
useamman muuttujan, kuten pinta-alan tai
osakkaiden lukumäärän perusteella.
Työajan mukaan veloitettaviksi palveluiksi jäivät enää lähinnä lunastus- ja korvaustoimitukset.
– Maanmittaustoimitusten hinnoittelussa otettiin taas monta askelta kohti entistä
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Dronet ja satelliitit tehostavat
tilusjärjestelyjä
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parempaa palvelua, ylijohtaja Irma Lähetkangas kertoo.
Samalla muuttui kiinteähintaisen toimituksen maksun määräytymisaika: kiinteä
hinta lasketaan toimituksen hakemuksen jättämisen ajankohdan mukaan. Muutos takaa
sen, että toimituksen hakija tietää toimenpiteen hinnan jo hakemusta jättäessään.
Maanmittaustoimitukset ja muut tuotteet hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Kustannusten nousun vuoksi useimpien
toimitusten sekä muiden tuotteiden ja palvelujen hintoja jouduttiin korottamaan.
www.maanmittauslaitos.f/tietoa-maanmittauslaitoksesta/hinnasto

Tutkimus: Luotettava
ja hyvämaineinen
Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitoksen maine ja sidosryhmätuki ovat hyvällä tasolla T-Median toteuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksen
mukaan. Suuren yleisön keskuudessa Maanmittauslaitoksen maine oli sijalla 9, kun julkishallinnosta tutkittiin 69 organisaatiota.
Päättäjät ja suuri yleisö arvioivat Maanmittauslaitosta hieman paremmaksi kuin aiempana vuonna. Kehityskohteiksi tutkimuksessa tunnistettiin sidosryhmien kuuleminen
ja johdon näkyvyyden parantaminen.

-

Ulkomaalaisten kiinteistön
ostot muuttuivat
luvanvaraisiksi
Kaikkien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten
kiinteistön ostajien tulee hakea lupa maanhankintaan puolustusministeriöltä. Ostajan
on haettava lupa ennen aiottua kauppaa
tai kahden kuukauden sisällä kaupanteosta.
Kiinteistöjen hankkimista Suomen manneralueilla on rajoitettu vuoden alusta.
Lainhuuto EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten ostajien kiinteistöille myönnetään, kun
puolustusministeriö on myöntänyt siihen
luvan. Puolustusministeriön lupaa ei tarvita,
jos ostajan puolisolla on kotipaikka EU- tai
ETA-alueen maassa.
– Ulkomaiden kansalaiset ovat melko
marginaalisia kiinteistön ostajia. Viime vuonna tehtiin yli 64 000 kiinteistökauppaa, joista
noin 1 300 kaupassa ostajana oli ulkomaalainen yksityishenkilö, näissä ostajina olivat
useimmiten virolaiset, venäläiset tai ruotsalaiset, johtava asiantuntija Esa Ärölä toteaa.
Kansallisen turvallisuuden lakimuutoksella halutaan parantaa valtion kansallista
turvallisuutta kiinteistöomistuksissa ja merkittävissä investointihankkeissa. Rajoitus
koskee erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan kannalta tärkeitä kohteita Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Suomalaista paikkatietoosaamista Etiopiaan
Kevään aikana Maanmittauslaitoksen tutkijat kouluttavat Etiopian kansallisen karttalaitoksen (Ethiopian Geospatial Information Institute, EGII) työntekijöitä kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa.
Koulutukset ovat osa Suomen kehitysyhteistyövaroista rahoitettua REILA II -projektia,
joka edistää maarekisterin luomista Etiopian
maaseudulle.
Paikkatietoinfrastruktuuri tekee mahdolliseksi paikkatietojen tehokkaamman yhteiskäytön ja hyödyntämisen yhteiskunnan eri
toiminnoissa. Paikkatietokoulutukset järjestetään kuluvan kevään aikana.
Tutkimuspäällikkö Lassi Lehto ja vanhempi tutkija Jaakko Kähkönen kouluttivat
ensimmäisen koulutusjakson pääkaupunki
Addis Abebassa helmikuun alussa. Tämä oli
ensimmäinen koulutus kolmen koulutuksen
sarjasta.

Terminurkka
SAANTOMIEHESTÄ LAINHUUTOON
Tieto kiinteistön omistusoikeudesta löytyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Luovutukset
tulee tehdä maakaaren mukaisesti.
Saannoilla tarkoitetaan kiinteistön luovutusta ja maakaaren
mukaista luovutusta, kun omistusoikeuden on saanut kaupalla,
vaihdolla, lahjalla tai muulla
luovutuksella. Perintönä tai testamentilla siirretyn kiinteistön
omistusoikeuden muotovaatimus ei tule maakaaresta.
Julkisen kaupanvahvistajan on
vahvistettava luovutus ja merkittävä tätä koskeva todistuslausuma luovutuskirjaan. Mikäli
vahvistus puuttuu, ei luovutusta ole syntynyt. Jos luovutus
tehdään sähköisesti, sen tulee
olla allekirjoitettu Kiinteistövaihdannan palvelussa.
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri
on julkinen rekisteri, jonka tietoihin on voitava luottaa. Rekisteriin tehdyn merkinnän katsotaan tulleen kirjaamispäivää
seuraavana arkipäivänä jokaisen tietoon.
Saantotieto merkitään rekisteriin kaupanvahvistajan ilmoituksesta, vaikka luovutuksensaaja ei olisi hakenut lainhuutoa.
Saantomies on luovuttaja eli
edeltäjä. Saantomiehen oikeuden määrätä kiinteistöstä voi
tarkistaa lainhuuto- ja kiinnitys-

rekisteristä. Mikäli tietoa ei ole,
voi myyjäksi haluavaa pyytää
hoitamaan lainhuuto kuntoon.
Luovutuksen osapuolena voi toimia luonnollinen henkilö (yksityinen) tai juridinen henkilö
(esim. yhteisö, kunta). Luovutuksensaajalle ei ole saantomieheen verrattavaa termiä. Ostaja
on ostaja, lahjansaaja on lahjansaaja.
Lainhuuto tarkoittaa omistuksen kirjaamista kiinteistölle.
Se luo omistajaolettaman, jolle
vaihdannan sujuvuus perustuu.
Oman kiinteistön käyttäminen
lainan vakuutena estyy, jos lainhuutoa ei ole. Sen hakeminen
on jokaisen kiinteistön saaneen
velvollisuus.
On olemassa myös vapaaehtoinen selvennyslainhuuto. Esimerkiksi kuolinpesä voi hakea
selvennyslainhuudon kuolleen
omistajan kiinteistöön, jolloin
rekisteristä näkyy kuolinpesän
osakkaat.
Leikillisesti sanoen lainhuuto
on palkinto koko kiinteistönluovutusprosessille.
Tiina Lepistö
Terminurkassa esitellään maanmittausalan ammattisanastoa.

TIETOA MAASTA 1/2020

17

Euron, kilometrar och tid –
ägoreglering spar på dem alla
Åker- och skogsbruket efektiviseras
samtidigt som koldioxidavtrycket
minskar. Listan på fördelarna med
ägoreglering är lång.

L

antmäteriverket gör årligen mer än 7 000
hektar ägoregleringar. Under 2000 -talet har
regleringarna berört sammanlagt mer än
100 000 hektar. Finland med sina små åker- och
skogsskiften har haft ett uppenbart behov av det.
Timo Potka, direktör på Lantmäteriverket
med ansvar för ägoregleringar, berättar att den
splittrade strukturen har setts som ett ständigt
problem under decennier.
– Små och spridda åker- och skogsskiften
bromsar utvecklingen av jord- och skogsbruket
och innebär extra kostnader för ägarna, konstaterar Timo Potka.
Den största delen av ägoregleringarna gäller
åkrar, men även skogsskiften regleras. Ägoreglering av åkerområden är mest aktiv i Västra Finland, enstaka ägoregleringar pågår också i Östra
Finland.

. ---·- -------. ---- -..
- -·-- ·----...
-- Ägoregleringar görs också för skogsområden,
dock betydligt mer sällan än för åkrar. Av den
totala mängden ägoregleringar per år utgör skogarna cirka 10 –15 procent.
På samma sätt som för åkrar är problemet för
skogar deras splittrade struktur, det fnns också
risk för att uppsplittringen fortsätter. En del skogsskiften är svåra att nå eller ens hitta. Skiftena är
smala band.
När ägoregleringarna hanteras förnuftigt med
beaktande av naturvärden uppnås en lång rad fördelar: skogarna kan skötas aktivt, stämplingspost-
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Färre arrenderade åkrar

Ägoregleringar väcker även bredare intresse. I
Naturresursinstitutets utredning kartlades konsekvenserna av Sievis ägoregleringar.
I utredningen lade man märke till bland annat
att andelen arrenderade åkrar i området har
minskat. På arrenderade åkrar är viljan till investeringar mindre, vilket påverkar produktionsförmågan för åkrarna.
Ägoreglering innebär alltid sammanjämkning
av olika slags perspektiv och behov. Potka berättar att det vid ägoregleringar är viktigt att lyssna
på deltagarna i regleringen och beakta önskemålen i så stor utsträckning som möjligt.
Kortare processtid

Målet är att ägoregleringar klaras av på kortare tid
än fem år, men en del blir klara redan efter två år.
– Vi utvecklar processerna ständigt. Avsikten
är att snabba upp regleringarna och arbeta allt
kostnadsefektivare.
Vad säger de som deltagit i en ägoreglering om
resultaten?
Till exempel jordbrukaren Teemu Mikkola
från Yli-Kannus by i Mellersta Österbotten har
berättat att regleringen gav honom en språngbräda mot framtiden.

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Bättre förmåga att binda kol

erna blir större och avverkningsförhållandena förbättras. De skogsprofs som arbetat med skogsägo regleringar för också fram skogens ökade förmåga
att binda kol som en fördel.

Förrättningsingenjörerna
tog hand om lagfarten
I lantmäteriförrättningarna har man övergått till
en arbetsmodell där förrättningsingenjören beviljar lagfart för outbrutet område före den egentliga
styckningsförrättningen. Tidigare krävdes två
personer för detta: lagfarten beviljades av registreringssekreteraren och styckningen gjordes av
förrättningsingenjören.
Förnyelsen
av
förrättningsingenjörernas
arbetsbeskrivning är till nytta för alla parter.
Beslut om lagfart har gjorts till en del av styckning. Kunden är intresserad av en snabb och fexibel tjänst med hög kvalitet samt av slutresultatet.
Genom att avgöra lagfarter och sätta sig in i förvärv har förrättningsingenjörerna kunnat utöka
sitt arbetsområde och sin kompetens.
Förrättningsingenjör Anne-Mari Niemi har
fått positiv respons från kunderna.
– Vi har lyckats när kunderna tackar för att
ärendet går smidigt från ansökan om lagfart till
förrättningssammanträdet för styckning, berättar
Niemi belåtet.
Det förnyade arbetssättet får beröm av Niemi
och hon vill inte återgå till den tidigare modellen.
På Lantmäteriverket vill man betjäna alla kunder oberoende av förrättningens geografska läge
eller om det gäller en fysisk eller juridisk person
som kund.
– Vi utvecklar vår verksamhet kundorienterat. Genom att göra lär vi oss mer och kan betjäna
kunderna ännu snabbare och bättre, konstaterar
Niemi.
Från och med februari har en kund som söker
lagfart i samband med mottagningsmeddelandet
fått kontaktuppgifter till den förrättningsingenjör som handhar ärendet. Förrättningsingenjören kontaktar kunden det vill säga kunden behöver inte vara aktiv i nödvändiga följdåtgärder. Till
kunden skickas ett förrättningsprotokoll samt
fastighetsregister- och registerkartutdrag.
– Jag väntar ivrigt på att vi ska få tillgång till
en elektronisk förrättningskarta. På den kan kunden själv välja vad som ska granskas, berättar
Anne-Mari Niemi.

Köpeskillingsregistret
för fastigheter följer
prisutvecklingen

L

antmäteriverket upprätthåller ett köpeskillingsregister över fastighetsöverlåtelser. Baserat på
köpeskillingsregistrets uppgifter kan till exempel prisnivån för tomter eller fritidsfastigheter vid en viss tidpunkt
och inom ett önskat område klarläggas. Lantmäteriverket har upprätthållit köpeskillingsregistret för fastigheter sedan 1980-talet.
Årligen fås uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser till köpeskillingsregistret. I webbversionen av
köpeskillingsregistret, dvs. tjänsten Statistik över fastighetsköp kan statistiken avgränsas efter fastighetens användningsändamål, år och område.
– Uppgifterna uppdateras med en till två månaders intervall, det vill säga att till exempel fastighetsafärer i februari syns i tjänsten i slutet av mars, berättar registerchef Taisto Toppinen.

Uppgifter om enskilda köpeskillingar från
kundtjänsten

Webbtjänsten Statistik över fastighetsköp ger information om prisutvecklingen runt om i Finland. Om du
är intresserad av en enskild fastighetsafär är det möjligt att få uppgifterna om den via Fastighetsdatatjänsten eller från Lantmäteriverkets kundtjänst.
Lantmäteriverket har sin egen tjänst också för
elektronisk fastighetshandel. Uppgifterna från överlåtelser som gjorts genom Fastighetsöverlåtelsetjänsten överförs direkt till köpeskillingsregistret. Användningen av tjänsten ökar sannolikt i framtiden när
handeln med bostäder så småningom blir elektronisk.
Det första steget mot elektronisk handel med
bostäder är Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, där
uppgifter om aktielägenheter och ägande samlas. För
ögonblicket fnns egentligen inte köpeskillingsstatistik över bostadshandel.
– I Finland borde en omfattande, ofentlig och opartisk statistik över också bostäders köpeskillingar införas. Det bör inte vara alltför svårt att skapa en sådan
och det skulle gynna många, konstaterar Toppinen.

FAKTA PÅ LANDET 1/2020

19

Posti Green

Maanmittauslaitos
palvelee sähköisesti
Asiointipalvelu

Karttapaikka

Paikkatietoikkuna

Sähköisestä asiointipalvelusta
kiinteistöjen tiedot ja
hakemusten jättäminen.
Palvelusta kiinteistöjen
omistus- ja kiinnitystiedot sekä
kirjaamisasiasi eli mm. lainhuudot
ja kiinnitykset. Palvelu vaatii
vahvan tunnistautumisen.

Maanmittauslaitoksen
maastokartat, ilmakuvat ja
taustakartat. Karttahaku koko
maasta mm. paikannimillä ja
koordinaateilla. Palvelu on
maksuton.

Kansallinen paikkatietoportaali,
jossa on yli 1 200 karttatasoa
yli 50 organisaatiolta. Julkaise
kartta omassa verkkopalvelussa,
luo tilastoteemakarttoja ja laadi
paikkatietoanalyyseja. Palvelu on
maksuton.

maanmittauslaitos.f
/asioi-verkossa

asiointi.maanmittauslaitos.f
/karttapaikka/

kartta.paikkatietoikkuna.f/

Kiinteistöjen
kauppahintarekisteri

Kiinteistövaihdannan
palvelu

Huoneistotietojärjestelmä

Kauppahintatilastot kiinteistöistä
kunnissa, maakunnissa tai koko
maassa. Palvelu on maksuton.

Kiinteistövaihdannan
verkkopalvelussa teet sähköisesti
lähes kaikki kiinteistöjen
luovutukseen liittyvät sopimukset
ja hakemukset. Palvelu vaatii
vahvan tunnistautumisen.

khr.maanmittauslaitos.f/

kiinteistoasiat.f/

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön 2019.
Järjestelmään kerätään tiedot
osakehuoneistojen omistuksista,
panttauksista ja rajoituksista.

osakehuoneistorekisteri.f/

