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TAPA AMISIA

Haastattelu:
Pekka Lehtonen

Jens Bruun Andersen on maanmittari
ja pitkän linjan ammattiyhdistysmies.
Maanmittauspäivillämme hän edusti joh-
tamaansa Tanskan maanmittariliittoa
(Den danske Landinspektørforening,
DdL).

Jens kertoo, kuinka Tanskan hallitus
painottaa tällä hetkellä sosiaalisektoria
ja koulutusta sekä tinkii ympäristö-,
kehitysapu- ja maahanmuuttajien me-
noissa. Valtion 450 mrd:n kruunun bud-
jetissa uudelleen kohdennettavana on
noin 7 mrd, joten aivan järisyttävästä
asiasta ei kokonaisuudessaan ole kysy-
mys. Uudelleen kohdennuksien vuoksi
kuitenkin mm. maanmittauslaitos, Kort
og Matrikelstyrelsen (KMS), joutuu vä-
hentämään väkeä 500 henkilön työvoi-
mastaan noin 90.

”Tanskan noususuhdanne on jatku-
nut vuodesta 1992. Maanmittauspalve-
luihinkin kohdistuu huomattavaa kysyn-
tää ja samaan aikaan työvoimapula jat-
kuu riesana. Tilanne on viimeisen vuo-
den aikana jonkin verran tasoittunut.
Maanmittaus rakentuu pääosin yksityis-
ten toimistojen varaan, sillä vain Köö-
penhaminassa ja Frederiksbergissä on
oma kiinteistönmuodostusviranomainen.
Runsas kolmannes Tanskan 900 maan-
mittarin ammattikunnasta työskentelee
yksityisissä toimistoissa”, sanoo Jens.

Jens on käynyt Tanskan kuninkaalli-

sen eläinlääkäri- ja maatalouskorkea-
koulun (Den kgl. Veterinær- og Land-
bohøjskole), jonka maanmittausosastol-
ta hän valmistui v. 1968 landinspektørin
ammattiin. Tanskassa on vain yksi maan-
mittareita kouluttava yliopisto (vuodes-
ta 1973 Aalborgissa), yksi koulutusoh-
jelma ja yhteiset pätevyysvaatimukset.

Tarvittavan pakollisen 9 kuukauden
harjoittelun Jens suoritti Hillerødissä
yksityisessä maanmittaustoimistossa.
Toimiston omistaja oli tuolloin myös
Tanskan maanmittariyhdistyksen pu-
heenjohtaja. ”Oli hyviä keskusteluja am-
mattiyhdistyksen asioista ja tämän koen
sysäyksenä yhdistystoiminnalle”, muis-
telee Jens. Hänen ammattiyhdistysuran-
sa alkoi vuonna 1972, jolloin hänet va-
littiin yksityistyönantajien (PLF) yhdis-
tyksen hallitukseen. Tanskassa on mie-
lenkiintoinen järjestöasetelma: DdL on
katto-organisaatio, johon jäsenjärjestöi-
nä kuuluvat yksityistyönantajien yhdis-
tys (Praktiserende Landinspektørers Fo-
rening PLF), näissä toimistoissa työsken-
televien yhdistys (Privatansatte Lan-
dinspektørers Forening PALF) sekä mui-
den työnantajien palveluksessa toimivi-
en maanmittareiden yhdistys (Ansatte
Landinspektørers Forening ALF). Liitto
on varsin vahva. Sen toimistossa työs-
kentelee 12 henkilöä, se tekee mm. maan-
mittauslomakkeet, huolehtii vakuutuk-

sista ja on osapuoli valtakunnallisissa
työehtosopimuksissa.

”Yhdistystoimintaan kannattaa men-
nä mukaan jo varhain: siitä on hyötyä
myös omassa työssä”, sanoo Jens.

Valmistuttuaan hän jatkoi samassa 15
työntekijän toimistossa. Kun entinen
omistaja kuoli, Jens osti yrityksen. Nyt
yrityksessä on kolme osakasta eli land-
inspektørin oikeudet omaavaa maanmit-
taria. Nämä oikeudet saa kolmen vuoden
työkokemuksen jälkeen yksityisessä
maanmittaustoimistossa. Yritysten kier-
rättäminen on normaalia menoa Tans-
kassa. Vaihtoehtona on kokonaan uuden
oman toimiston perustaminen. Toimis-
toilla ei ole tiettyä työpiiriä vaan töistä
kilpaillaan – palvelutasolla ja hinnoilla.

Jensin yritys, 10 työntekijän Lan-
dinspektørgruppen, tarjoaa maanmitta-
usalan konsultointipalveluja. Palveluva-
likoimaan kuuluvat mm. lohkomiset ja
kiinteistökauppojen hoito – ei kuiten-
kaan välitystä – asemapiirrosten ja pien-
ten kaavamuutosten laatiminen sekä paa-
lutukset sekä maanmittaukseen liittyvät
neuvontapalvelut.

Yrityksen liikevaihto on noin 5,5 MKr.
Noin 20 % liikevaihdosta tulee Suur-
Kööpenhaminan alueelta. Lohkomisen
hinta on noin 10 000–15 000 DKr, johon
tulee toinen mokoma veroja ja maksuja,
mm. alv sekä KLM:n perimä noin 7 000
kruunun rekisteröintimaksu, että siinä-
pä maksamista!

Myös rekisteröinti hoidetaan itse.
Kahden vuoden kuluessa pitääkin kai-
killa maanmittaustoimistoilla olla yhte-
ys KLM:n kiinteistörekisteritietokantaan
ja valmius näin hoitaa rekisteröinti.

Eikö synny jääviystilanteita neuvon-
tapalvelun ja toimitusmiehen roolin vä-
lille?

”Tästä ollaan tarkkoja: jos on ollut
konsultointiroolissa, tekee toimituksen
joku toinen yritys”, vakuuttaa Jens.

Hän haluaa korostaa korkeaa amma-
tillista profiilia ja yhteisöllisyyttä alan
markkinoinnissa. ”Laadukas ammattitai-
to on menestyksen edellytys.”
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