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Valtion maamonopoli purettiin 
Azerbaidžanissa 1990-luvun alussa, 
 minkä jälkeen myös yksityisillä on ollut 
mahdollisuus ostaa ja myydä maata.  
Nyt liki 20 vuotta myöhemmin ulko-
puolinen voi havaita, että toimiviin maa-
markkinoihin on Azerbaidžanissa vielä 
pitkä matka. Kaksi elintärkeää maahan 
liittyvää ominaisuutta, maan sijainti ja 
arvo, kun ovat vielä tuntemattomia.

m a a n m i t t a r i t  m a a i l m a l l a
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juhana Hiironen

Kiinteistöarviointia   
tehdään 

poliittista epävarmuutta ja korruptiota
Azerbaidžan on yksi sivilisaatiomme varhaisimpia keskuksia. Arkeologisten 
löytöjen perusteella siellä on kulkenut vaeltelevia paimentolaisheimoja 
jo kivikaudella. 600-luvulta lähtien Azerbaidžanin alue on ollut vierai-
den valloittajien taistelukenttänä. Arabivalloittajien vuoksi islamista on 
tullut maan hallitseva uskonto. 1700-luvulla alueelle muodostettiin 14 
kaanikuntaa, joiden heikkous houkutteli Venäjää, Persiaa ja Ottomaanien 
valtakuntaa aluelaajennuksiin. 1800-luvulla Azerbaidžanin alue jaettiin 
Venäjän ja Persian kesken.

1900-luku on merkinnyt Azerbaidžanille merkittäviä muutoksia kult-
tuurissa, politiikassa, sosiaalisessa ja taloudellisessa elämässä. Vuoden 
1917 valtatyhjiön seurauksena Azerbaidžan julistautui itsenäiseksi, mutta 
pian bolshevikit kaappasivat vallan. Vuonna 1922 Azerbaidžan liitettiin 
Transkaukasian sosialistiseen neuvostotasavaltaan yhdessä Georgian ja Ar-
menian kanssa. Azerbaidžan saavutti neuvostovallan aikana kyseenalaisen 
maineen taloudellisen pysähtyneisyyden, poliittisen sorron ja rehottavan 
korruption tasavaltana.

Vuonna 1989 Azerbaidžanissa perustettiin kansanrintama, joka ryhtyi 
edistämään azerien itsemääräämisoikeutta. Azerbaidžan julistautui itsenäi-
seksi 1990, mutta jo muutamaa vuotta myöhemmin Azerbaidžan menetti 
noin 20 % alueestaan Armenialle Vuoristo-Karabahin konfliktissa, mikä 
hiertää maiden välejä voimakkaasti yhä tänäkin päivänä.

Itsenäisyyden alkutaival oli Azerbaidžanille kivikkoinen aina 1990-luvun 
loppupuolelle saakka. Vuosituhannen vaihteessa tilanne alkoi kehittyä 
kuitenkin parempaan suuntaan, kun maan olojen vakauttaminen alkoi 
houkutella ulkomaisia sijoittajia. Azerbaidžan on vaurastunut nopeasti 
merkittävien öljy- ja kaasuvarojensa sekä Kaspianmeren alueen energian 
kauttakulkumaa-asemansa vuoksi. Maa sekä tuottaa energiaa, että välittää 
muiden tuottamaa öljyä ja kaasua länteen. Talous on vahvasti energiasta 
riippuvainen. Öljysektorin osuus bruttokansantuotteesta on noin 60 
prosenttia. Azerbaidžan sinnitteli maailmantalouden taantumasta huoli-
matta pitkään öljyrahastonsa turvin. Talouskriisin ja öljyn maailmanmark-
kinahintojen alenemisen vaikutukset alkoivat oikeastaan vasta 2010 kun 
Azerbaidžanin BKT:n kasvu tippui alle kymmeneen prosenttiin. Kasvu oli 
edelleen Itä-Euroopan alueen suurinta, mutta Azerbaidžanin mittapuun 
mukaan heikointa sitten vuoden 1999.

Maanmittari  Hiironen 
uuden ja vanhan 
Azerbaidžanin 
 välimailla.

Azerbaidžanissa  
ilman  kauppahintahavaintoja
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Azerbaidžanin ulkopolitiikka on tänä päivänä tasapainottelua 
eri intressipiirien välillä. Ulkopolitiikan suurin ongelma on Vuoristo-
Karabahin konflikti Armenian kanssa, mikä tulee esille paitsi julki-
suudessa esitetyissä valtion edustajien puheenvuoroissa myös 
ihmisten jokapäiväisissä ruokapöytäkeskusteluissa.

kehitysapua julkishalliNNoN koulutukseeN
Azerbaidžan on kansainvälisen kehitysyhteistyön vastaanottaja-
maa. Tärkeimmät avun antajat ovat Euroopan unioni, Maailman-
pankkiryhmä, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) sekä Aasian kehityspankki 
(ADB). Maailmanpankkiryhmä on rahoittanut Azerbaidžanissa 
pääasiassa julkisen sektorin kehittämistä, sillä Azerbaidžan on 
asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen kunnostaa pe-
rusinfrastruktuurinsa länsimaisten vaatimusten mukaiseksi koko 
maansa alueelta.

Kesäkuun 24. päivänä 2009 Maailmanpankki hyväksyi kahdek-
san miljoonan dollarin lainan projektiin, jonka tarkoituksena oli 
kehittää infrastruktuurihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista 
aikaisempaa laadukkaammaksi. Projekti sai nimen Public Investment 

Capacity Building Project, ja sen tarkoituksena oli kouluttaa ministe-
riöiden, valtion virastojen ja valtioyhtiöiden henkilöstöä erityisesti 
tie- ja energiasektorilla olevien infrastruktuuriprojektien läpivientiin.

Suomalaisen maanmittarin osaamista kaivattiin tällä kertaa kiin-
teistöarvioinnin ja sen eri sovellutusten, kuten lunastusarvioinnin 
ja hankeuusjakojen, kouluttamiseen. Koska koulutuksen aihe oli 
itselleni kovin läheinen, päädyin vetämään Training on Cadastral 

Valuation of Lands -nimistä koulutusta Bakuun, Azerbaidžaniin.

kaNkeat eNsiaskeleet  
eNNätyskylmässä Bakussa
Projekti oli omalta osaltani jaettu kahteen vaiheeseen: koulutuk-
sen valmisteluun ja toteutukseen. Azerbaidžan oli minulle maana 
täysin vieras. Muistin Azerbaidžanista vain sen karmivan jalkapallo-
ottelun, jonka Suomi hävisi yllättäen 1–0 ja jonka seurauksena 
Suomen EM-haaveet tuolla kertaa karsiutuivat. Niinpä jouduin 
aloittamaan koulutuksen valmistelun Azerbaidžanin historiaan ja 
yhteiskuntaan tutustumalla.

Saavuin Azerbaidžanin maaperälle ensimmäistä kertaa 
maanantaina 6. päivänä helmikuuta 2012. Venäjältä puhaltavat 
kylmät tuulet olivat jäähdyttäneet Bakun ennätyskylmäksi. 110 
vuoteen ei Bakussa ollut koettu yli kymmenen asteen pakkasia, 
mutta saapuessani maahan se oli tosiasia. Tuuli oli niin kova, ettei 
suojaamatonta naamaa voinut kääntää tuulen suuntaan laisinkaan. 
Poikkeuksellinen ilma näkyi ja tuntui, sillä muutoinkin korjausta 
kaipaavaa infrastruktuuria ei todellakaan oltu suunniteltu tällaisiin 
oloihin. Koulut oli peruttu, lentokenttä suljettiin saapumiseni jäl-
keen, ja autoilua kehotettiin välttämään. Kaupunki oli hiljentynyt 
ja jäänyt odottamaan ilmojen parantumista.

Itse en voinut kuitenkaan vetäytyä hotellihuoneeseen, sillä 
ohjelmani oli tiivis. Pitihän minun tavata koulutuksen organisoin-
nissa apuna toimivat henkilöt, apukouluttajat, koulutuksen tilaajat 
sekä koulutuspaikan pitäjät. Pian ensikohtaamisen jälkeen tajusin, 
etteivät asiat suju samaan tahtiin kuin Suomessa on totuttu. ”No 
problem”, ”It’s already arranged” ynnä muut fraasit tulivat tutuksi jo 
ensimmäisten päivien aikaan. Useimmiten ne tarkoittivat suomeksi 
”En ymmärrä”, ”Se ei ole mahdollista” tai muuta vastaavaa.

Kun vihdoin opin tämän azerin-englannin, oli maassa hel-
pompi toimia. Aina täytyi olla varasuunnitelma sen varalle, 
etteivät asiat etene niin kuin on suunniteltu. Jatkuva asioiden 
säätäminen, aikataulujen muuttaminen ym. suomalaiselle virka-
miehelle vieras toimintakulttuuri kuului maan tapaan. Kun tämän 
lisäksi vielä huomasin, ettei paikallisia ansioluetteloita ollut tehty 
ainakaan suomalaiseen tapaan omia taitoja vähättelevästi, aloin 
tuntea oman oloni luottavaiseksi. Tajusin, että minulla todella on 
annettavaa azereille.

Rahaa löytyy tarvittaessa. Euroviisujen 
2012 näyttämö Baku Chrystal Hall tässä 
vielä työn alla. Järjestelyt ovat saavut-
taneet kyseenalaista mainetta alueen 
asukkaiden pakkosiir tojen ja kiinteistöjen 
lunastusten myötä.
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K e h i t y K s e n 	 m i t t a r i t 	 – 	 a z e r b a i d ž a n 	 v s . 	 s u o m i 	 ( u l K o a s i a i n m i n i t s e r i ö 	 2 0 1 2 )

a z E r b a i d ž a n s u o m i

Pinta-ala (km2) 86 600 338 420
Väestö (v. 2010, miljoonaa) 8,93 5,3
Uskonto Muslimit (93 %) Luterilaiset (82 %)

asukkaiden keski-ikä (vuotta) 28 42
Internetin käyttäjiä (%) 28 82
Bkt/asukas (USD) 8 700 34 000
Bkt:n kasvu (%) 9,5 0,7
Sijoitus korruptioindeksillä (X/180) 134 4
Sijoitus demokratiaindeksillä (X/180) 135 7
Sijoitus lehdistönvapausindeksillä (X/180) 152 1

kurssilaisia harjoittelijoista johtajiiN
Itse koulutus, joka pidettiin kahden viikon mittaisena intensiivi-
kurssina, aloitettiin maanantaina 27. päivänä helmikuuta 2012. 
Koulutukseen oli ilmoittautunut 28 osallistujaa, joista 25 saapui pai-
kalle. Viisi osallistujista oli naisia, neljä maisteria ja yksi tohtori. Myös 
miehistä kaikki olivat saaneet vähintään maisteritason koulutuksen. 
Joukon kokeneimpaan kaartiin kuului mm. kiinteistökomitean 
(Azerbaijan Republic State Property Management Committee) ja 
yliopiston (Baku State University) johtajia ja nuorimpaan kaartiin 
harjoittelijoita ympäristöministeriöstä (Ministry of Ecology and 
Natural Resources) ja rakennuskomiteasta (State Committee for 
City Building and Architecture).

Aloitin koulutuksen tasokokeella, jotta näkisin, minkä tasoista 
ja kuinka syvälle menevää koulutusta minun olisi syytä heille tar-
jota. Tasokoe sisälsi 20 oikein/väärin -väittämää. Kustakin oikeasta 
vas tauksesta sai yhden pisteen ja väärästä miinuspisteen, tyhjästä 
vastauksesta ei saanut pistettä lainkaan. Keskimääräinen pistesaalis 
oli 3,8. Lähtötilanne oli siten minun näkökulmasta kovin suotuisa, 
sillä oppimiskykyisellä kuulijakunnalla oli selkeä tarve parantaa 
kiinteistöarviointiin liittyvää osaamistaan. (Huomautettakoon tässä 
välissä, että ensimmäinen päivä sujui tuttuun azerilaiseen tyyliin, 
kun diaprojektori ei suostunut toimimaan ja ensimmäisen päivän 
esitykset joutui pitämään ilman esitystä tukevia kalvoja.)

Kurssin edetessä huomasin, että kiinnostus kiinteistöarviointiin 
ja -markkinoiden toimintaan oli valtaisa. Kaikki kurssille saapuneet 
kuuntelivat korvatarkkana jokaista luentoa siitäkin huolimatta, 
että päivät olivat melko pitkiä (9–16). Vaikka olen pitänyt luentoja 
kiinteistöarvioinnin eri aiheista noin seitsemän vuoden aikana, en 
ole koskaan tavannut yhtä kiitollista kuulijakuntaa. Ongelmaksi 
muodostui päivän päätteeksi se, ettei kysymyksistä meinannut tulla 
loppua, eikä suinkaan se, että opiskelijat nukahtaisivat pulpetteihinsa.

kiiNteistöarvioiNtia kuulopuheideN 
perusteella
Azerbaidžanissa ei ollut olemassa kauppahintarekisteriä eikä 
kauppahinnoista ollut saatavissa (kuulopuheita lukuun ottamatta) 
mitään tietoa. Kauppahintoja kyllä kerättiin paikallisten notaarien 
toimesta ja toimitettiin edelleen viranomaisille veronmaksua 
varten. Näitä tietoja käyttöön ei kuitenkaan saanut edes kaupun-
ginjohtajan suostumuksella. Syyksi paikalliset kertoivat sen, että 
kauppahintoja keräävät notaarit muokkaavat kirjatut kauppahinnat 
lahjusta vastaan veromaksujen kannalta edullisiksi. Paikallisten oli 
itse asiassa vaikea ymmärtää sitä, miksi näin ei toimittaisi.

Yhtä kaikki, tilanne oli johtanut siihen, ettei yhtä ainoaa kaup-
pahintahavaintoa ollut saatavissa, ei viranomaisille, ei kaupan 

osapuolille. Koska olin suunnitellut kurssin ohjelmaan arviointi-
harjoituksen lähikylässä, ja tähän tarkoitukseen minulle luvattua 
kauppahinta-aineistoa ei ollut saatavissa, muuttui arvioinnin 
luonne suunniteltua subjektiivisemmaksi.

Koska markkinahavaintoja ei ollut saatavissa, päätin, että 
harjoitus suoritetaan samaan tyyliin kuin Suomessa suoritetaan 
maisemahaittojen arviointia (kokemusta on!). Niinpä menimme 
arvioinnin kohteelle ja inventoimme alueen huolella, jotta ainakin 
paperilla näyttäisi siltä, että arviossa on otettu huomioon kaikki 
tekijät, joilla voi olla vaikutusta kohteen markkina-arvoon. Tämän 
jälkeen marssimme paikallisten kiinteistövälittäjien juttusille ja 
haastattelimme heitä. Saimme kuulla, mitkä tekijät vaikuttavat juuri 
kyseisellä alueella ostajien osto- ja myyjien myyntipäätöksiin. Lisäksi 
saimme kuulla, millä hinnalla kohteita on tällä hetkellä markkinoilla 
myynnissä. Kauppahintoja emme toki heiltäkään saaneet kuulla. 
Yleisen markkinainformaation lisäksi nämä olivat ne tiedot, joilla 
arvioinnit harjoituksessa suoritettiin. Ja kumma kyllä – luulen, että 
pääsimme ainakin oikeille jäljille hintahaarukan suhteen! Tämä oli 
merkittävä lisäparannus olemassa olevaan tilanteeseen, sillä osa 
kurssilaisista, jotka työskentelivät valtion maiden myyjinä, kertoivat, 
että he määrittelevät myymiensä maiden arvon maan boniteetin 
perusteella. Näin ollen esimerkiksi kyseinen asuntotontti olisi myyty 
maatalousmaana murto-osalla sen oikeasta arvosta.

suomalaiNeN perusosaamiNeN oN 
huippuosaamista maailmalla
Koulutuksen lopuksi pidetyssä loppukokeessa, joka vastasi vaike-
usasteeltaan tasokoetta, keskimääräinen pistesaalis oli 12,8. Huo-
mattavaa ”Capacity Buildingiä” oli siis saatu aikaan. Lisäksi kysytystä 
palautteesta (asteikko 5 = vahvasti samaa mieltä – 1 = vahvasti 
eri mieltä) tuli ilmi, että kurssi oli todella hyödyllinen osallistujille 
(4,7). Jokainen osallistuja olisi suositellut kurssia kollegalleen (4,8).

Loppukaneettina voisin muistuttaa kollegoitani siitä, että suo-
malaisilla maanmittareilla on todellakin tarjottavaa maailmalle. Jo 
perusosaamisemme on tietyissä maailmankolkissa huippuosaa-
mista, ja tämä huippuosaaminen on erinomainen vientituote. Kan-
nustankin kaikkia, erityisesti nuoria maanmittareita, hankkimaan 
kokemusta maailmalta, sillä osaamisen myynnissä korostuu se, 
mitä voit osaamisestasi paperilla (CV:ssä) todistaa.

tkt juHana Hiironen työskenteli team Leaderina koulutus-
hankkeessa ”training on Cadastral valuation of Lands”, joka oli osa 
maailmanpankin rahoittamaa public investment Capacity building 
project:ia (2009–2014). tällä hetkellä hän on johtavana asiantunti-
jana maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksessa helsingissä.


