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ANSIOKAS 
MAANKORKOTEORIAN 
ESITTELY

Anne Haila: Urban Land Rent. 
 Singapore as a Property State. 
Nidottu, 304 sivua, 154 x 227. John 
Wiley & Sons Inc, New York, USA, 
2015. ISBN 9781118827673.

Suomalainen kiinteistöalan kirjalli-
suuden uustuotannon julkaisutahti 
tuntuu hidastuneen. Asiat hautau-
tuvat PowerPoint-tiedostojen ja 
erilaisten nettisivustojen kätköihin. 
Kirjan kirjoittaminen ei ilmeisesti 
ole kovin palkitsevaa. Nyt on 
ilonani esitellä uusi julkaisu, joka 
sopii kiinteistöalan asiantuntijana 
itseään pitävän kirjahyllyn päälle 
Haatajan, Hyvösen, Virtasen, Viti-
kaisen ja muiden keskeisten alan 
kirjoittajien joukkoon.

Professori Anne Hailan teos, 
vaikka otsikossa on mainittu Sin-
gapore, on yleinen esittely maan-
korkoteoriasta ja luettavissa myös 

ilman erityistä kiinnostusta kysei-
seen kaupunkivaltioon. Kirja on 
asiasisällöltään runsas. Sivumäärä 
ei tunnu suurelta mutta asiaa 
pienellä painettuun tekstiin on 
saatu mahdutettua runsaasti. 
Tässä esittelyssä nostan esiin vain 
kirjan yleisen rakenteen ja joitain 
yksityiskohtia

MAANKORKOTEORIA
Käsitteestä maankorko (Land Rent) 
on syytä todeta lukijalle, jolle asia 
vieras, että teorialla ei suoranaisesti 
tarkoiteta kiinteistöpääomasta 
maksettavaa konkreettista kor-
koa, vuokraa tai hintaa. Teorialla 
pyritään selvittämään syitä mik-
si eri maa-alueilla maankorko/
maanvuokra/maanarvo eriytyy. 
Se oli asia lyhyesti esitettynä. Eri-
laisia maankorkokäsitteitä kirjasta 
löytyy noin 10 kappaletta. Kirjan 
kirjoittajaa kiinnostaa maankorko 
erityisesti sosiaalisena suhteena ei 
niinkään maa fyysisenä esineen tai 
maankäytön suunnittelun näkökul-
man kautta.

KLASSIKOT
Tämän artikkelin kirjoittajan mie-
lestä kirjan suurin ansio on kirjan 
alkupuolen maankorkoteorian 
klassikoiden esittely. Ensimmäistä 
kertaa tämän esittelyn kirjoittajan 
käsissä on teos, jossa kaikki suuret 
nimet (Ricardo, Smith, Malthus, 
Mill, Marx, George, Alonso ja Mar-
shall) ja heidän ajatuksensa ovat 
yksissä kansissa kootusti esitettynä. 
Ehkä heidät on jossakin muussakin 
kirjassa käsitelty, mutta kirjoittaja 
ei näihin kirjoihin ole törmännyt. 
Runsaasti tilaa saa Henry George, 

jonka ajatukset maankoron verot-
tamisesta yhteiskunnalle tuodaan 
monipuolisesti esiin. Maankoron 
verottamisen toinen puoli Georgen 
mukaan olisi muista veroista luo-
puminen. Muistan, että aikanaan 
myös professori Pekka V. Virtanen 
esitteli Georgen ajatuksia perus-
teellisesti. Kirjan mukaan Georgen 
ajatukset ovat ilmassa vielä tänäkin 
päivänä eräissä piireissä.

UUDEMMAT 
 TALOUSTIETEILIJÄT
Tämän esittelyn kirjoittajalle tämä 
osio oli opettavaisin, vaikka kovin 
syvällisesti uudemman polven 
taloustieteilijöiden ajatuksiin ei 
sivumäärän puitteissa voikaan 
syventyä. Maankorkoteoria ei ole 
uusimmassa talousteoreettisessa 
keskustelussa valtavirrassa. Kirjas-
sa esitellään mm. eräille lukijoille 
tutun oppikirjankin kirjoittanut 
Samuelson, Knight, Viner, Lange, 
Hayek, Friedman, Coase ja Lukas. 
Heidät voinee lukea karkeasti 
uusliberaaleihin taloustieteilijöi-
hin. Moderneja taloustieteilijöitä 
esitellään runsaasti muitakin, 
mutta lukija saa tutustua heihin ja 
heidän ajatuksiinsa itse. Hayekiltä 
palautui muistiin vanha hauska 
ajatus: ”Planners can never know 
the best and efficent use of land.” 
Laitan tähän vielä toisen kirjan mu-
kaan kritisoidun sitaatin Hayekiltä: 
”Prices are signals that allocate 
recourses through the market.”

SINGAPORE
Suurin osa teoksen sivumäärästä 
käsittelee Singaporen kaupunkival-
tiota. Se maanomistusolot poikke-

avat monen muun suurkaupungin 
tilanteesta siten, että maapohjasta 
kaupunkivaltio omistaa 90 %. 
Rakennusoikeudet huutokaupa-
taan rakennuttajille ja rakentajille 
julkisilla huutokaupoilla. Suurin 
osa asuintokannasta on meikäläisin 
termein yhteiskunnallisia (kun-
nallisia) vuokra-asuntoja. Omassa 
asunnossa asuvat vain tosirikkaat. 
Eli valtio, jota pidetään menesty-
neen kapitalismin kehtona, onkin, 
kun pintaa vähän raaputtaa, lähes 
sosialistinen. Suomalaisessakin 
asuntopoliittisessa keskustelussa 
Singaporeen on toisinaan viitattu 
positiivisena esimerkkinä.

MITEN TÄMÄ LIITTYY 
 SUOMEEN?
Kirja on sisällöltään laaja eli sen 
otsikko ei täysin kuvaa kirjan si-
sältöä. Kirjan sivuilla törmää tuon 
tuosta otsikosta huolimatta myös 
fragmentteihin Suomen kiinteis-
töalasta ja esimerkiksi New Yorkin 
kiinteistöoloista. Lähdeteoksista 
löytyy Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä sekä Eino Jutikkalan Suo
men talonpojan historia. Kirjassa 
esiintyvät mm. Mr. Trump ja moni 
muu, mikä kuvannee asiasisällön 
laajuutta. 

Lue tämä kirja. Se on saatavissa 
myös sähköisenä julkaisuna.

Jaakko Sirkjärvi
lehtori,  
Metropolia 
 Ammattikorkeakoulu
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TIESITHÄN
• että Maankäytön web-sivustossa on ar tik kelikohtaiset 

PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen il mes ty neistä 
jutuista

• että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain-
sanan ja vapaan sanahaun perusteella

• että sivustossa on myös lisäaineistoa, joka on ainoastaan 
sähköisessä muodossa

• että voit jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa

Käy tutustumassa:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php


