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En ole saanut vielä tutustua 
itse teokseen, mutta katsoin 
tarvetta seuraavaan:

Maanmittaushallituksen 
topografi nen toimisto aloitti 
Unto Kuuterin johdolla Lapin 
1:20 000 topografi sen kartoi-
tuksen v. 1959. Tosin aluksi 
eteläosassa maakuntaa. Mutta 
jo v. 1961 Saariselän etelä-
osassa – siis Ykin turistiseu-
duilla – meikäläisen toimesta, 
samanaikaisen stereotop-jo-
nonajotyön ohessa. Aikaa 
oli kuukausi, vasta lennettyä 
ilmakuvaa kymmenen kartta-
lehden alalta.

Minulla oli Unskin toimesta 
osan aikaa toimittaja Matti 
Salmenkylä turvana(?) karhuja 
vastaan.

Kartoituskävelyä päivät, 
kuvantulkintaa pohjolan val-
keat yöt.

Viihteeksi keksimme kai-
man kanssa järjestää jäsen-
tenvälinen keskiyönauringon-
juoksu Luiron autiotuvalta 
Sokostin huipulle.

Voitin, aika 36’20”. Pitihän 

Olisin kirjassani maininnut 
Mattien juoksusta Sokostille, 
mutta Salmenkylän Matti 
kertoi minulle jutun vasta, kun 
kirjan kannet olivat jo kiinni. 
Salmenkylän Matti tosin sanoi 
voittaneensa paluun eli alamä-
kijuoksun Sokostilta Luirolle. 
Voisin uskoa, että näin kävisi 

tos ovat viime vuonna ottaneet 
käyttöön ohjeen ”Rakennuksen 
hinnan arviointi” (uusin pai-
nos 2005), joka on Haahtela 
Kehitys Oy:n tuottama. Uusi 
ohje on teknisesti moderni ja 
sisällöltään kattava. Samalla 
sen lähestymistapa voi olla 
outo joillekin VTT:n ohjeeseen 
tottuneille.

Käsitykseni VTT:n ja Haah-
telan ohjeen vastaavuudesta on 
se, että Haahtelan ohje antaa 
hieman korkeampia nykyarvo-
ja sen takia, että siinä käytetty 
indeksi seuraa paremmin ra-
kentamisen kustannustason 
todellisia vaihteluita.

Kustannusarvomenetelmä 
on hyvä menetelmä arvioida 
varsinkin uusia rakennuksia. 
Vanhojen rakennusten ongel-
mana on arvonalennus, jota ei 
voida arvioida kustannusten 
perusteella vaan ainoastaan 
kauppahintojen avulla. Mitä 
vanhempi rakennus, sitä enem-
män joudutaan käyttämään 
vertailukauppoja apuna, vaik-
ka nimellisesti sovellettaisiin 
kustannusarvomenetelmää. 
Maanmittauslaitoksen vanhas-
sa ja uudessa arviointiohjeessa 
kyllä annetaan ”asiantuntijan 
arvaus” tyypillisestä ikäalen-
nuksesta. Haahtelan ohjeen 
mukaan rakennuksen nyky-
hinta puoliintuu 30 vuodessa, 
jos se on ikäänsä vastaavassa 
kunnossa. Näin saattaa keski-
määrin olla, mutta ”Omakoti-
talon kauppa-arvo” -tutkimus 
osoittaa kiistatta, että vaihtelu 
on hyvin suurta.

Vanhojen talojen toinen 
ongelma on, että vanhaan 
tekniikkaan ja materiaaleihin 
perustuvia rakennuskustan-
nuksia ei ole mielekästä ar-
vioida. Uusi ohjeistus lähtee 
siitä, että arvioidaan vanhan 
rakennuksen ominaisuudet 
nykytekniikalla toteutettuna. 
Tässä vaaditaan kokemukseen 

perustuvaa harkintaa.
Summa-arvoa käytettäessä 

tulisi omakotitalon hintana 
käyttää mieluummin nykyar-
voa sellaisenaan kuin harkin-
nanvaraisesti korjattuna. Jos on 
aihetta epäillä, että omakotita-
lon hinta (omaisuusosa-arvo) 
poikkeaa nykyarvosta, tulisi 
arvioinnin tueksi aina hankkia 
kauppahintoja.

Omaisuusosa-arvon kerroin 
on paradoksaalinen suure: 
periaatteessa hyvin tärkeä, käy-
tännössä lähes käyttökelvoton. 
Tilanteissa, joissa tarvitaan 
tätä kerrointa, ei ole olemassa 
sellaisia vertailukauppoja, että 
kerroin voitaisiin luotettavasti 
mitata.

Jos taas vertailukauppoja 
löytyy, kannattaa arvioida 
suoraan niiden avulla. Jos 
vertailukaupat ovat huonoja, 
joudutaan ”arvaamaan”. On 
turha kuvitella, että nykyhin-
nan korjauskertoimet löytyisi-
vät Omakotitalon kauppa-arvo 
-tutkimuksesta tai mistään 
muualtakaan.

Summa-arvomenetelmä 
hallitsee rakennusten viran-
omaisarviointia. Muuten 
asuinrakennusten arviointi 
perustuu yleensä vertailu-
kauppoihin, ehkä aivan uusia 
taloja lukuun ottamatta. Ol-
lessaan markkinoilla ostajan 
tai myyjän ominaisuudessa 
myös Maanmittauslaitoksen 
ARTO-insinööri arvioi asun-
non vertailukauppojen avulla, 
ja tuskin kukaan käyttää nyky-
hintalaskelmaa.
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se kirjata kämppäkirjaan, luin 
myöhemmin tosi vaeltajan 
happamasta kannasta kisaam-
me.

Kehuin joskus Kosti Hok-
kaselle tehneeni kartoituksessa 
ennätyksen määrä/aika, mutta 
Kopi sanoi tehneensä parem-
maksi – tosin helikopterista 
käsin kartoittaen.

Kerron tämän kyseenalais-
taen oman työni, olihan se 
aivan hullua, kun ei ehkä joku 
karttaneljännekselläkään ehti-
nyt käydä – tosin myöhemmän 
Lokan altaan soilla turhaan.

Kyllä Ykin ja ehkä mui-
denkin toimesta parantelun 
tarvetta on ollut. Mutta ulkoi-
lutietojen karttapohjaksi työni 
on kai kelvannut, jonka toivon 
Ykin esiintuoneen kirjassaan.

Matti Varuskivi
laitostyössä 1952–96.

tänäkin päivänä herrojen pai-
noeron tietäen. Varuskiven 
Matin ennätys, määrä/aika on 
kirjaani kirjattu, vahvistettu 
jopa kahdella henkilökuvalla.
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