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Ainahan ne maanmittarit
ovat…

Uuden vuosituhannen alku ja MIL:n kun-
niakkaat 110 mennyttä vuotta antavat
aiheen pohtia myös sitä, tukevatko maan-
mittarien toimet kestävää kehitystä.

Kartantekijöinä maanmittarit ovat
aina luoneet tietopohjaa yhteiskunnan
kehittämiselle. Tietoja ovat sitten käyt-
täneet sekä kestävän kehityksen hyväksi
työskennelleet että sen tärväämiseen
syyllistyneet. Kartta on neutraali väline
niin hyvään kuin pahaan. Toki yhteis-
kunnan rahoittamaa paikkatiedon keruu-
ta ja jalostamista perustellaan kunkin ajan
talous- ja yhteiskuntapoliittisin tavoit-
tein. Ovatko nämä tavoitteet ja niiden
toteuttamiseksi päätetyt keinot sitten
olleet kestävää kehitystä tukevia, on
yleensä voitu todentaa vasta jälkeenpäin.
Etukäteisarviointiin esimerkiksi tietyn

paremmin kuin myöskään arvosteltu ym-
päristöön vaikuttaneiden hankkeiden
johdosta. Kartta tai muu paikkatietokanta
sisältää vain objektiivista tietoa, eikä sen
tuottaminen ja ylläpitäminen herätä eri-
tyisiä intohimoja puolesta tai vastaan.

Kiinteistötehtävien maanmittarin
rooli on ollut toinen. Useinmiten hän on
toteuttanut tai arvioinut toisen osapuo-
len tekemää päätöstä. Maanmittaria sopii
toki silloinkin moittia tai kiittää, milloin
sopivampaa syntipukkia tai hyvänteki-
jää ensi hätään ei ole tarjolla. Olipa
kyseessä kiinteistön muodostaminen,
tien tai rautatien rakentaminen, voima-
linjan pystyttäminen taikka vesijättö-
maan lunastaminen, maanmittari on kut-
suttu hätiin tekemään selkoa ja päättä-
mään korvauksista ja etuuksien uudel-
leen määrittelyistä. Milloin kyseessä on
ollut maanmittarin itsensä markkinoima,

”KYSYMYS EI TULE OLEMAAN VAIN MAAN TARPEESTA RUUAN TUOTTAMISEEN, VAAN

ELÄMÄN LAADUSTA JA ELÄMÄN EDELLYTYKSISTÄ KOKONAISUUTENA.”

Kestävä kehitys tarkoittaa,
että taloudellinen ja
sosiaalinen kehitys

sovitetaan luonnonvarojen
määräämiin puitteisiin niin,
että luonto ja inhimillisen
kehityksen edellytykset

säilyvät myös tuleville suku-
polville. (YK:n ympäristö- ja

kehityskonferenssi
Rio de Janeirossa 1992,

Agenda 2000.)

KESTÄÄKÖ KEHITYS, MAANMITTARI?

hankkeen ympäristövaikutuksista (ns.
YVA-menettely) on lait säädetty vasta
viime vuosina. Paikkatiedon tuottajaa ja
ylläpitäjää ei yleensä ole kiitetty sen
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vaikkakin asianosaisten aloitteesta liikkeelle pan-
tu hanke, kuten uusjakotoimitus, maanmittarin
vastuu koko hankkeesta on ollut laajempi. Uus-
jaossa toimitusmiehet ovat suunnitelleet laaja-
alaista kokonaisuutta ja mahdollisesti joutuneet
vakavammin harkitsemaan hankkeen seurauksia
myös kestävän kehityksen kannalta, joskaan tätä
sanontaa ei aiemmin ole käytetty ainakaan kiin-
teistölainsäädännössä.

Yhdyskuntasuunnittelun
tehtävissä toimivan maan-
mittarin arkeen on kuulunut
tai ainakin olisi tullut kuu-
lua suunnittelun seurausvai-
kutusten analysointi paitsi
fyysisen ympäristön myös
laajemmin koko kestävän ke-
hityksen kannalta. Suunnit-
telussa vaikutetaan voimak-
kaasti rakennettuun ympäris-
töön ja ratkaisujen moniin
seurausvaikutuksiin pitkälle
tulevaisuuteen. Kaavoittajat
ovat nyttemmin törmänneet
myös YVA-menettelyyn var-
sin useasti.

Maanmittarit ovat toimi-
neet yhteiskunnallisen toi-
minnan ja päätöksentekoket-
jun eri osissa. Yhteistä kai-
kille tehtäville on niiden kyt-
keytyminen maahan, siis
maa- ja vesialueisiin ynnä
koko fyysiseen ympäristöön.
Maanmittausalan väki on ol-
lut vaikuttamassa kestävään
kehitykseen joko suoranai-
sesti tai välillisesti.

Miten mitata
kestävää kehitystä?

Kestävästä kehityksestä on
viimeisen kymmenen vuo-
den aikana puhuttu ja kirjoi-
tettu niin paljon, että monet
alkavat jo olla allergisia käsit-
teelle. YK:n Rion mammutti-
konferenssi 1992 loi sille
maailmanlaajuisen ohjelma-

perustan, Agenda 21:n. Oh-
jelmaa on sittemmin arvioi-
tu lukuisissa teemakohtai-
sissa YK:n ja muiden kan-
sainvälisten organisaatioi-
den kokouksissa.

Mielenkiintoisen lisän
kestävän kehityksen määrit-
telyyn tuovat indikaattorit,
joiden mukaan voidaan var-
mentaa, että kestävän kehi-
tyksen edistäminen perus-
tuu kaikilla yhteiskunnan
osa-alueilla ajankohtaiseen,

luotettavaan ja käyttökelpoiseen tietoon.
YK:ssa on vuodesta 1995 lukien kehi-
tetty tällaisia indikaattoreita ja Suomes-
sa vastaava toimikunta sai työnsä val-
miiksi kuluvan vuoden 2000 alussa. Työ
on julkaistu ympäristöministeriön Suo-
men Ympäristö -sarjassa nimellä Kestä-
vyyden mitta, Suomen kestävän kehi-
tyksen indikaattorit. Teoksen internet
osoite on http://www.vyh.fi/poltavo/
keke/indikaat/indi2000.htm .

Kokoelma sisältää 83 indikaattoria,
jotka kuvaavat kolmea kestävän kehityk-
sen ulottuvuutta; ekologista, taloudellis-
ta ja sosiaali-kulttuurista. On huomatta-
vaa , että merkittävä osa indikaatttoreis-
ta koskee muita kuin puhtaasti ekologi-
sia mittareita. Niinpä määrittelyjä on kir-
jattu myös mm.talouden kehityksestä,
yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä,
tuotannosta ja kulutuksesta, väestön ke-
hityksestä, elämäntavoista ja sairastavuu-
desta, työvoimasta, sosiaalisista ongel-
mista ja tasa-arvosta, koulutuksesta, tut-
kimuksesta ja osallistumisesta, tiedon
saannista, kulttuuriperinnöstä, etnisistä
vähemmistöistä ja kehitysyhteistyöstä.

Indikaattorit, niiden kuvaus, kehitys,
tavoitteet ja linkit on kirjoitettu makro-
tasolta ja niillä ei juurikaan ole suora-
naista yhteyttä maanmittausalaan sen
paremmin kuin muihinkaan yksittäisiin
ammattialoihin. Selvitys osoittaa kuiten-
kin havainnollisesti ne tekijät, jotka Suo-
men oloissa vaikuttavat keskeisesti kes-
tävään kehitykseen ja miten eri tekijöitä
voidaan mitata. Hyvää luettavaa – myös
maanmittarille!

Kiinteistöhallinto ja
kestävä kehitys

Maanmittareita läheisempi on FIG:n liik-
keellepanema ja sittemmin yhdessä mui-
den, ennen muuta YK:n järjestöjen kans-
sa toteuttama hanke, joka päättyi Bat-
hurstin julistukseen kestävää kehitystä
tukevasta kiinteistöhallinnosta (The Bat-
hurst Declaration on Land Administra-
tion for Sustainable Development).

FIG:N JA YK:N YHTEINEN

BATHURSTIN JULISTUS VAATII

VARMAA MAAN HALLINTA-

OIKEUTTA MAAILMAN

KAIKILLE IHMISILLE.

MAANOMISTUKSESTA JA

HALLINNASTA KÄYTÄVIÄ

KIISTOJA VOIDAAN HUOMAT-

TAVASTI HELPOTTAA, MIKÄLI

ON KÄYTETTÄVISSÄ LAADU-

KASTA PAIKKATIETOA JA

KUNNOLLISIA MAA-ALUEIDEN

REKISTERÖINTIJÄRJESTELMIÄ.

”SIVIILIELÄMÄSSÄ VOI JOKAINEN

YKSILÖNÄ KUKIN OSALTAAN VAIKUT-

TAA ELINYMPÄRISTÖÖN JA LAAJEM-

MIN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN.

HARRASTUKSET, LIIKKUMINEN,

ELINTAVAT, KULUTUSTOTTUMUKSET

JNE. OVAT TÄÄLLÄ KORKEAN KULU-

TUSTASON SUOMESSA SELLAISIA,

ETTÄ PEILIIN KATSOMALLA JOKAI-

NEN VOI HAVAITA OLEVANSA

LIIALLINEN KULUTTAJA AJATELLEN

MAAILMAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

REUNAEHTOJA. ”
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Julistus muotoiltiin Bathurstissa, Aust-
raliassa 18.–22.10.1999 pidetyssä semi-
naarissa, johon otti osaa FIG:n lisäksi
asiantuntijoita mm. neljästä YK:n alajär-
jestöstä, Maailmanpankista ja ECE:n alai-
sesta maapoliittisesta MOLA-yhteistyö-
elimestä. Hankkeen takana on ollut en-
nen muuta FIG:n komissio 7. Raportti on
julkaistu FIG:n Publication-sarjassa nu-
merolla 21 ja sitä voi saada esimerkiksi
MIL:n toimistosta Helsingistä tai FIG:n
toimistosta Kööpenhaminasta. Aineiston
löytää myös verkosta osoitteesta http://
www.FIG.net. Allekirjoittanut on kään-
tänyt julkaisun suomen kielelle ja tämän
tekstin löytää MIL:n verkkosivuilta osoit-
teesta http://www.maanmittari.fi/mil/
kansainv/fig/fig3.htm.

Bathurstin julistuksen ongelmanaset-
telu on maailmanlaajuinen ja painottuu
kestävän kehityksen arviointiin kiinteis-
töhallinnon kannalta. Olen kääntänyt ter-
min land administration suomeksi muo-
toon kiinteistöhallinto, koska parempaa-
kaan vastinetta suomen kielestä en löy-
tänyt tälle suhteellisen laaja-alaiselle
englannin kielen käsitteelle.

Julistuksen ongelmanasettelun käsit-
tää, kun ajattelee maapallon kasvavaa
6 miljardin väestöä, josta kaksi kolmas-
osaa tulee kolmenkymmenen vuoden
kuluessa asumaan kaupungeissa. Myös
saman verran ihmisiä tulee asumaan yh-
dyskunnissa, missä makean veden saanti
tulee olemaan kriittinen. Kysymys ei tule
olemaan vain maan tarpeesta ruuan tuot-
tamiseen, vaan elämän laadusta ja elä-
män edellytyksistä kokonaisuutena.

Kamppailu maan ja veden hallinnasta
on ollut jo pitkään kansainvälisten ja
kansallisten kriisien synnyttäjä. Taistelu
elintilasta on viime vuosina korostunut
valtioiden sisällä sisällissotina eri etnis-
ten ryhmien kesken. Maan omistus ja
hallinta on johtanut eri asteisiin kriisei-
hin kehitysmaissa niin Aasiassa, Afri-
kassa kuin Etelä- ja Väli-Amerikassakin.
Maan omistuksen ja hallinnan uudista-
minen entisten sosialistimaiden ns. siir-
tymätalouksissa on edelleen kesken.
Kehitysmaiden suurkaupunkien kasva-
vien slummialueiden maan hallintaa ei
ole pystytty laillisesti järjestämään. Kysy-
mys maan käytöstä, laillisesta omistuk-
sesta ja hallinnasta sekä rekisteröintijär-
jestelmistä on perustavan tärkeää tämän
pallomme kestävän kehityksen kannalta.
On ymmärrettävää, että YK:n piirissä on
arvostettu korkealle FIG:n aloitteellisuus
ja toiminta asiassa. Aloitteita ja yhteis-
työsuhteita YK:n järjestöihin alettiin
rakentaa FIG:n Suomen hallintokauden
aikana ja Australian ja Englannin hallin-

tokausilla on jatkettu käytännön toimissa.
Bathurstin julistus käsittää 20 suosi-

tusta maailmanlaajuisista toimista, mil-
lä tulisi edistää kiinteistöhallinnon on-
gelmien ratkaisemista niin, että kestävä
kehitys voidaan turvata. Suosituksia ei
ole kuitenkaan selkeästi priorisoitu kes-
kenään. Näin ollen suosituslista on erään-
lainen toiveiden tynnöri. Osittain suosi-
tukset ovat maailmanlaajuisia poliittis-
luonteisia kehittämistavoitteita, osittain
taas käytännöllisluonteisia teknisiä uu-
distusesityksiä tai lainsäädännöllisiä
parannusehdotuksia.

Hyvällä tahdolla löytää kyllä kolme
avainaluetta, joita seminaari erityisesti
painottaa kehittämisehdotuksinaan. Ne
liittyvät käytännölliseen ja saavutettavis-
sa olevaan toimintaohjelmaan, agendaan,
joka kullakin maalla tulisi olla.

Ensiksikin ohjelma edellyttää poliit-
tisia päätöksiä, jotka liittyvät tehokkaan
kiinteistöhallinnon rakentamiseen kes-
tävän kehityksen periaatteilla. Pääperi-
aatteet tulee hyväksyä tavalla, joka ko-
rostaa tasaveroista oikeutta maan saan-
tiin kaikille ihmisille kunnioittaen pai-
kallisten tarpeiden ja vaatimusten hie-
novaraista huomioon ottamista.

Toiseksi ohjelma korostaa tarvetta
rakentaa kiinteistöhallinnon instituutiot
siten, että ne tehokkaasti vastaavat yh-
teiskunnan kehittyviä tarpeita. Kiinteis-
töhallinnon instituutioilla tarkoitetaan
tässä yhteydessä ”pelisääntöjä”. Näihin
kuuluvat kiinteistöjen käytön oikeuksia
säätelevät lait ja muut säädökset, jotka
liittyvät rekisteröintiin ja oikeuksien siir-
toon, kiistojen ratkaisuun, verotuskäy-
töntöön ja tasapuoliseen oikeuksien pois
ottamiseen.

Kolmanneksi, edellä mainittuja kun-
nianhimoisia päämääriä ei voida saavut-
taa ilman tehokasta kiinteistöhallinnon
infrastruktuuria. Näillä tarkoitetaan tässä
yhteydessä organisaatioita, standardeja,
prosesseja, informaation jakelujärjestel-
miä ja teknologiaa, jota tarvitaan tuke-
maan kiinteistöjen paikantamista sekä
oikeuksien siirtoa ja käyttöä. Keskeinen
haaste on rakentaa infratruktuuri riittä-
vän vankaksi niin, että se riittävästi tukee
tavoitetta turvallisuuteen ja vakuuksien
saamiseen samalla kun se on riittävän
yksinkertainen ja tehokas, jotta se tukee
ja ylläpitää laajaa kansalaisten osallistu-
mista.

Vaikka ohjelma on tehty erityisesti
silmällä pitäen kehitysmaita ja siirtymä-
talousmaita, on se ja seminaarin 20 suo-
situsta hyvää luettavaa myös esimerkiksi
suomalaisesta lainsäädännöstä ja alan
kehittämisestä vastaaville. Kiinteistöhal-

linto ja kiinteistöjärjestelmä eivät ole vain
sektorikohtaisia, suppean ammattikun-
nan hellimiä ”sisäpiiriasioita” vaan mitä
suurimmassa määrin yhteiskunnan pe-
rusturvallisuuteen ja kehittämiseen kuu-
luvia rakenteellisia asioita, joista tulisi
käydä myös laajaa kansalaiskeskustelua.

Mitä nyt, 2000-luvun
suomalainen maanmittari?

Maanmittari voi tukea kestävää kehitys-
tä sekä työssään että siviilielämässään.

Jokainen voi omalta osaltaan vaikut-
taa siihen, että oma työ ja sen tavoitteet
ovat kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisia. Jos tälläisiä periaatteita ei
löydy esimerkiksi oman yksikön tai orga-
nisaation toiminta-ajatuksesta tai pää-
määristä, on syytä esittää niiden tarkis-
tamista tältä osin. Tätä ajatusmallia tukee
mm. Suomen nykyisen hallituksen hal-
litusohjelmaan liittyvä kestävän kehityk-
sen ohjelma, vaikkakaan siinä ei suora-
naisesti viitata esim. valtion elinten ja
yksiköiden toimintapolitiikkaan.

Maanmittausalan työt sinällään ovat
suhteellisen vähän ympäristöä rasittavia
ja parhaimmillaan ne voivat olla kestä-
vän kehityksen periaatteita laajasti ottaen
tukevia. Maanmittarin työ on myös siinä
mielessä ”kestävää”, että tehdyillä töillä
ja ratkaisuilla vaikutetaan kauas tulevai-
suuteen. Paikkatietojen kokoamisella,
ylläpidolla ja käytöllä luodaan edelly-
tyksiä elinympäristömme kestävään
käsittelyyn. Isojakojen maanmittareiden
töiden jälki näkyy tämän päivän kiin-
teistöjärjestelmässämme. Samalla tavoin
myös nykyisten maanmittarien työt vai-
kuttavat pitkälle 2000-luvulle. Raken-
namme pala palalta ympäristöä lapsil-
lemme ja lastenlapsillemme.

Siviilielämässä voi jokainen yksilönä
kukin osaltaan vaikuttaa ylinympäris-
töön ja laajemmin kestävään kehitykseen.
Harrastukset, liikkuminen, elintavat,
kulutustottumukset jne. ovat täällä kor-
kean kulutustason Suomessa sellaisia,
että peiliin katsomalla jokainen voi ha-
vaita olevansa liiallinen kuluttaja ajatel-
len maailman kestävän kehityksen reuna-
ehtoja. Itse kukin voi kuvitella tykönänsä,
millainen olisi elinympäristömme tila,
mikäli Aasian, Afrikan ja Etelä-Ameri-
kan väkirikkaat kehitysmaat kuluttaisi-
vat saman verran vettä ja energiaa kuin
me tai tuottaisivat hiilidioksidia taivaalle
kuten me. Jokainen askel, joka vähentää
kestävää kehitystä uhkaavaa kulutusta,
on askel kestävään tulevaisuuteen.

PEKKA RAITANEN
pekka.raitanen@pp.inet.fi


