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Esben Munk Sørensen (toim.):
Ejendomsændringer i det 20. års-
hundrede. Den danske Landin-
spektørforening. Kööpenhamina
2000. 416 s. Sponsorina Nykredits
Fond. Kirjatilaukset www.ddl. org/
jubilaeum. Hinta DKK 262,50 (sis.
alv.) + lähetyskulut.

Suomen Maanmittausinsinöörien
Liiton tanskalainen sisaryhdistys
julkaisi 125-vuosipäivänsä kunni-
aksi teoksen, jossa on pääasiassa
landinspektørin1 näkökulmasta
dokumentoitu 1900-luvulla tapah-
tuneita kiinteistönmuutoksia ja
arvioitu tulevaa kehitystä. Kirjassa
luodaan myös katsaus erityyppi-
siin maailmalla esiintyviin kiin-
teistöjen oikeudellisiin ja niihin
liittyviin rekisteröintijärjestel-
miin.

Teos koostuu johdannon lisäk-
si kaikkiaan 16 artikkelista, joi-
den kirjoittajina esiintyy yhtä
monta ammattihenkilöä, akatee-
misista tutkijoista ja opettajista
virastoissa ja yksityisissä toimis-
toissa työskenteleviin. Artikkelei-
den otsikot ovat seuraavat:
Kiinteistönmuutokset 20. vuosisa-
dalla:
– Kiinteistönmuutokset – mitä

oikein tapahtui?
– Kiinteistöjä koskevat rekiste-

rit – yksityisen ja julkisen ta-
louden selkäranka

– Kiinteän omaisuuden pakko-
lunastus – suhde yleiseen
etuun

– Kaavoitus ja kiinteistönmuo-
dostus

– Ketkä toteuttivat kiinteistön-
muutokset?

– Aita ja raja – ja hiukan kulttuu-
rihistoriaa

– Kiinteistönmuodostuksen oi-
keudelliset normit – valtion
keskushallinnon tehtävät

– Rekisterikartat – taiteesta nu-
meeriseen muotoon.

Kiinteistönmuodostuksen tee-
moja:
– Rajat modernissa yhdyskun-

nassa
– Tieverkko ja kiinteistönmuo-

dostus
– Keskiaikaisten kaupunkien

muutokset
– Oikeus putkiin ja voimajohtoi-

hin

– Kiinteistönmuutokset maatalo-
usmaisemassa

– Rannikkovyöhykkeen kiinteis-
tönmuutokset.

Näköaloja tulevaisuuteen:
– Kiinteistöjen rekisteröinti ja

maankäytön hallinta globaa-
lista näkökulmasta

– Valtakunnallisen maankäytön
suunnittelun näköaloja seuraa-
valle vuosisadalle.
Hakemistoa ei kirjassa ole,

mutta lukujen otsikoista ja sivu-
numeroista voi yleensä päätellä,
miltä sivuilta tietoa tietystä asi-
asta kannattaa hakea. Ensimmäi-
nen artikkeli muodostaa lyhyen
katsauksen tapahtuneeseen kehi-
tykseen ja tulevaisuuden näky-
miin. Maanmittaustekniikan kehi-
tystä on kuvattu hieman yllättäen
luvussa ”Ketkä toteuttivat kiinteis-
tönmuutokset?” Asiakkaan näkö-
kulmasta kirjoitettua artikkelia
jäin teoksesta vielä kaipaamaan.

Yleensä tiukan asiallista ker-
rontaa elävöittää erittäin runsas
kuvitus, joka koostuu osin van-
hoista arvokkaista mustavalkoi-
sista valokuvista ja joistakin hu-
moristisista karikatyyreistä, pää-
osin kuitenkin värivalokuvista ja
värikkäistä graafisista kaavioista.
Kaikesta huomaa, että teoksella on
ollut antelias sponsori.

Kiinteistöjen oikeudellista re-
kisteröintiä käsittelevässä kan-
sainvälisessä osassa Tanska on
luokiteltu saksalaisen mallin vai-
kutuspiiriin, kuten muutkin Poh-
joismaat. Muina päämalleina mai-
nitaan ranskalainen malli ja ang-
losaksiset Torrensin2 malli ja eng-
lantilainen malli. Niiden sisällä
todetaan kuitenkin toteutustavois-
sa esiintyvän maittain melkoisia
eroja. Niinpä Tanskassa, päinvas-
toin kuin esim. Ruotsissa ja Suo-
messa, kiinteistönmuutosten käy-
tännön toteuttajana on perintei-
seen germaaniseen tapaan nyky-
äänkin yleensä yksityistä sekto-

Kiinteistönmuutokset
Tanskassa

1900-luvulla

1 Landinspektørin kantasanoina ovat maata tarkoit-
tava land ja alun perin ”sisäänkatsojaa” tarkoittava
latinalaisperäinen inspektør. Yhdyssana tarkoittaisi
siis vapaasti käännettynä jonkinlaista maatarkasta-
jaa tai -tutkijaa. Maanmittaus on yhä yksi ammatti-
kunnan avaintehtävistä.
2 Robert Richard Torrens (1814–1884) oli irlantilais-
syntyinen  valtiomies, jonka ehdotuksesta Etelä-Aust-
raliassa otettiin käyttöön silloista englantilaista
maanluovutusta ja luovutuskirjojen vapaaehtoista
oikeudellista rekisteröintiä (registration of deeds)

yksinkertaistava, mutta pakollinen  järjestelmä; tämä
perustui palstakohtaisesti rekisteröityyn omistus-
oikeuteen (registration of title), jonka valtio tietyin
varauksin takasi, ja omistustodistuksen osana esitet-
tyyn rajapiirrokseen siihen merkittyine mittaustie-
toineen. Ks. lähemmin esim. Gerhard Larsson, 1991:
Land Registration and Cadastral Systems. Longman
Scientific & Technical.
3 Kunnista vain Kööpenhaminalla (488 000 as.)  ja
sen naapurilla Frederiksbergillä (90 000 as) on oma
kiinteistörekisterilaitos.
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ria3 edustava landinspektør. Hä-
nen toimialansa ja valtuutensa
ovat akateemisesta peruskoulutus-
pohjasta huolimatta kuitenkin
suppeampia kuin ruotsalaisen tai
suomalaisen toimitusinsinöörin,
mutta näiden toimiala ja valtuu-
det ovatkin maailmalla ainutlaa-
tuinen poikkeus.

Tanskan nykyisen rekisteröin-
timallin todetaan pitkälle vastaa-
van FIG:n julkaisussa Cadaste
2014 – a Vision for a Future Ca-
dastral System (Jürg Kaufmann &
Daniel Steudler, 1998) esitettyä
visiota, mutta perustuvan hajau-
tettuun organisaatioon; sen ansi-
osta vastuuta rekisteritiedon sisäl-
löstä ja laadusta voidaan sälyttää
tiedon tuottajalle. Kun tanskalai-
set tunnetaan entuudestaan aktii-
visina ja taitavina kauppiaina, ei
ole ihme, että landinspektørit ovat
menestyneet myös alansa vienti-
tehtävissä.

Kaiken kaikkiaan teos muodos-
taa upean monumentin tanskalais-
ten kollegojemme ilmeisesti me-
nestyksellisesti hoitamalla ken-
tällä. Suosittelen teokseen tutus-
tumista etenkin kiinteistöjen re-
kisteröinnin kansainvälisistä teh-
tävistä kiinnostuneille. Kirjoitet-
tua tanskaa ei tarvitse vieroksua –
kyllä sitä ymmärtää lähes yhtä
hyvin kuin ruotsia, etenkin jos
vilkaisee silloin tällöin maanmit-
tauksen pohjoismaista sanastoa
(Nordisk Lantmäteriordlista, Sve-
riges lantmäteriförening 1979).
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