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matti Kantanen

suomi mukana Venäjän kiinteistö-
järjestelmän kehittämisessä

Suomalaiset ovat avustaneet  pilottihankkeissa 
mm. kiinteistörekisteriin, omistus- ja 
 käyttöoikeuksien kirjaamiseen liittyvissä 
asioissa, ker too Matti Kantanen, joka toimii 
lähialueyhteistyössä hankekoordinaattorina 
MML:n puolelta.

Pekka Lehtonen

kohta neuvostoLiiton romahdettua Suomi ja Venäjän 
federaatio allekirjoittivat laajan yhteistyösopimuksen, joka koski 
Karjalan tasavaltaa sekä Muurmanskin ja Leningradin alueita. Tähän 
sisältyi myös siivu maanmittausta.

Yleissopimusta on Maanmittauslaitoksen ja Venäjän maakatas-
terilaitoksen (ROSREESTR) kesken jatkettu kolmivuotisin aiesopi-
muksin, joista viimeisin kattaa vuodet 2009–2012.

Suomen intressissä on, että Venäjällä olosuhteet kehittyvät ta-
sapainoiseen suuntaan. Kehittynyt maanhallinta on välttämätöntä 
markkinatalouden perustana olevalle kiinteistöjen vaihdanta- ja 
panttausjärjestelmälle. Tämä on yksi yhteiskuntarauhaa edistävä 
tekijä. Suomalaiset ovat avustaneet pilottihankkeissa mm. kiinteis-
törekisteriin, omistus- ja käyttöoikeuksien kirjaamiseen liittyvissä 
asioissa.

PainoPiste LähiaLueiLLa
Yhteistyöhankkeita rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö 
sekä ulkoministeriö. Suomalaiset korostavat, että erityisesti 
lähialueiden tulisi olla yhteistyön hyödynsaajia. Naapurissa 

”Maanhallinta on yksi 
yhteiskuntarauhaa 
edistävä tekijä.”



29Maankäyttö 1|2011

toteutettujen yhteistyöhankkeiden listassa ovat viimeisimpinä 
kaksi Maanhallinnan kehittäminen Venäjällä -nimistä hanketta. 
Ensimmäisessä näistä vuosina 2007–2010 keskityttiin ensiksi 
entisten kollektiivitilojen omistusepäselvyyksien ratkaisemiseen. 
Varsinaisessa maanjakotoimituksessa käytettiin hyväksi Kaakkois-
Suomen maanmittaustoimistossa vaikuttavan, Venäjä yhteistyön 
uranuurtajan, Pasi aallon,kehittämää ja hänen nimeään kantavaa 
ohjelmaa. Hankkeessa pureuduttiin myös kiinteistönmuodostus- 
ja rekisteröintiprosessien kehittämiseen, panttausasian järjestä-
miseen sekä viranomaisyhteistyön edellytysten parantamiseen. 
Paikkatietojen yhteiskäyttö ja asiantuntijain perehdyttäminen 
Suomen kiinteistöjärjestelmään sekä teoriassa että käytännössä 
nousi myös vahvasti esille.

Maanmittauslaitos voitti MMM:n järjestämän kilpailun kehit-
tämishankkeen jatkosta kesällä 2010. Hankkeessa keskitytään 
asiantuntijakoulutukseen, paikkatietojen yhteiskäytön edistämi-
seen, prosessien kehittämiseen ja asiakaslähtöisen toimintamallin 
juurruttamiseen.

seminaareja ja PiLottihankkeita
Asiantuntijat vierailevat Suomessa kuukauden ajan. Ensimmäisen 
puoliskon aikana perehdytään kiinteistöjärjestelmämme teoreet-
tiseen perustaan Aalto-yliopistossa ja Maanmittauslaitoksessa. 
Toinen puolikas kuluu ”kymmenen kohdan” ohjelman merkeissä 
Savonlinnassa, Etelä-Savon maanmittaustoimiston henkilökunnan 
opastuksella. Tällöin hankitaan ”lihaa luiden ympärille” eli viedään 
teoria käytäntöön. Osanottajiksi valitaan nuoria, uran nousu-
vaiheessa olevia ja kielitaitoisia henkilöitä Karjalan Tasavallasta, 
Muurmanskin alueelta, Leningradin Oblastista. Mukana on aina 

Yhteistyö sisältää hankekokouksia ja seminaareja.

venäjäLLä toteutettuja 
 yhteistyöhankkeita

1990–1997 Seminaareja kiinteistöjen rekisteröinnistä Moskovan ja 

Nizhni Novgorodin alueilla

1993  Viipurin maakunta-arkistosta kopioitiin vanhoja Viipurin 

läänin maanmittausasiakirjoja

1993–1996  Tekninen yhteistyö Viipurin kaupungin, maakunta-

arkiston ja Aerogeodezijan kanssa

1994–1998  Lähialueyhteistyöprojekti katasterikartan luomiseksi 

pääalueina Sortavala ja Petroskoi

2002–2004  Venäjän maanhallinnan selvitystyöryhmä YK:n Euroo-

pan talouskomission johdolla

1998–2000  Kiinteistöjen rekisteröinti Karjalassa, EU-rahoitus ”Land 

Registration in Karelia”

2004–2006 Integroitu Maanhankinta -projekti

2004 1. kolmivuotinen yhteistyösopimus MML:n ja Venäjän 

Federaation Maakatasterilaitoksen kesken

2007 2. kolmivuotinen yhteistyösopimus MML:n ja Venäjän 

Federaation Maakatasterilaitoksen kesken

2007–2009  Maanhallinnan kehittäminen Venäjällä, MMM:n ja UM:n 

rahoittama lähialueyhteistyöhanke

2009 3. kolmivuotinen yhteistyösopimus nyt MML:n ja Venä-

jän Federaation Rekisterilaitoksen (ROSREESTR) kesken

2010 Organisaatiomuutoksen takia siirretty asiantuntijakou-

lutus Helsingissä ja Savonlinnassa

2010–2013 Maanhallinnan kehittäminen Venäjällä, osa II , MML:n 

ja UM:n rahoittama lähialueyhteistyöhanke

Pe
kk

a 
Le

ht
on

en



30 Maankäyttö 1|2011

Asiantuntijat vierailevat Suomessa 
kuukauden ajan: perehdytään 
kiinteistöjärjestelmämme teoreet-
tiseen perustaan Aalto-yliopistossa 
ja Maanmittauslaitoksessa. Toinen 
puoli ajasta viedään teoriaa 
käytäntöön Etelä-Savon maanmit-
taustoimistossa.

myös keskusjohdon pii-
ristä oleva henkilö, koska 
ROSREESTR toimii valta-
kunnallisesti kuten MML. 
Koulutuksella halutaan 
nimenomaan laajentaa 
osanottajien näkökulmaa 
ja antaa eväitä jatkuvalle 
kehittämiselle. Todetta-
koon, että molempien 

laitosten toimintakenttä on käytännössä sama. MML sai kirjaa-
misasiat 2010. Venäjällä puolestaan yhdistyivät 2009 ne laitokset, 
jotka vastasivat kiinteistörekisteristä, kirjaamisrekisteristä ja val-
takunnallisista kartastotöistä. Muutos astui lopullisesti voimaan 
koko maassa 2010.

Pilottihankkeena astui kuvaan paikkatietoportaalin rakentami-
nen Tosnon alueelle yhteistyössä paikallisten toimijain ja Logica 
Suomi Oy:n kanssa. Hankkeelle on saatu vahva pohja edellisestä, 
Esa tiainen vastuulla olleesta osahankkeesta.

Karjalan tasavaltaan Kontupohjan alueelle on kaavailtu pilottia 
”yhden luukun” periaatteen asiakaspalvelulle asettamien vaateiden 

selvittämiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Tiedottamiseen 
ja informaatiopalveluun kiinnitetään erityinen huomio. Suurta 
kiinnostusta tunnetaan myös asiakas- ja sidosryhmänäkökulmaan. 
Leningradin Oblastin alueella halutaan hyödyntää suomalaiskoke-
muksia toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja kustannus-
tehokkuuden mittaamisessa.

Tämä kolmivuotinen hanke käynnistyi syyskuun alussa viime 
vuonna. Venäläisen osapuolen koordinaattorina toimii kansainvä-
listen hankkeiden johtaja, Vladimir tikhonov. tatjana turgujeva 
on lupautunut tarpeen mukaan toimimaan yhteistyöhenkilönä ja 
tulkkina Karjalassa, kun pilotoinnit alkavat. Kolmen toteutuneen 
asiantuntijakoulutuksen ansiosta meillä on alaan perehtyneitä 
tulkkeja tarjolla myös Leningradin Oblastin alueelle.
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kirjoittaja on maanmittausjohtaja, joka toimii lähialue-
yhteistyössä hankekoordinaattorina MML:n puolelta.  
Sähköposti matti.kantanen nls.fi.
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VladimiR tiKhonoV:  
”suomen nykyaikaiset  järjesteLmät 
kiinnostavat”
Vladimir Tikhonov on Venäjän federaation Maakatasterilaitoksen kansain-

välisten asioiden osaston päällikkö. Venäjällä on runsaasti ja monenlaista 

yhteistyötä useiden valtioiden kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. Saksan, 

Tanskan, Ranskan ja USA:n kanssa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

tuli tärkeäksi kysymykseksi maareformi ja siinä omistajien oikeuksien 

turvaaminen. Useat valtiot tarjosivat apuaan kahden välisiin hankkeisiin 

ja osittain niitä rahoittavat myös EU ja Maailmanpankki. Tikhonov pitää 

tärkeänä mahdollisuutta tutustua eri maiden ratkaisuihin.

Venäjä on omanlaisensa sekä historiansa että kokonsa vuoksi. 

1990-luvun alussa tuli yhtäkkiä 42 miljoonaa ”vanhaa omistajaa”, kun 

valtio tarjosi käytännössä nautintaan perustuneita palstoja ja osuuksia 

kollektiivitiloista. Maata jaettiin vain 8 % pinta-alasta, mikä kuvastaa maan 

valtavaa kokoa. Pinta-alasta on 2/3 metsää, joka on tarkoitus säilyttää 

valtion omaisuutena, kuten aina Venäjällä on ollut.

Suomi on ollut kumppanina 90-luvun alusta saakka. Esimerkkinä 

Tikhonov mainitsee mm. Leningradin alueelta erään kolhoosin maiden 

jaon ja alueiden kaavoituksen.

– Jaettavien kolhoosien ja sovhoosien koko saattaa olla kymmeniä, 

jopa satojatuhansia hehtaareita. Vanhat kolhoosilaiset saavat osuuden 

maaomaisuudesta ja myös tilaan kuuluvasta tuotanto-omaisuudesta. 

Osuuden voi saada muodostettua myös itsenäiseksi kiinteistöksi, jonka 

voi periä, myydä tai lahjoittaa. Suomella on nykyaikaiset järjestelmät, 

joista otamme mielenkiinnolla kokemuksia. Erityisesti olemme kiinnos-

tuneita mm. paikkatietojärjestelmistä ja INSPIRE:stä, sanoo Tikhonov.

tatjana terGujevaLLa  
on  moniPuoLinen kokemus 
 kansainväLisyydestä
Yksi venäläisistä yhteisprojektiin osallistuvista on lahdenpohjalainen 

Tatjana Tergujeva. Karjalaistaustaisella Tatjanalla on kansainvälistä 

kokemusta sekä Suomessa että Ruotsissa. Näin hän on varsin kielitaitoi-

nen: englannin lisäksi hän osaa myös suomea. Tatjana on toiminut mm. 

tulkkina pääjohtajan Venäjän vierailulla.

Tatjana on syntynyt Pitkärannassa, Laatokan rannalla v. 1973, mutta 

perhe muutti sitten Karjalan tasavallan pohjoisosaan Segešan kaupunkiin. 

Hän opiskeli Petroskoin yliopistossa maataloustiedekunnassa. Yliopiston 

jälkeen hän opiskeli maatalouskoulussa Kiteellä (Kiteen maaseutuop-

pilaitos) TACIS-ohjelman puitteissa. ”Se oli ensimmäinen kokemukseni 

osallistua kansainvälisiin projekteihin”, Tatjana kertoo. ”Tuona aikana 

minulle syntyi Suomessa ’perhesuhde’, ikään kuin toiset vanhemmat, 

Marja-Liisa ja Jaakko Lamminsalosta. Olin heidän luonaan harjoittelijana 

ja maatalouden lisäksi voin sanoa oppineeni heiltä paljon itse elämää-

kin. Jopa oma äitini on sitä mieltä, että suomalaisilta ystäviltäni sain 

rakennuspuita omaan persoonallisuuteeni. Käyn tervehtimässä ’toista 

äitiäni’ edelleenkin mahdollisuuksien mukaan – valitettavasti hän jäi 

leskeksi v. 2004.”

Maatalouskoulun jälkeen Tatjana työskenteli Petroskoin yliopistossa 

maatalouden liiketoiminnan opettajana.

”Väiteltyäni tohtoriksi Pietarissa, Pushkinossa, maaresurssien ohjauk-

sesta, työskentelin Maa-asioiden komiteassa Rosreestrissä ja muissakin 

organisaatiossa Karjalan tasavallassa. Työni on aina ollut sidoksissa 

maahan”, Tatjana naurahtaa.

Sitten hän osallistui ruotsalaisten kollegojen kanssa yhteisprojektei-

hin, ja suoritti maisteritutkinnon Tukholman Kuninkaallisessa Teknillisessä 

Instituutissa.

Äskettäin hän muutti takaisin Petroskoista Lahdenpohjaan, jossa 

kunnalliset viranomaiset kutsuivat hänet asiantuntijatehtäviin maan hal-

linnan alueella. Tatjana työskentelee päällikkönä kaupunkivirastossa, joka 

käsittelee maaomaisuusasioita. ”Päätehtävämme liittyvät Lahdenpohjan 

kaupungin omistamien maiden hallintaan. Venäjällä on neljäntyyppistä 

omistusta: yksityinen, liittovaltiotaso, seututaso (kuten esim. Karjalan 

tasavallan omistamat alueet) ja kunnallinen omistaminen.”

”Aikaisemmin työskentelin Karjalan tasavallan valtiollisessa rekis-

teröinti-, katasteri- ja kartografisessa virastossa. Vuosina 2009–2010 

osallistuin suomalaisten kollegojen kanssa yhteisprojektiin.”

”Osallistuin myös koulutukseen ja harjoitteluun Suomen maanmit-

tauslaitoksessa, mikä oli erittäin antoisaa ja hyödyllistä.”

”Kokemukseni projekteista suomalaisen osapuolen kanssa ovat 

erittäin myönteisiä. Ensinnäkin tapaamiset ja keskustelut ovat kiintoi-

sia. Toiseksi tärkeää on vuorovaikutus suomalaisten kollegojen kanssa, 

joista monia pidän mitä parhaimpina ystävinäni – toivon että hekin näin 

ajattelevat. Kolmanneksi tietysti Suomessa saamani hyödylliset tiedot 

ovat tärkeitä. Näitä tietoja yritän hyödyntää omassa työssäni, huolimatta 

tietyistä eroista lainsäädännöissämme. No, periaatteet maittemme lai-

toksissa ovat samankaltaisia. Venäjän maalaki määrää, että kaupungin-

hallinto huolehtii palstojen muodostamisesta periaatteena tehokkuus, 

oikeudenmukaisuus, julkisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys.”

”Näitä tietoja yritän hyödyntää omassa työssäni, huolimatta tietyistä 

eroista lainsäädännöissämme”, sanoo Tatjana Tergujeva.

Vladimir Tikhonov on Venäjän federaation Maakatasterilaitoksen 
kansainvälisten asioiden osaston päällikkö.

”Näitä tietoja yritän hyödyntää omassa työssäni, huolimatta 
tietyistä eroista lainsäädännöissämme”, sanoo Tatjana Tergujeva 
Lahdenpohjasta.
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