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Onnistunutkin kuntaliitos  
teettää paljon työtä 
e s i M e r K K i n ä  j y v ä s K y L ä

Haastattelu: Pekka Lehtonen

istuin suomen ateenan Rakentajantalon 4. kerroksessa 
odottamassa. Vertauskuva ”Ateena” tarkoittaa tässä sitä vanhaa 
Ateenaa, tiedonsoihtua, ei nykyistä. Oven takaa kuului vilkas 
mutta sanoissaan erottumaton keskustelu. ”Ora Nuutinen tekee 
siellä maakauppoja”, kertoi ystävällinen virkailija, ja olisi kahviakin 
tarjonnut.

Ulos työntyi tyytyväisennäköistä porukkaa. Lähdemme Oran 
kanssa astelemaan lounaalle pitkin (P. J.) Hannikaisen katua. 
Emme muistelleet kadulle nimen antaneen mestarissäveltäjän 
tuttuja lauluja, mutta Ora kertoi udellessani, että noin 2 euroa 
neliöltä maksetaan Jyväskylässä raakamaasta. Se on luonteva 
hinta ja maanomistajatkin vaikuttivat tyytyväisiltä vaikka eivät 
päässeetkään vantaalais-mädännäisiin lukuihin. Toista miljoonaa 
kuitenkin.

Korpilahti, Jyväskylän maalaiskunta ja 
Jyväskylä liittyivät yhdeksi kunnaksi 
vuonna 2009.

Maankäytön johtaja erja saari vaara 
on tyytyväinen kuntien  liittymiseen.

Pekka Lehtonen

Ora Nuutinen työskenteli nuorukaisena Maanmittauslaitok-
sessa kaavoitustehtävissä, siirtyi sitten yhdyskuntasuunnittelun 
konsulttiyrityksiin ja on nyt ahertanut 5 vuotta kotimaakunnassaan, 
Jyväskylän kaupungilla, maanostosta ja tontinmyynnistä huolehti-
vana tonttipäällikkönä. Käännymme Asemakadulle, kohti lounas-
pakkaamme, jossa tapaamme haastateltavan, Erja Saarivaaran, 
maankäytön johtajan ja kaupungingeodeetin.

lyseosta maakuntakeskukseksi
Asemakadun yläpäässä näkyy legendaarinen Jyväskylän Lyseo, 
Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Tuon vaalean-
keltaisen rakennuksen symbolisoimaa alkua, vuodesta 1858, 
pidetään seurannaisineen Jyväskylän kehityksen merkittävimpänä 
käynnistimenä seminaareineen kulttuuri- ja yliopistokaupungiksi, 
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LiitosPäätöKsen Käynnisti 
 oiKea-aiKainen Ponnistus   

vuoden 2007 aLussa,  
Kuin Matti nyKäsen HyPPy 

 Laa javuoren suurMäessä.

siis Ateenaksi ja myös teollistuneeksi palveluiden maakuntakes-
kukseksi.

Asemakadun toisessa päässä, kansallisromanttisen rautatie-
aseman takana kohoaa Lutakon asunto-, teollisuus-, kulttuuri- ja 
kongressialue. Se on Jyväskylän tätä päivää. Lutakko oli vanhaa 
teollisuusaluetta, joka uudistettiin.

Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät 
vuonna 2009 ja kaupungin väkiluku on tällä hetkellä runsaat 
135 000. Keski-Suomen keskuksen kasvu on voimakasta, noin 1 % 
vuodessa. Kuntaliittymistä on kokemusta jo 10 vuoden takaa, kun 
Säynätsalo liittyi kaupunkiin vuonna 1993.

Kuntaliitosten vaikutuksista maanmittaustoimeen medän on 
tarkoitus keskustella.

Erja Saarivaara on kotoisin Jämsästä, valmistunut maanmit-
tausosastolta vuonna 1983. Opiskeluaikanaan hän työskenteli 
kesäisin Jämsän kaupungilla ja loppuvaiheessa Finnmap Oy:ssä. 
Erja suuntautui mittaus- ja kartoitustekniikkaan ja teki diplomityön-
säkin digitaalisista kartoituksista. Hän oli myös maajoukkuetason 
suunnistaja, Suomen mestarikin useita kertoja.

Valmistuttuaan hän jatkoi Finnmapin palveluksessa karttatuo-
tannossa ja mittaustehtävissä 5 vuotta. 

Jyväskylän kaupungille Erja tuli vuonna 1986 mittausinsinööriksi 
vastuullaan karttatuotanto ja maastomittaukset. Vuodesta 1996 
hän toimi kiinteistöinsinöörinä ja vuodesta 2000 kaupungingeo-
deettina. Vuoden 2013 alussa hän aloitti maankäytön johtajana. 
Maankäyttö on yksi Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluiden 
vastuualueista ja siihen kuuluvat yleis- ja asemakaavoitus, tontit ja 
maanhankinta, kiinteistönmuodostus sekä kartat ja mittaustehtä-
vät. Henkilöstöä on vajaat 70.

kuntien ensimmäinen tilaaja-tuottajamalli
Jyväskylän kaupungin tekninen sektori siirtyi tilaaja-tuottajamalliin 
ensimmäisenä Suomen kunnista vuonna 1993, pilottina. Kokemuk-
sista raportoitiin Kuntaliitollekin. Erja ehti työskennellä uudessa 
organisaatiossa molemmin puolin: ensin mittauksia tuottamassa, 
sitten kiinteistöinsinöörinä mittauksia tilaamassa . Viranomaisteh-
tävät oli sijoitettu tilaajapuolelle. 

”Tilaaja-tuottajamallin seurauksena mm. katujen rakentaminen 
ja kunnossapito liikelaitostettiin, samoin kaupungin omistamien 
kiinteistöjen hoito ja isännöinti yhtiöitettiin Total-kiinteistöiksi. 
Tilaaja-tuottajamallissa pitää ostamisen osaamisen olla vahva, 
samoin tarvitaan toimivat markkinat. Tavoitteena olikin kustannus-
tietoisuus ja taloudellisuus. Maanmittauspuolella malli purettiin, 
koska ei ollut toimivia markkinoita, ja palattiin perusorganisaatioon. 
Kustannustietoisuus siinä opittiin. Ei ole syytä jämähtää johonkin 
malliin ellei se tunnu toimivan”, Erja kertoo.

kuntien yHDistyminen eteni  
käynnistyttyään nopeasti
Jyväskylän maalaiskunnan (35 000 asukasta) ja kaupungin (85 000 
asukasta) yhdistymistä oli pitkään suunniteltu. Maalaiskunta vastus-
ti. Korpilahden päätettyä liittymisestä syntyi tästä ja maalaiskunnan 
taloudesta vauhditus. Liitospäätöksen käynnisti oikea-aikainen 
ponnistus vuoden 2007 alussa, kuin Matti Nykäsen hyppy Laa-
javuoren suurmäessä: jo kesän alussa tehtiin päätös liitoksesta. 
Liittyminen ajoitettiin vuoden 2009 alkuun, mikä merkitsi varsin 
niukkaa valmisteluaikaa. Koordinoitavia tehtäviä maanmittaus-
sektorilla osoittaa oheinen (s. 28), Suomen Kuntaliiton muistioon 

perustuva taulukko. Tietojärjestelmien piti olla yhteen sovitettuina 
vuoden 2009 alussa. ” Yhdistymistä helpotti, että maalaiskunta oli 
suurehko kunta ja sillä oli kehittynyt sekä osaava maanmittausorga-
nisaatio. Lisäksi oli tehty jo aikaisemmin yhteistyötä, mm. yhteistä 
osoitejärjestelmää valmisteltaessa.” 

Kunnissa oli eri koordinaattijärjestelmät – kaupungilla omansa, 
maalaiskunta ja Korpilahti KKJ:ssä. Siirryttiin uuteen EUREF–FIN-
standardiin.

Maalaiskunnan maanmittaustoimitukset teki Maanmittauslaitos 
ja Jyväskylässä asemakaava-alueilla kaupunki. Neuvoteltiin niin, että 
uusi kaupunki ryhtyi tekemään toimitukset asemakaava-alueillaan 
ja Maanmittauslaitos muualla.

eRi toimintataVoista yHteinen linja
Maalaiskunnassa ei ollut käytössä sitovaa tonttijakoa. Jo Säynätsalon 
liittymisen yhteydessä oli päätetty, että koko kaupungissa otetaan 
käyttöön yhtenäinen, kaupungin käyttämä malli. Näin tehtiin myös 
uudessa kaupungissa. Koko kunnan asemakaava-alueella edelly-
tettiin sitovat tonttijaot, jotka olivat rakennusluvan edellytyksenä. 
Siitä syntyi valtavasti tonttijakojen laatimisia, laadunmuutoksia ja 
lohkomisia sekä kiinteistönmäärityksiä. Maalaiskunnassahan oli 
riittänyt omistus/hallintaoikeus rakennusluvan myöntämiseen. Siitä 
oli aiheutunut paljon epäselvyyksiä kortteleihin, joita nyt jouduttiin 
paikkaamaan. ”Työ oli valtava, mutta jo kuntalaisten tasapuolinen 
kohtelukin edellyttää samaa mallia koko kuntaan”, Erja sanoo. 

Tasapuolisuuden vaatimus korostui myös maapolitiikassa. 
Kaupunki oli noudattanut vahvaan kaupungin maanomistukseen 
perustuvaa maapolitiikkaa. Maalaiskunta sen sijaan käytti paljon 
maankäyttösopimuksia.

Vuonna 2008 käynnistettiin alakohtaisia valmistelutyöryhmiä, 
joissa oli poliittinen edustus. Ne olivat toimialakohtaisia ”teknisiä” 
työryhmiä. Sen lisäksi muodostettiin yhteinen järjestelytoimikunta, 
jossa käsiteltiin poliittisia päätöksiä edellyttäviä kysymyksiä. Tek-
nisessä ryhmässä laadittiin maapoliittiset periaatteet, jotka vietiin 
järjestelytoimikuntaan.

”Maapolitiikassa valittiin vahvaan kunnan maanomistukseen 
perustuva linja. Se hyväksyttiin poliittisesti melko yksimielisesti. 
Maankäyttösopimusten suhteen päätettiin, että ne hankkeet, joissa 
luottamusamieskäsittely oli alkanut, vietäisiin sellaisina loppuun.” 
Uudet hankkeet aloitettiin uudella linjauksella.

Erja sanoo ymmärtävänsä maalaiskunnankin ratkaisuja.” Maalais-
kunta oli kasvanut hyvin nopeasti ja tonteista oli pula. Sopimuksin 
saatiin alueita nopeammin käyttöön ja maalaiskunnalle neuvotel-
lut sopimuksetkin olivat varsin hyviä: kunta sai kustannuksensa. 
Toisaalta maalaiskunnassa käytettiin useammin lunastusta kuin 
Jyväskylässä.”



28 Maankäyttö 1|2013

Hajarakentamisen ohjaamisessa ei ollut yhteensovittamista. 
Jyväskylässä ei näet ollut juurikaan varsinaista haja-asutusta, toi-
sin kuin maalaiskunnassa. Suunnittelutarvealueen poikkeuslupia 
Jyväskylässä käsiteltiin ehkäpä 5 kpl vuodessa. Maalaiskunnassa se 
oli jokapäiväistä hommaa. Maalaiskunnassakin oli lupaperiaatteita 
jo tiukennettu ja yleiskaavoituksia laitettu käyntiin.

Laadittiin uusi rakennusjärjestys, jossa määriteltiin uuden kau-
pungin suunnittelutarvealueet ja niihin perustuvat ohjeistukset. 
Hajarakentamisen ohjaaminen tiukkeni. Tästä oli myös poliittista 
keskustelua. Periaatteet ovat kuitenkin hyvin pitäneet myös 
lautakuntaan tulleissa valitustapauksissa. Rakennusjärjestyksen 
arviointityö on meneillään ja paine kohdistuu esimerkiksi näihin 
suunnittelutarvealueiden rajauksiin. ”Kritiikkiä on ollut, kun pitäisi 
laatia kaava ennen rakentamista, mutta sitä ei ole ehditty tehdä 
reuna-aluille. Nyt on meneillään kyläkaavoja (osayleiskaavoja), jotka 
ovat rakentamisen perusteena.”

Kaupunki ostaa nyt aktiivisesti raakamaata ja vain kaavamuu-
tostilanteissa laaditaan maankäyttösopimuksia.

Henkilöstölle muutos sujuVa
Korpilahdella ei ollut lainkaan maanmittausväkeä. Maalaiskunnassa 
tapahtui useita eläkkeelle siirtymisiä. Kyseltiin myös henkilökunnan 
kiinnostuksia uuteen organisaatioon siirryttäessä. Esimiestehtävät 
loksahtivat luonnikkaasti ja koko henkilöstölle löytyi sopivasti 
paikat.

Syksyllä 2008 maalaiskunnan maanmittausväki muutti etuajassa 
kaupungin Rakentajantaloon. Pidettiin seminaareja, kiinteistön-
muodostukseen lisättiin väkeä eikä ketään irtisanottu. ” Siirtymävai-
heessa oli valtavasti koordinointitöitä. Koko muutos meni erittäin 
sujuvasti sekä henkilöstö- että poliittisella rintamalla. Sitä helpotti 
myös, että maalaiskunnassa oli kehittynyt maanmittaustoimi”, 
Erja painottaa.

e s i M e r K K i Pa i K K at i e toa i n e i s to i s ta , joiden tulisi 

olla siirretty uuden kunnan tietojärjestelmään siihen 

mennessä, kun palvelujen järjestämisvastuu siirty y 

uudelle kuntaorganisaatiolle. Tämä edellyttää, että 

seuraavat järjestelmät, tietoaineistot ja palvelut on 

siirretty uuteen toimintaympäristöön ja niiden toimi-

vuus on varmistettu:

•	 tietojärjestelmähankinta

•	 taso-	ja	korkeuskoordinaattijärjestelmä

•	 t ietojärjestelmiin	 l i i ttyvät/sisältyvät 	 rekisterit	 

ja tietoaineistot:

•	 asemakaavan	pohjakartta

•	 voimassaoleva	asemakaava,	  

ajantasa-asemakaava

•	 osoitteet

•	 opaskartta

•	 ortokuvat

•	 yleispiirteinen	maastokartta	(MML)

•	 kiinteistöt

•	 rakennukset

•	 maaomaisuus

•	 maanvuokrat

•	 metsävarannot

 Lähde: Suomen Kuntaliiton ohje
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MaanKäy tön suunnitteLu  
isona KoKonaisuutena  

on vaHvuus eiKä sitä voi 
 KuntayHteist yöLLä Korvata.

lutakko on vanhaa pienteollisuusaluetta, josta on 
noussut uutta Jyväskylää: asuntoja,työpaikkoja 
sekä kultuuri- ja kongressitiloja.

©
 Lentokuva Vallas O

y, ©
Jyväskylän kaupunki.

”Henkilökunnan näkökulmasta tulo osaksi isoa organisaatiota 
luo paremmat resurssit kehittämiseen. Se lisää motivaatiota. Tuli 
uutta virtaa väkeen”, Erja hehkuttaa.

Liittymisen jälkeisessä organisaatiomuutoksessa nousi kun-
tien yhdistyminenkin vielä näkymiin: oltiin joissakin tilanteissa 
maalaiskuntalaisia tai kaupunkilaisia. Se on muutokseen liittyvä 
luonnollinen ilmiö.

Erja itse ei sano enää oikein muistavansakaan, että joskus on 
oltu eri kuntia.

kokemuksia
”Kun pieni kunta, kuten Korpilahti, liitetään isompaan, sieltä ei tule 
henkilökuntaa ja maanmittausasiat ovat alkutekijöissään. Ongel-
maksi tulee, mistä riittää henkilökuntaa asioiden järjestämiseen.” 
Erja kertoo kiinteistöinsinööri Juha Kantasen vitsailleenkin, että 
”kaupungissa oli sitova asemakaava ja tonttijako, maalaiskunnassa 
sitova kaava ja ohjeellinen tonttijako, Korpilahdella ohjeellinen 
asemakaava.”

Korpilahdella aloitettiin kaikki alusta kolmioverkon kunnostuk-
sella ja keskusta-alueen rajamerkkien kartoituksella.

”Kun ollaan yhtä kuntaa, ei voi olla asiakkaan kannalta erilaisia 
periaatteita eri osissa kuntaa. Prosesseissa voi olla eroa, koska 
tarpeet ja olosuhteet ovat erilaisia, näin vaikkapa mittaustark-
kuudessa.”

maankäytön suunnittelu Hyötyy
”Maankäytön suunnittelu isona kokonaisuutena on vahvuus eikä 
sitä voi kuntayhteistyöllä korvata. Kilpaillaan yrityksistä ja raha 
menee toiseen kuntaan ja panostukset toiseen.”

Jyväskylällä alkoivat rajat tulla vastaan. Nyt voidaan toimia 
suunnitellusti isommalla alueella. Jyväskylän pinta-ala 11-ker-
taistui. Olemme laskeneet, että 90 % asukkaista ja yrityksistä 

sijaitsee kuitenkin 10 km:n säteellä keskustasta. Tavoite on, että 
tämä suhteellinen jakauma säilyy. Se merkitsee kuntarakenteen 
tiivistymistä edelleen.

”Hajarakentamisen ohjaaminen on ison kunnan vahvuus. ELY-
keskuksen kanssa teemme erittäin hyvää yhteistyötä eikä heidän 
ole tarvinnut puuttua kaupungin ohjaukseen.”

– Syntyykö säästöjä?

”Hyöty on ollut siinä, että selviämme paremmin ja on saatu 
paremmat yhteiset resurssit kehittämiseen. Meillä se näkyy mm. 
henkilöstön työkuvissa ja yhteistyön kehittämisessä.”

”Maapolitiikan tulokset näkyvät pitkällä jänteellä: nyt panos-
tetaan maanhankintaan ja se näkyy tulevaisuudessa tonttitar-
jonnassa.”

Kuntauudistukseen yleensä Erja ei suostu ottamaan kantaa, 
mutta SOTE-uudistus mietityttää. ”Siellä olisi paljon organisatorista 
tehtävää, tarvittaisiin insinööriaivoja.”

Jyväskylän, maalaiskunnan ja Korpilahden liitos näyttää ul-
kopuolisin silmin mallikkaalta ja seesteiseltä. Sehän noudattaa 
Keski-Suomen maakuntalaulun sopuisaa henkeä: ”Täällä on naapuri 
heimoni verta, täällä on ystävä voittamaton.” Niin tuntui olleen.

Jyväskylä sopii tutustumiskohteeksi kuntauudistuksia vastus-
taville.

haastattelija on keskisuomalainen ex-päätoimittaja. 
Sähköposti plehtonen1 elisanet.fi.


