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sari Putkonen

tehokas maaomaisuuden hallinta  
–kokemuksiaLahdesta

lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan  
sähköisillä palveluilla haetaan toimintaan tehoa ja palveluun 
laatua. tehokkaalla maaomaisuuden hallinnalla on voitu 
siirtää  henkilöstöresursseja muihin tehtäviin.

Viime vuoden lopussa Lahdessa käyttöönotettu Tekla Oyj:n 
kehittämä Tonttitarjonta-sovellus on tehostanut tonttien julkaisu-
menettelyä. Sovelluksella kaupunki saa oikea-aikaisesti ja aiempaa 
pienemmällä vaivalla kattavat tiedot kaupungin tonteista verkko-
sivuilleen. Kartastopäällikkö aija Holopainen Lahdesta toteaa, että 
tämä on linjassa kaupungin sähköisen asioinnin tavoitteiden kanssa.

saumaton Palveluketju
Lahden kaupungissa sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelmas-
sa sähköisten palvelujen tavoitteeksi asetetaan saumaton palvelu-
ketju, jonka tulee tukea palvelutapahtumaa koko sen elinkaaren 
ajan aina palvelutarpeen syntymästä sen tyydyttämiseen saakka.

Tavoite sisältää ainakin kaksi puolta: toisaalta sähköisten ratkai-
sujen tulee tukea kaupungin työntekijöitä prosessien virtaviivaista-
misessa ja toisaalta tietojärjestelmien pitää palvella kaupunkilaisia 
heidän asiointitarpeissaan.

Rauno Leskinen

Ennen uusien sähköisten palvelun 
täysmääräistä käyttöönottoa työn-
tekijöiden työprosessit on muokat-
tava uuteen palveluun sopiviksi, 
kertovat kartastopäällikkö Aija 
Holopainen (vas.) ja paikkatieto-
insinööri Carola tiihonen.

laHden kauPungissa on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki 
voi luovuttaa vuosittain noin 100–130 tonttia omakotitalon raken-
tamista varten. Lisäksi 101 000 asukkaan kaupungissa pyritään 
tehokkaan maapolitiikan keinoin pitämään yllä kolmen vuoden 
tonttivarantoa.

Kaupungin tarjoamien tonttien julkaiseminen kansalaisille on pe-
rinteisesti ollut hyvin työläs prosessi. Julkaistavan www-sivuston koos-

tamiseksi on tarvittu 
useiden työntekijöi-
den tuottamia tietoja, 
joita ovat esimerkiksi 
tontin sijainti, hinta, 
vuokra, rakennusoi-
keudet ja työohjeet 
sekä kaavat ja muut 
mahdollisesti kuvat.

Kartalla Ahtialan alue, 
jolta lahti luovuttaa 
tontteja. lahden verkko-
sivuilta kaapatuissa 
näyttökuvissa on säh-
köisen tonttitarjonta-
sovelluksen näkymiä 
tarjottavista tonteista.
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Paikkatietoinsinööri Carola tiihonen Lahden kaupungista 
toteaa lisäksi, että ehdoton vaatimus sähköisten palveluiden ja 
sovellusten hankkimiselle on kustannustehokkuus verrattuna 
aiempiin käytäntöihin. ”Henkilötyövuosissa on tultava säästöjä.”

Tehtyjen linjausten mukaisesti kaupungin Tekninen ja ympäris-
tötoimiala on viimeisen vuosikymmenen aikana ottanut aktiivisesti 
käyttöön kuntalaisten asiointia helpottavia sähköisiä palveluja. 
Näitä ovat muun muassa vuorovaikutteinen palautejärjestelmä 
sekä sähköinen rakennuslupahakemus ja tonttitarjontasovellus.

väHemmän manuaalista työtä
Lahdessa maaomaisuutta hallitaan Teklan kiinteistöomaisuuden 
hallintaratkaisulla, jossa on tiedot siitä, mitä kaupunki omistaa ja 
missä, mitä ja milloin kaupunki on myynyt, ostanut ja vaihtanut 
sekä minkä arvoisia maaomistukset ovat.

Tehokkaalla maaomaisuuden hallinnalla on tavoiteltu kaupun-
gin sisällä prosessien nopeuttamista ja henkilötyövuosien säästöjä. 
Esimerkiksi kun tonttien julkaisusovellus on integroitu hyvin 
maaomaisuusjärjestelmään, manuaalisen työn määrä vähenee, 
koska kaikki tontin julkaisemiseen liittyvät tiedot löytyvät samasta 
paikkatietojärjestelmästä. Työ ei enää ole palapelin kasaamista eri 
lähteistä. ”Ei tarvita enää irrallisia taulukoita. Siitä se hyöty tulee”, 
Tiihonen tiivistää.

Tonttien julkaisusovellus keskustelee rajapinnan kautta Lahden 
sähköisen arkiston kanssa, joten käsittelyn alla olevan tontin vanhat 
vuokrasopimukset saa automaattisesti esille.

Myös osa arkistoinnista on automatisoitu, joten tulostamista ja 
skannaamista on aiempaa vähemmän. Lisäksi vuokrattavien tont-
tien julkaisu ja pois ottaminen Lahden kaupungin verkkosivuilta 
tapahtuvat automatisoidusti.

”Tehostuneella toiminnalla saamme lisäresursseja muihin tehtä-
viin. Meillä on linjattu, että henkilöstöä ei irtisanota”, Tiihonen kertoo.

Tonttien julkaisusovelluksesta on tällä hetkellä käytössä ensim-
mäinen versio. Toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä parannetaan 
jatkokehittelyssä. Esimerkiksi ohjelmistotoimittajan, Lahden ja 
muiden sovellusta käyttävien kaupunkien kesken on käynnissä 
myös sähköisen omakotitalotonttien hakumenettelyn kehittämi-
nen. Sähköinen hakumenettely vähentäisi entisestään manuaalista 
työtä, kun tontin hakija voisi täyttää hakemuksensa verkossa.

Palvelut joukkoPäivityksinä
Lahden kaupunki on jakanut maa-alueensa hintavyöhykkeisiin. 
Uusien tarjolle tulevien tonttien hinnat ja vuokrat saadaan joukko-
päivityksinä siten, että kullekin vyöhykkeelle syötetään hintatieto, 
ja julkaisujärjestelmä laskee kunkin kiinteistön vuokran ja hinnan 
automaattisesti.

Muita joukkopäivityksen teemoja voivat olla luovutettavien 
tonttien luovutusehdot ja lämmitysmuoto tai alueen koulut, 
päiväkodit, sairaalat ja muut palvelut. ”Joukkopäivitykset toimivat, 
kunhan pidämme alueiden tiedot kunnossa”, Tiihonen kertoo.

Maaomaisuuden arvo pitää viedä kaupungin kirjanpitoon. Tiedot 
saadaan tulostettua maaomaisuuden hallintajärjestelmästä. Kirjan-
pidon ja maaomaisuuden täsmäytyksiä tehdään kuukausittain ja 
saadut myyntivoitot ja -tappiot siirretään kirjanpidossa toiselle tilille.

Hyötyjä kaavatalouslaskennassa
Hyvä maapolitiikka edistää kaupungin laadukasta kehittämistä 
ja kaupungin asuntorakentamiselle asettamien tavoitteiden 

saavuttamista. ”Meillä maaomaisuuden hallintaa ja kaavoitusta 
tehdään saman katon alla hyvässä yhteistyössä”, Tiihonen kertoo 
tyytyväisenä.

Kysyttäessä kaupungingeodeetti Juha Helmiseltä tehokkaan 
maanhallinta- ja tonttitarjontasovelluksen hyötyjä, hän nostaa esiin 
kaavatalouslaskennat.

”Kun kaupungissa tehdään kaavatalouslaskentoja, saadaan 
laskentajärjestelmään lähtötiedot suoraan maaomaisuuden hal-
lintajärjestelmästä.”

”Kaavatalouslaskennassa lasketaan ne kustannukset, joita kau-
pungille koituu, ennen kuin tontti saadaan rakennettavaksi”, Helmi-
nen selvittää. ”Tavoite on, ettei tämä tuota kaupungille tappiota.”

tonttitiedot kansalaisen käytössä
Helminen toteaa, että yhä useammin varsinkin nuoret ja ulkopaik-
kakuntalaiset tutustuvat Lahden tonttitarjontaan ensin internetin 
välityksellä. ”Julkaisusovellus on myös markkinointia ja viestintää.”

Kun kansalainen menee Lahden sivuilta katsomaan luovutetta-
via tontteja, hän saa listauksen alueista, joilla tontteja on sekä kunkin 
alueen yksittäiset tontit, rakentamisohjeet, asemakaavatiedot ja 
muut kiinteistön tiedot. Tontit esitetään kartalla ja taustakuvaksi 
saa esimerkiksi ilmakuvan tai opaskartan alueesta.

”Tulevaisuudessa palveluun voisi lisätä visualisointia, kuten 
valokuvia”, Helminen suunnittele.

Carola Tiihonen puolestaan huomauttaa, että asiakkaat ovat 
tykänneet siitä, että voivat tarkastella tontteja verkossa.

Manuaalisen työn 
määrä vähenee, 
 koska kaikki  tontin 
julkaisemiseen 
 liittyvät tiedot 
 löytyvät samasta 
järjestelmästä.

Kirjoittaja on Fm ja freelancer-
toimittaja, jonka erikoisaloina 
ovat  maanmittaus ja infrastruktuuri 
sekä näihin liittyvät tieto järjestelmät.  
sähköposti  
sariputkonen kolumbus.fi.


