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TAPA AMISIA

atunnainen toimittaja oli menossa kon-
serttiin kotikaupungissaan Järvenpää-

sä. Pekka tuntee asiassa vaivautuneisuut-
ta: ”Asialle ei enää ole perusteita, koska
toimistossa on monia rautaisia asiantun-
tijoita. Jotenkin tuntuu rasittavalta, kun
viikoittain kuulee asiakkailta, että olen-
ko se Taiton poika, olenko Taiton jälki-
kasvua jne. Semmoinen ’jälki’ isälläni on
yhä edelleen Päijät-Hämeessä”, Pekka
kertoo.

Postimerkkejä Pekka kertoo kerän-
neensä niin kauan kuin muistaa. Puhtia
harrastukseen tuli paikalliseen filatelis-
tikerhoon liittymisen myötä. Hän joutui
melko pian kerhon sihteeriksi ja puheen-
johtajaksi ja 80-luvun puolivälissä Suo-
men Filatelistiliiton hallitukseen ja 90-
luvulla sen puheenjohtajaksi 6 vuodeksi.
Järjestötehtävät veivät myös kansainväli-
siin tehtäviin ja matkoille useisiin mai-
hin. Eksoottisimpina Pekka luettelee Ete-
lä-Korean, Thaimaan ja Japanin. Wienin
maailmannäyttelyssä Pekka toimi Suo-
men komissaarina v. 1990 sekä sen jäl-
keenkin toistuvasti muissakin kongres-
seissa. Huipennus oli isännyys Helsin-
gissä pidetyssä Filatelian maailman kong-
ressissa v. 1995.

Näyttelytuomarina Pekka on toiminut
80-luvun puolivälistä saakka. Hänen eri-
koisalueensa on postihistoria.

Tuomarin homma on vaativaa. Pitää
tuntea aihepiiri hyvin, koska kokoelman
kerääjä tuntee sen vielä paremmin. Kun
ratkaisu on sitten tehty, tunteet kuohu-
vat, sillä jokainen keräilijä pitää tietysti
panostustaan erinomaisena, suorastaan
ylivertaisena. Tuomari saa kiitoksia, mut-
ta joskus myös pyyhkeitä.

Pekka toimi myös Filatelisti-lehden
päätoimittajana 8 vuotta ja toimitti kaik-
kiaan tuona aikana lehden 80 numeroa.

Oman kokoelman laatimiseen on men-
nyt rutosti yötunteja. Arvattavasti myös
rahaa.

”Huomasin 70-luvulla erään näyttely-
tuloksen jälkeen, ettei tällaisella kokoel-
malla mitaleja saavuteta. Niinpä valitsin
keräilykohteeksi kotiseudun, Päijät-Hä-
meen postihistorian. Kokoelmassa kerro-
taan alueen postinkuljetuksen kehittymi-
sestä ja erilaisista postinkuljetusmuodois-
ta ja aihetta käsitellään aitojen postilähe-
tysten avulla selvittämällä mm. niissä ole-
via merkintöjä. Postihistoriassa tutkitaan,
mitä postilähetykselle tapahtuu matkan
aikana: siis millainen lähetys oli, paljon-
ko siitä piti maksaa, mistä se lähti, mil-
loin se lähti, mitä reittiä se kulki ja mil-
loin saapui perille. Yksittäisillä postimer-
keillä postihistoriaa voidaan dokumen-
toida äärimmäisen harvoin”, Pekka ker-
too.

Aiheesta Pekka on tehnyt myös kaksi
kirjaa: Lahden seudun postitoimipaikat
(v. 1982) ja Päijät-Häme Postilaukussa
(v. 1987). Materiaalia on tästä filatelian
alueesta kertynyt kaksi huoneellista – vai-
mon hermostumisrajaan saakka.

Erääksi kokoelmansa arvokkaimmista
kohteista Pekka mainitsee kuninkaan an-
taman perustamiskirjeen vuodelta 1755,
joka koskee Päijät-Hämeen ensimmäisen,

Päijät-Hämeen postihistoria on

Pekka Taiton keräilykohteena.

PEKKA TUNTEE
POSTIHISTORIAN

talolle. Kuinka ollakaan, samassa paikas-
sa tungeksivat postimerkkeilijät pystyt-
tämässä omaa kolmepäiväistä, valtakun-
nallista näyttelyään.

Toimittaja muisti heti, että lahtelai-
nen maanmittausteknikko Pekka Taitto
on muun ohella eturivin filatelisteja Suo-
messa ja kansainvälisestikin tunnettu pii-
reissä.

Ja hupsista, sieltäpä Pekka löytyikin
näyttelysermien välistä arvioimassa ko-
koelmia. Hän oli toinen näyttelyn posti-
historialuokan tuomareista. Omakin ko-
koelma, postihistoriaa käsittelevä, oli esil-
lä tuomarisarjassa.

Kun molemmilla oli kiireensä, sovit-
tiin tapaamisesta seuraavaksi päiväksi.
Satunnainen toimittaja oli usein suunni-
tellut joskus kyselevänsä postimerkkei-
levän maanmittarin saloista lukijoiden
iloksi. Nyt se hetki koitti.

Maanmittarin ammattiin Pekka kertoi
sitoutuneensa jo 4-vuotiaana. Nimittäin
Asikkalan uskotut miehet kertoivat kan-
taneensa häntä isän, Olli Taiton toimi-
tuksessa, kun tuleva maanmittari oli pe-
lännyt muurahaisia. Olli Taitto työsken-
teli sodan jälkeen vuoteen 1962 saakka
taksamaanmittarina Päijät-Hämeessä. Ih-
miset tottuivat hakemaan kaikenpuolisia
maa-asioita koskevia neuvoja Taiton ko-
toa ja myöhemmin kun siirryttiin kuu-
kausipalkkatoimistoon, sama meno jat-
kui siellä. Isännät tulivat selvittämään
maaongelmiaan ”Taiton toimistolle”. Kun
sukupolvi vaihtui, jatkui kuitenkin Tai-
ton brandi Lahdessa. Pekka tuli maan-
mittausteknikkona tekemään toimituksia
Lahden maanmittaustoimistoon ja Tai-
ton nimi pysyi päijäthämäläisten mieles-
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kertainen ja selkeä järjestelmä
ja kokonaiskuva opetuksen
tarpeisiin lienee perustellum-
pi. Näiden tavoitteiden yhdis-
täminen ei ole ongelmatonta,
kun vielä otetaan lisäksi huo-
mioon toistuvat lainmuutok-
set.

Kiinteistönmuodostamisoi-
keus II -teoksessa on tarkas-
teltu kiinteistönmuodostamis-
lain suhdetta läheiseen lain-
säädäntöön so. uuteen maa-
kaareen sekä maankäyttö- ja
rakennuslakiin. Yleisiä ongel-
mia -luvussa on selvitetty pe-
rusteellisesti kaavoituksellisia
osittamisrajoituksia mukaan
lukien arvio osittamisrajoitus-
ten kehityksestä. Edelleen sa-
massa luvussa on käsitelty
maaomistusoikeuden kehitys-
tä sekä ehdotusta luonnonsuo-
jelutoimitukseksi. Yleinen
muodostamisoppi tarkaste-
lee kiinteistönmuodostamisen
yleisiä perusteita, toimitus-
karttaa, perusparannustoi-
menpiteitä, jakoperustetta ja -
suunnitelmaa sekä sen toteut-
tamista kuin myös täytäntöön-
panoa. Seuraavissa luvuissa
on käsitelty kiinteistönmuo-
dostamistoimitukset toimitus-
lajeittain, yksivaiheiset ja mo-
nivaiheiset järjestelytoimituk-
set kuin myös erityiset järjes-
telytoimitukset. Yhteiset alu-
eet ja erityiset etuudet, rasit-
teet ja tieoikeudet, kiinteistö-
jen yhdistäminen ja kiinteis-
tönmääritystoimitukset sekä
erityiset kiinteistönmäärityk-
set tulevat teoksessa myös kä-
sitellyiksi. Teoksen lopussa on
selostettu kiinteistönmuodos-
tamislainsäädännön kehitys-
näkymiä.

Kiinteistötoimituksia teke-
vän toimitusinsinöörin näkö-
kulmasta teos vastaa niihin
odotuksiin, jotka ovat liitty-
neet toimituslajeittaiseen kä-
sittelyn tarpeeseen. Esimer-
kiksi halkomista käsittelevä
lähes neljäkymmentä sivua kä-
sittävä selostus kattaa varsin
tyhjentävästi sen tietotarpeen,
mitä kyseisestä toimituslajis-Pekka Lehtonen

Arvo Kokkonen
maanmittausneuvos
Maanmittauslaitos

ta on toimitusinsinöörin sys-
temaattisesti hallittava. Lais-
sahan ei ole halkomista mää-
ritelty.

Kun esitykseen lisätään
Hyvösen teoksille ominainen
laaja ja myös tuoreiden oike-
ustapausten referointi ja nii-
den selostus, on lopputulos
onnistunut. Samalla syste-
matiikalla on käsitelty myös
muut toimituslajit. Monivai-
heisista toimituksista uusjaon
käsittely on toteutettu perus-
teellisuudella, jota en ole ai-
emmin kohdannut. Toimitus-
lajeittaiseen käsittelyyn sisäl-
tyy lähes poikkeuksetta kun-
kin toimituslajin toimituspro-
sessin kuvausta. Siteeraukset
aiheista tehtyihin tutkimuk-
siin tuovat lisäarvoa prosessi-
en kuvaamiskäsittelylle.

Professori Veikko O. Hy-
vösen kirja on tullut täyttä-
mään sitä aukkoa, joka meil-
tä puuttui toimituksia teke-
vien maanmittausinsinöörien
näkökulmasta. Teoksessa on
vastauksia avoinna olleisiin
kysymyksiin. Mielenkiintoi-
seksi teoksen tekee myös se,
että lähes jokaisessa luvussa
on kuvattu käsiteltävään ai-
hepiiriin liittyviä kehitysnä-
kymiä. Tätä pidän poikkeuk-
sellisena, mutta tervetullee-
na ja raikkaana.

KIINTEISTÖNMUODOS-
TAMISOIKEUS  II –

KIINTEISTÖTOIMITUKSET
Veikko Hyvönen: Kiinteistönmuo-

dostamisoikeus II – Kiinteistö-

toimitukset. 38 + 712 sivua, Ky

Veikko O. Hyvönen & Co, Espoo

2001, ISBN 951-98394-1-0. Te-

osta on saatavilla kustantajalta,

puhelin (09) 4126030, osoite

Otakallio 2 A 1, 02150 ESPOO,

sekä kirjakaupoista.

Oikeustieteen ja tekniikan toh-
tori, maa- ja vesioikeuden pro-
fessori, emeritus, Veikko O
Hyvönen on julkaissut toisen
osan teoksestaan, jossa hän kä-
sittelee 1.1.1997 voimaan tul-
lutta uutta kiinteistönmuodos-
tamislakia. Samanaikaisesti-
han astui voimaan myös uusi
maakaari. Lisäksi rakennus-
lainsäädännön kokonaisuu-
distus on tullut voimaan.

Professori Hyvönen julkai-
si Kiinteistönmuodostamisoi-
keus I -teoksen vuonna 1998
yhteensä 24 + 569 -sivuisena.
Nyt julkaistu Kiinteistönmuo-
dostamisoikeus II – kiinteis-
tötoimitukset on yhteensä 38
+ 712 sivua. Edellinen osa kä-
sittää yleisten oppien syste-
maattisen järjestelmän samaan
tapaan kuin tekijän vuonna
1982 kiinteistönmuodosta-
misoikeuden yleisesityksessä
silloin voimassa olleen lain-
säädännön mukaisesti. Nyt
julkaistu toinen osa tarkaste-
lee erityisiä kiinteistötoimi-
tuksia.

Heti alkuun on todettava,
että nyt julkaistua osaa on kai-
vattu kiinteistötoimituksia te-
kevien ja niistä vastuussa ole-
vien toimesta, joten teos on
erittäin tervetullut. Uuden
kiinteistönmuodostamislain
voimaan tulon jälkeen on jul-
kaistu suppeampia yleisesi-
tyksiä, mutta nyt julkitullut
teos kattaa laajasti kiinteis-
tönmuodostamistoimitukset.
Maanmittausalan ammattilai-
set ovat vaatineet toimitusla-
jien mukaista etenemistapaa
jo pitempään, kun taas yksin-
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Anianpellon, postitoimipai-
kan perustamista. Suomen So-
dan aikaan liittyy toinen hel-
mi vuodelta 1808. Pekka näyt-
tää kuorta ja kertoo, kuinka
Hollolan kirkolta lähetettiin
nimismiehen määräys ratsu-
miehen viemänä Kärkölän kir-
kossa kuulutettavaksi. Sulka
kuoressa osoittaa kiireellisyyt-
tä. Kirjeessä määrättiin talon-
pojat kokoontumaan hevosi-
neen ja ajopeleineen ja kah-
den viikon muonineen mää-
räaikana Kosken kirkolle. Ta-
lonpoikien tuli olla selviä ja
ajopelien ehjiä. Jos ei tultu,
kasakat tulisivat hakemaan.
Kokoelman huippuja ovat
myös Lahtis-nimisellä siipira-
taslaivalla käytetyt rahtipos-
timerkit, jotka tiettävästi ovat
ainoat säilyneet kappaleet
maailmassa. Merkkien harvi-
naisuutta kuvaa se, että juuri
nämä kappaleet ovat päässeet
englantilaisen alan julkaisun
kansikuvaksi.

Kokoelmalla on tullut kan-
sallinen kultamitali 2 kertaa
ja ulkomaisessakin näyttelys-
sä sama palkinto on muuta-
man kerran ollut aivan huu-
lella.

Postimerkkeily on Pekalle
antanut paljon. ”Se on ollut
minulle toinen elämä mutta
maanmittarin elämä on toi-
nen. Se on tarjonnut huimia
historian löytöretkiä ja paljon
kontakteja kotimaassa ja ul-
komailla. Se on vaatinut pal-
jon työtä ja paneutumista ja –
ymmärtäväisen vaimon.”

Joku viisas on joskus sano-
nut, että keräilijä on onnelli-
nen ihminen – taitaa päteä täs-
säkin, arvioi satunnainen toi-
mittaja.


