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Maankäyttötieteiden 
päivä 2014
Susanna Kari

Yhdelle päivälle tiivistettyä ja uudella nimellä varustettua Maan-

käyttötieteiden päivää vietettiin 30.10.2014 Helsingissä. Maan-

mittaustieteiden Seuran järjestämä päivä nappasi ohjelmaansa 

alan ja yhteiskunnan ajankohtaisia asioita: esi-

tyksien teemoina olivat mm. tonttipula ja asunto-

rakentamisen haasteet sekä älykkäät tietomallit 

kaupunkisuunnittelussa. Luento-ohjelman jälkeen 

järjestettiin Maanmittaustieteiden Seura ry:n ja 

Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n syyskokoukset.

Seminaari paikkana  
toimi perinteikäs   
Tieteiden talo 
 osoitteessa Kirkkokatu 6. 
 Maanmittaushallitus  sijaitsi 
vuosina 1926–1982 
Tieteiden taloa viistosti 
vastapäätä.
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Päivän ensimmäinen 
teema rakentui tontti- ja 
asuntopulan ympärille. 
Akavan Elina Moisio  tar-
josi katsauk sen haasteisiin 
kunta päättäjien näkö-
kulmasta.

Ilkka Aaltonen  Helsingin  
 kaupungin Kiinteistö virastosta  
kuvaili  tonttien hinnoittelua.  
Hän esitteli myös kaupungin  
uuden vyöhyke hinnoittelumallin,  
joka on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuonna 2015.

Tontti-aiheesta jatkoi Oulun kaupungin 
Veikko  Lehtinen  kertomalla   
Oulun maapoliittisista  linjauk sista. 
 Mielenkiintoisena  yksityiskohtana 
Lehtinen tutustutti yleisön 
 tontinluovutuskelloon, joka tuo 
 luovutuskeinoihin ennustettavuutta 
vuositasolla.

Tuusulan kunnan 
 kehitysjohtaja Hannu 
Haukkasalo  puhui  
MAL-sopimus-
menettelystä ja muista 
ajankohtaisuuksista 
 Helsingin seudun  asunto- 
ja tontti tuotannon 
 ohjaamisessa. Hän jakoi 
myös Tuusulan kunnan 
kokemuksia esimerkiksi 
kunnan kaavoitus-
suunnitelman kautta.

Tontti- ja asunto-
teeman  esitysten 
jälkeen oli 
 mahdollisuus 
keskusteluun. Kalle 
Konttinen  Maan-
mittauslaitokselta 
toimi puheenjohta-
jana: hän pohjusti 
keskustelua mm. 
havainnollisilla 
asukastiheys-esi-
merkeillä.

Esitysten välillä oli aikaa nauttia lounaasta ja 
keskustella kasvokkain.
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Päivän ohjelmaan  
kuului myös paneeli-
keskustelu  vesijätön 
 lunastuksesta.  
 Juhana  Hiironen  
piti  alustuksen 
 paneelille.

Alan väitöskirjatuotanto oli 
 päivässä myös edustettuna. 
Eeva Määttänen  (Ovenia Oy) 
esitteli tutkimuksensa  vihreiden 
kiinteistö palveluiden  kyvystä 
parantaa  kiinteistöjen 
 ympäristösuorituskykyä ja 
 samalla luoda arvoa  asiakkaalle. 
Yleisössä  heränneiden kysy-
mysten  pohjalta Määttänen 
 pohti erityisesti  palveluiden 
 imagoarvoa.

Petri Lukin  jakoi paneelissa 
 kuulijoille oman kokemuksensa 
mieleen painuneesta  vesijätön 
 velvollisuuslunastuksesta. 
 Paneelissa punnittiin  erityisesti 
lunastustoimitusten  hyötyjä 
ja  velvollisuuksia: kenelle 
 kustannukset tulisi osoittaa?

Pekka Nurmikari  toimi toisena 
panelistina. Myös yleisö kertoi omia 
 kokemuksiaan  haasteellisista vesi-
jätön lunastustapauksista tai muuten 
mieleen jääneistä  toimituksista. 

Aalto-yliopiston  
Sirkku Wallin  puhui  
kaupunkisuunnittelun 
 tietotarpeista  
sekä tiedon 
 pirstaloituneisuudesta. 

Anssi Krooks 
(Geodeettinen laitos) 
kertoi  esityksessään 
älykkäistä  
3D-malleista, niiden 
tarkkuus tasoista ja 
sovelluskohteista.

Maanmittaustieteiden Seuran 
 varapuheenjohtaja Eero Valtonen 
 summasi päivän yhteen loppusanoillaan. 


