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Teksti ja kuvat: Ari Laitala

MAANMITTAUSPÄIVISTÄ KUORIUTUI RUOTSISSA 
 LOPULTA SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA

– Yhdyskuntarakentajapäivät

Kun jäsenhinta ammattikunnan kehittymispäiville ylittää 800 euroa, on lupa odottaa 
aika paljon. Ruotsissa paketti on saatu toimimaan sinnikkään kehitystyön tuloksena. 

RUOTSALAISTEN MAANMITTAUSPÄIVÄT ovat kehittyneet 
voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2012 päivät 
kulkivat nimellä Värderings- och LantmäteriDagarna. Vuonna 2013 
päivien nimi oli Värderings-, lantmäteri- och samhällsbyggnadsda-

garna. Viimeisimmät 15.–16.10.2014 järjestetyt päivät tottelivat 
yksinkertaisesti nimeä Samhällsbyggnadsdagarna.

Päivien nimenmuutos ilmentää toki taustalla olevien järjestö-
rakenteiden muutosta, mutta myös päivien toiminta-ajatukseen 
ja toteutustapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota. Palautekyselyt 
tavoittavat jopa niitä, jotka eivät päiville osallistu. Näin järjestäjillä 
on varsin perusteellinen käsitys myös osallistumattomuuden syistä 
ja kehitystoiveista.

OHJELMAA KYMMENELLÄ KANAVALLA
Päivien kehityskulku on ollut jossain mielessä paradoksaalista. 
Toisaalta on kuljettu koko ajan isomman otsikon alle, jonka 

suomennan tässä yhdyskuntarakentamiseksi. Toisaalta isompi 
kokonaisuus on mahdollistanut ohjelman pilkkomisen pienempiin 
kokonaisuuksiin. Pääosa päivien ohjelmasta kulkee kymmenessä 
rinnakkaisessa sessiossa. Pienelläkin uteliaisuudella varustetulla 
osanottajalla on jatkuva positiivinen ongelma. Tarjolla on toinen 
toistaan kiinnostavampia esityksiä. Harmillista, että läsnäolo vain 
yhdessä paikassa kerrallaan on mahdollista.

Rinnakkaiset sessiot tarjosivat kaikkiaan noin 90 esitystä. Kun 
osanottajia oli n. 650, päästään ”esittämisaktiivisuudessa” noin 
15 prosenttiin. Siis joka seitsemäs päiville osallistunut piti myös 
esityksen. Tämä on kelpo luku, joka selittynee osin myös sillä, että 

Berns Salongen  tarjosi hulppeat 
puitteet  illalliselle. Yhteiset 

 juomalaulut ovat  oleellinen osa 
 illanviettoa,  vaikka niitä juomia 

ei juuri  ollutkaan. Se, että 
välillä tartuttiin  vieruskavereita 

 kädestä kiinni, tuntui 
 suomalaisesta edelleen varsin 

eksoottiselta touhulta. 

 ”Tuppisuuksi  
ei jäänyt kukaan.” 
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esityksen pitäneet saivat päiville ilmaisen osanoton. Kehittyminen 
tarvitsee myös kehittäjänsä.

Sessioiden esitelmät olivat varsin käytännönläheisiä, kokemuk-
sia erilaisten kehitysprojektien läpiviemisestä, ajankohtaista alan 
koulutuksesta, alan uusimpia tutkimustuloksia ja mm. yhden laajan 
kirjahankkeen erittäin mielenkiintoinen esittely.

SE DISKUTEERAUS
Mikä tekee kiinnostavasta esityksestä vieläkin kiinnostavamman? 
Se, että esitysten jälkeen käydään perusteellinen keskustelu. 
Sessioiden vetäjien kyky käynnistää ja käydä keskustelua oli suo-
rastaan silmiinpistävää. Oman otantani perusteella samoisin, että 
sessioiden ajasta ehkä noin kolmasosa käytettiin keskusteluihin. 
Ääritapauksena mainittakoon eräs esitys, jossa 15 minuutin esi-
tyksen jälkeen (ja aikanakin) keskusteluun käytettiin kaikkiaan 45 
minuuttia. Tähän oli toki varauduttu aikataulullisesti.

Sessioiden vetäjillä tuntui olevan suorastaan taianomainen 
kyky keskusteluttaa yleisöä. Toki ruotsalainen yleisö on myös 
keskusteluherkempää, mutta sessioiden vetäjillä tuntui olevan 
hämmästyttävä taito viedä keskustelua eteenpäin. Kun välillä (tai 
useastikin) luulin keskustelun jo tyrehtyvän, löytää moderaattori 
(vetäjä) salista henkilön, jolla voisi olla sanottavaa asiasta. ”Haluatko 
sinä sanoa jotain?” oli usein kuultu ja monelle osoitettu kysymys. 
Ja kaikki halusivat. Tuppisuuksi ei jäänyt kukaan.

En sano sitä, että keskustelu sinänsä olisi aina itsearvoista, mutta 
se voi olla usein lisäarvoista. Silloin kun keskustelu löytää uusia 
näkökulmia ja tekee uusia huomioita, sen ei todellakaan toivo ihan 
heti loppuvan. Ehkä meidän Suomessakin pitäisi sinnikkäämmin 
pyrkiä tähän suuntaan. 

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) on päivien vahva 
 yhteistyökumppani,  jonka panos näky y erityisesti 
esityksissä.   Täydennysrakentamisen hintavaikutukset 
lähialueen asuntoihin ovat tutkimuksen alla  parhaillaan

myös meillä Suomessa.

Pohjoismaisten järjestöjen edustajat aloittivat oman kokousurakkansa jo 
 seminaaria edeltävänä iltana. Kerran vuodessa pidettävä Ombudsmanna-
möteen oli tälläkin kertaa kasaantunut niin paljon asioita, että kokousta 
oli tarpeen jatkaa vielä torstaina varsinaisten päivien jälkeen.

Ari Paganus suomalaisesta Dimenteq Oy:stä 
oli saapunut paikalle esittelemään eHarava-
järjestelmää, joka Suomessa on ehditty ottaa 
jo suhteellisen laajaan käyttöön.
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TERVETULOA ENSI VUONNA!
Päivien konsepti on siis täysin kaksipäiväinen, tai 
oikeastaan 2 ja ½ -päiväinen. Niin perusteellinen oli 
ensimmäistä seminaaripäivää jatkava 3½ tuntia kes-
tänyt illallinen. Tunnelma illallisella oli varsin juhlava, 
mutta samalla myös rento, vaikka ripaus muodolli-
sempaakin ohjelmaa oli ujutettu mukaan. Ja ottaapa 
se yhteislauleskelukin oman aikansa.

Myös yhden päivän osanotto on mahdollinen, 
mutta hinta ei juurikaan kaksipäiväisestä alene. Hin-
ta on riippumaton myös siitä, osallistuuko torstaina 
vai keskiviikkona, vaikka keskiviikon osallistumiseen 
kuuluu illallinen. Illalliselle sai ostaa lippuja myös erikseen. Olisi-
kohan hinta ollut 140 euron kieppeillä? Voisi luulla, että tuohon 
hintaan sisältyvät jo varsin runsaat juomat, mutta näin luuleva 
erehtyy. Esim. jälkiruokakahvin juomaseuralaiseksi oli tarjolla 
vain liraus maitokahvia. Ruoka sinänsä oli kyllä korkeatasoista 
ja maittavaa. Berns Salongen tarjosi illalliselle puitteet, jollaisia 
meiltä Suomesta ei taida löytyäkään.

Allekirjoittaneelle tämä oli ensimmäinen kerta ruotsalaisten 
päivillä, joten varsinaista vertailukohtaa aikaisemmasta ei ole. 
On kuitenkin helppo havaita, että yhdyskuntarakentajien am-
mattikunta on onnistunut rakentamaan myös itselleen loistavat 
koulutuspäivät. Eikä päivien annissa sovi vähätellä kontaktien ja 
sosiaalisen puolen merkitystäkään. Kyse ei ole pelkästään uusien 
kontaktien solmimisesta. Vanhatkin kontaktit tarvitsevat ylläpitoa 
ja päivitystä. Muuten ne rapautuvat.

”Sitoutuminen ja omistautuminen 
ammattikunnan kehittämiseen 

ovat selvästi päivien taustalla 
 vaikuttavia arvoja, jotka ajavat 

jatkuvaan kehittämiseen.”

Teoksessa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain 
pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö. 
Tämä kolmas, uudistettu laitos on huolellisesti saatettu 
ajan tasalle sekä oikeuskäytännön että lain muutosten 
osalta. Kirja on kattava tietolähde ja työväline kaikille, 
jotka tarvitsevat työssään maankäyttöä ja rakentamista 
koskevaa lainsäädäntöä.

140 € • ILMESTYY HELMIKUUSSA 2015.

Tilaukset ja lisätiedot

www.edita.fi/verkkokauppa • asiakaspalvelu.publishing@edita.fi • p. 020 450 05

Maankäyttö- ja rakennuslaki
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Sitoutuminen ja omistautuminen ammattikunnan kehittämi-
seen ovat selvästi päivien taustalla vaikuttavia arvoja, jotka ajavat 
jatkuvaan kehittämiseen. Seuraavat päivät ovat jo hyvinkin työn 
alla. Päivämäärää ja paikkaa mainostetaan jo päivien sivustossa 
www.samhallsbyggarna.org, vaikka kehitysideoita hiotaan varmasti 
vielä pitkälle kevääseen.

Isäntien puolesta terveisiä pohjoismaihin lähetti Lars  Jansson. 
Kansainväliset ja erityisesti pohjoismaalaiset vieraat ovat terve-
tulleita päiville ja erikseen vielä muistutettiin siitä, kuinka lähellä 
Tukholma on. Ja meille suomalaisille on suotu vielä pieni aikaetu-
kin. Helsinki-Vantaalta aamukahdeksalta lähtevällä koneella ehtii 
mainiosti paikallista aikaa klo 9 alkaville päiville. Lentoasemalta 
liikennöivä Arlanda Express saapuu nimittäin käytännössä suoraan 
kongressipaikalle, Waterfront Congress Centeriin.


