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Havainnekuvaa Myllypuron kampuksesta, jonne m
 aanmittaustekniikan
opintoala muuttaa vuonna 2019.

Kiinteistöalan
maanmittariksi Metropoliasta
Aune Rummukainen

Maankäyttö-lehdessä 2/2018
ja sen nettiekstrassa on käyty
kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistöalan opetuksesta. Kiinteistötekniikkaa
opetetaan maanmittareille myös
ammattikorkeakouluissa.
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METROPOLIASSA MAANMITTAREIDEN OPETUKSEEN kuuluu
kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka
10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointija lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5
op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja yhteiskunta -opintojakso
5 op sekä Oikeusoppi 5 op.
Kiinteistötekniikassa opiskelijat perehtyvät kiinteistötietoihin, kiinteistöjärjestelmään ja kiinteistöalan viranomaisiin, tutustuvat kiinteistökauppaan, kiinteistöarviointiin, maankäytön suunnitteluun, rakennusjärjestyksiin, toimitusmenettelyyn, muutoksenhakuun ja toimituksissa
tapahtuneiden virheiden korjaamiseen. Kiinteistötekniikan opintojakso
tarjoaa perustan muille kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyville opintojaksoille. Kiinteistöoikeudessa opiskelu keskittyy sopimusoikeuteen,
maanvuokraan ja muihin erityisiin oikeuksiin sekä kirjaamismenettelyyn.
Lisäksi perehdytään maankäytön lupiin, alueiden ja rakennusten suojeluun, kiinteistöverotukseen, naapuruussuhteisiin sekä julkisuus- ja
eettisyyskysymyksiin.
Kiinteistötoimitukset I -opintojaksolla keskitytään perustoimituksiin
sekä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiin. Kiinteistötoimitukset II:ssa
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5
lunastusperusteisiin, lunastustoiYmpäristövaikutusten arviointi
5
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5
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tekniikan opinnoissa. Lähde: Metropolia
unohtamatta.
Arviointitekniikassa käydään läpi
kiinteistöarvioinnin peruskäsitteet ja
vuoden välein. Sen sisältö vaihtelee kulloisenkin painotuksen
erilaiset arviointimenetelmät. Opintojaksossa perehdytään käymukaan, mutta opintojaksoja siihen sisältyy 30 op ja niiden lisäksi
tännön arviointityöhön ja arviointilausunnon rakenteeseen sekä
opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 30 op. YAMK-koulutuksessa
erilaisten kiinteistöjen arviointiin ja erilaisiin arviointitilanteisiin.
maanmittarit voivat syventää osaamistaan ja opinnäytetyössä
Kun näihin opintojaksoihin yhdistyy käytännön mittaustekniiperehtyä syvällisemmin heitä koskettaviin ja kiinnostaviin työkan, paikkatiedon ja kaavoituksen osaaminen, kiinteistötekniikan
elämän kysymyksiin.
tehtäviin löytyy tulevaisuudessakin ammattitaitoisia tekijöitä.
Opintojaksojen laajuudet on edellä esitetty opintopisteinä
(op). 1 op vastaa 27 tunnin työmäärää.
Yhteiset ammattiopinnot ovat maanmittaustekniikan opinnoissa laajuudeltaan 115 op, syventävät opinnot 15 op, vapaasti
valittavia opintoja on lisäksi 15 op, opinnäytetyö on laajuudeltaan
15 op ja harjoittelu 30 op.
Metropoliassa on amk-tutkintojen lisäksi mahdollisuus maanKirjoittaja toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa
mittauksen ylempään amk-koulutukseen, joka alkaa muutaman
y liopettajana.
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