Härk

ää sarvista

Hyvät ystävät maanmittaus
taiteessa! Uutena kirjoittajana
tervehdin teitä näillä edes
menneen ystäväni, maanmit
tausteknikko Arvo Konosen
sanoilla. Työni Jyväskylän

toimittaja Markku Villikka sanoi viimei
sessä pääkirjoituksessaan (Maankäyttö
2/2000): ”Uusien asioiden miettimisessä
auttaa monipuolinen ja laaja yleissivistys.
Maanmittarin maailmaan pitää mahtua
maanmittauksen ohella myös muuta,
olkoon se sitten kulttuuria, metsästystä
tai kalastusta.”
Olen jo usean vuoden ajan yrittänyt
totutella eläkkeellä oloon. Töistä luopu
minen jätti suuren aukon. Tiedän, että
monelle työstä luopuminen merkitsee
suurta tyhjyyttä. Sitä ikään kuin tippuu
kartalta. Minun elämääni on mahtunut
monenlaista tekemistä. Noista Villikan
mainitsemista en harrasta metsästystä
mutta sen sijaan intohimoisesti marjas
tusta. Hoidan omakotitaloa ja kesämökkiä.
Monien kavereitteni ja lastenlasten kanssa
golfaan ja keilaan. Kulttuurin saralla
viljelen mm. aforistiikkaa, josta olen jul
kaissut yhden kirjankin. Mutta pitäisikö
maanmittarin maailmaan mahtua maan
mittaustakin?
Seuraan tiiviisti mitä maailmassa
tapahtuu. Myös työssä tutuksi tulleet
asiat kiinnostavat edelleen. Minulle on
tärkeää, että voisin olla edelleen hyödyksi
mahdollisimman paljon. Pelkkä sohvalla
omaan napaan tuijottaminen ei riitä. Olen
huomannut, että joukossamme on monia
pirteitä ja edelleen aktiivisia eläkeläisiä.
Pekka Halme kirjoittaa lehtemme
numeron 4/2009 pääkirjoituksessa am
matillisten yhdistystemme asemasta ja
jäsenten tilanteesta. Tuttuja asioita vuosi
en varrelta. Olen itsekin toiminut MIL:n
tehtävissä vuosia sitten.
Minulle liittoon kuuluminen on ollut
alusta alkaen itsestään selvyys ja on sitä
edelleen. Maankäyttö-lehti on erittäin
tärkeä jäsenten yhdysside. Kun selailin
vanhoja lehtiä, tajusin miten suuren ja

maanmittaustoimistossa oli
tekniikkaa, juridiikkaa, etiik
kaa, estetiikkaa, dialektiikkaa
ja retoriikkaa, ja kokonais
vaikutelma oli hyvin ympä
ristötaiteellinen vaihtelevine
sielunmaisemineen.
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arvokkaan tietopaketin ne muodostavat
kaan. Toivoisin, että lehtemme leviäisi
alamme yhdistysten ulkopuolellekin, sillä
siinä käsitellään tärkeitä asioita, jotka kos
kettavat laajempiakin kansalaispiirejä.
Luonnontieteissä ja tekniikassa pätevät
luonnonlait. Ihmisen on tyytyminen nii
hin. Niiden lisäksi elämäämme vaikuttaa
paljon asioita, jotka eivät seuraa mate
maattista logiikkaa vaan joihin sisältyy
arvostuskysymyksiä kuten politiikkaa ja
etiikkaa. Tekniikassa menemme huimin
askelin eteenpäin. Mielipideasioissa kier
rämme lähtöpisteen ympäri pientä kehää
pääsemättä ilmeisesti koskaan eteenpäin.
Poikkeuksiakin löytyy, kun tulee tiukka
paikka. Tästä on loistavana esimerkkinä
talvisota, jota on viime aikoina runsaasti
muisteltu. Rauhan aikana se ei ole mah
dollista.
Elämme vaihtoehdotonta aikaa. Se
osoittaa päättäjien ylimielisyyttä. Aina
on olemassa vaihtoehtoja. Ne pitää myös
tuoda esille ja keskusteluun. Vain vaihto
ehtoja avoimesti vertailemalla pystymme
etsimään kuhunkin tilanteeseen sopivan
arvopohjan ja ratkaisun.
Tässä maanmittaustaiteessa minua
lähinnä ovat kiinteistötekniikka, kiinteis
töarviointi ja maankäytön suunnittelu.
Näistä ja vähän muistakin aiheista aion
esittää harmaapartaisia mielipiteitä seu
raavissa numeroissa.
Kalle Isokallio ja Jan Erola sanoivat
16.10.2009 TV1:n Jälkiviisaat-ohjelmassa.
että asuntojen hinnat putoavat, kun kun
nilta poistetaan kaavamonopoli. Näinkö
helposti se käykin? Ei kun toimeksi vaan.
Vaan onkohan asia ihan näin? Palstatila ei
nyt riitä enempään, mutta jatketaan kehän
kiertämistä myöhemmin.
Raimo Koivistoinen
raimo.koivistoinen kolumbus.fi
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