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MAANMITTAUSPÄIVÄT  
ESPOOSSA 16.–17.4.2015
Teksti ja kuvat: Susanna Kari

Uudistetulla konseptilla toteutetut Maan
mittauspäivät kokosivat huhtikuussa 
Espooseen noin 400 osallistujaa. Jokainen 
kävijä pystyi räätälöimään itselleen sopi
vimman koulutuspaketin, kun näiden 
kahden keväisen päivän aikana Dipolissa 
kuultiin noin 40 seminaariesitystä viidessä 
rinnakkaisessa sessiossa. Tapahtumassa 
oli varattu oma osionsa myös Nuorten 
maanmittauspäiville ja alan näyttelylle. 
Päivät päätettiin iltajuhlaan, jossa paljas
tettiin myös ensi vuoden päivien järjestäjä: 
Jyväskylä.
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MITTAUS & MALLINNUS

Yleisöllä oli hauskaa Dipolin pääsalissa. Etualalla Maanmittauslaitoksen pääjohtaja 
Arvo Kokkonen ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Matti Vanhanen puhui päivien Asunto-
rakentamisen haasteet -sessiossa. 

Torstain avajaisseremonioiden jälkeen järjestettiin cocktail-tilaisuus, jossa oli aikaa 
sosiaalisille kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Samassa tilassa oli mahdollista 
tutustua näyttelyyn, jossa esittäytymässä oli alan yrityksiä ja organisaatioita.
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Maanmittauspäivien avajaisseremoniassa jaettiin tunnustuksia palkintojen ja stipendien 
muodoissa. Suomen Maanmittausinsinöörien Liito ry:n (MIL) tunnustuspalkinto 2015 meni 
Suomen nuoret maanmittarit -verkostolle sen määrätietoisesta ja aktiivisesta työstä maan-
mittari-identiteetin edistäjänä. Pyykin vastaanottivat Tuomas Jylhä ja Niko Haaraniemi. 

Loppuvaiheen maanmittaus-
insinööriopiskelijat Aino 
(vasemmalla) ja Sanna 
osallistuivat päiville ylei-
sestä kiinnostuksesta: ”Idea 
lähteä nousi esille työpaikan 
kahvipöydässä.” Aino ja Sanna 
kävivät kuuntelemassa muun 
muassa esityksiä MRL:n 
uudistamisesta.

Rinnakkaiset sessiot tarjosivat laajan kirjon 
seminaariesityksiä. Mittauksen ja mallinnuksen 
puolella kuultiin muun muassa digitaalisuudesta 
ja vedenalaisten rakenteiden mittaamisesta.

Maanmittauspäivien neuvottelukunnan puheenjohtaja Kari Rantalainen (oikealla) 
luovutti Maanmittauspäivien standaarin Pekka Lehtoselle.

Maanmittausalan edistämissäätiö tukee apurahoin alaan  liittyvää  tutkimus- 
ja valistustyötä. Kuvassa vasemmalla apurahoja on jakamassa säätiön 
puheenjohtaja Erik Lönnfeldt. Apurahan saajat vasemmalta oikealla ovat  
Jussi Vimpari, Olli Helen ja Jürgen Grönfors.

MAKLI:n puheenjohtaja Jari Ahonen 
(vasemmalla) luovutti MAKLI:n 
 Mittaripystin nro 24  
Martti  Pietikäiselle.
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M A T K A K E R T O M U S
Keltanokat Maanmittauspäivillä 

16.4.2015 LÄHTI ROVANIEMELTÄ Lapin ammattikorkeakou-
lusta 14 maanmittaustekniikan opiskelijaa kauas etelään Espoon 
Otaniemeen Maanmittauspäiville. Tunnelma oli hyvä jo lähtiessä, 
päättyiväthän juuri edellisenä päivänä tämän vuoden opiskelut ja 
kirmasimme kesälaitumille kesätöiden alkamista odottelemaan. 

Etukäteen vähän mietitytti, mitä Maanmittauspäivillä on meille 
annettavana. Tarjottavaahan riitti. Osallistuimme nuorille maan-
mittareille suunnattuun workshopiin, jota vetivät Tuomas Jylhä 
ja Niko Haaraniemi. Aiheena oli miettiä, miten maanmittausalan 
mediaseksikkyys paranisi ja ideoita syntyi, kuten esimerkiksi mo-
nipuolisen esittelyvideon tekeminen. Siellä tutustuimme myös 
toisiin alan opiskelijoihin. Ensi vuodeksi toivoisimme enemmänkin 
opiskelijoita osallistumaan sekä workshopiin että Maanmittauspäi-
ville kaikista alan kouluista. Kokemuksia opiskelusta ja kesätöistä 
on mukava vertailla.

 Samaan aikaan oli myös mielenkiintoisia luentoja, joiden 
välillä suihkimme. Ainoaksi ongelmaksi muodostui valinnan vai-
keus. Aiheet olivat monipuolisia ja avarsivat opiskelijan mielikuvia 
asioista. Sessioissa käsiteltiin paljon ajankohtaisia asioita 3D-kau-
punkimalleista kiinteistökaupan verkkopalveluun ja putkiremontin 
vaikutuksesta asunnon arvoon eli aiheita oli laidasta laitaan.

Esittelijöiden ständeillä pääsimme tutustumaan uusimpaan 
tekniikkaan. Ketäpä tulevaa insinööriä eivät kiinnostaisi laserkeilai-
met, lennokit ja muut töitä helpottavat vempeleet :) Ja ne ihmiset! 
Kuten oli luvattu, iltaohjelmat eivät olleet mitään pönötystä, vaan 
iloista puheensorinaa ja tutustumista ihmisiin.

Olemme aloittaneet verkostoitumisen ja se on mielestämme 
arvokkaampaa kuin opintopisteet ja arvosanat tulevaisuutta sil-
mälläpitäen. Kiitos järjestäjille, esittelijöille ja osallistujille, tunsimme 
itsemme tervetulleiksi!

Seuraavia Maanmittauspäiviä Jyväskylässä ja ”vanhojen tuttu-
jen” tapaamista odotellen,

Kati Hyvärinen, Pauliina Hattukangas  
ja Jenni Nurmi

Vuoden 2015 Maanmittauspäivien 
iltajuhla pidettiin perjantaina ja 
siihen osallistui noin 200 henkilöä. 
Iltajuhla pidettiin päivätilaisuuk-
sien tapaan Otaniemen  Dipolissa, 
siis keskellä perinteikkäitä teekkari-
maisemia. Näin ollen illallisten 
 ohjelman teemakin vastasi miljöö-
tään: osallistujat kuulivat polytek-
nikkojen kvartetin esittämiä lauluja 
ja pääsivät itsekin  laulamaan Aalto-
yliopiston Maanmittarikillan Ulko- 
ja kulttuurimestarin Reeta Ojalan 
johdolla.
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Maanmittauspäivien 2015 yhteydessä  järjestettiin 
Nuorten maanmittauspäivät, johon sisältyi 
 yritysten ja organisaatioiden esittelyjä sekä 
 markkinointiteemainen workshop. Osallistujien 
palautteen perusteella tilaisuus vaikuttaa tärkeältä 
 mahdollisuudelta aktivoida nuoria  maanmittareita 
ja vastaavaan kannattaakin panostaa myös 
 jatkossa. Toisaalta verkostoitumisen ja kokemusten 
vaihdon parantamiseksi nuorten osallistumista voisi 
tukea enemmän kokonaisuutena pelkän erillisen 
osion järjestämisen sijasta.

Paikkatietokeskuksen ylijoh-
taja Jarkko Koskinen puhui 
Nuorten maanmittauspäivillä 
maanmittausalan markkinoin-
nista ja työmahdollisuuksista. 
Käytännön vinkkinä hän 
painotti esimerkiksi kielitaidon 
kehittämisen tärkeyttä.

Lapin ammattikorkeakoulun 2. vuosikurssin opiskelijat Rovaniemeltä olivat lähteneet päiville porukalla. Opiskelijat olivat 
yleisesti ottaen tyytyväisiä päivien antiin, mutta toiveena olisi ollut tutustua lisää yksityisellä puolella toimiviin alan yri-
tyksiin. Nuorten maanmittauspäivien markkinointi-workshop oli myös mielenkiintoinen, mutta monet olisivat mielellään 
antaneet ideoita ja jakaneet kokemuksia alan koulutuksen järjestämisestä markkinointiajatuksien lisäksi. 

Markkinointi-workshopissa 
pohdittiin ryhmissä, miten 
maanmittausalan imagoa 
voidaan edistää ja minkä-
laisilla kanavilla erityisesti 
nuoria voitaisiin tavoittaa. 
Ajatuksia esiteltiin ilta-
päivän purkutilaisuudessa 
toisille osallistujille.
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