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LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
 pidettiin vuotuiset mittauspäivät

Teksti: Santeri Satta 
Kuvat: Eero Vihavainen

Lapin ammattikorkeakoulun 
 Jokiväylän kampuksella pidettiin 

torstaina 16.3.2017 Lapin mittaus-
päivät 2017. Maanmittaustekniikan 

koulutuksen opiskelijat järjestivät 
tapahtuman. Valvovana opettajana 

oli lehtori Sami Porsanger.

MITTAUSPÄIVILLE osallistuivat useiden eri maanmittausalan 
yritysten edustajat, jotka esittelivät kampuksen pääaulassa 
tuotteitansa ja palveluitansa. Näytteilleasettajina olivat Destia 
Rail Oy, Geotrim Oy, Leica Geosystems Oy, Maanmittauslaitos, 
MAKLI ry, Mitta Oy, Nordic Geo Center Oy, Oy ViaCon Ab, Repolar 
Pharmaceuticals Oy, SITECH Finland, Symetri Finland ja Tmi Aune 
Rummukainen.

Mittauspäivät alkoivat kello 10.00 Lapin ammattikorkeakou-
lun vararehtorin Reijo Tolpin puheella, jonka jälkeen edustajat 
pitivät esityksiään kertoen yrityksien taustoista, toiminnasta ja 
tulevaisuuden tavoitteista. Edustajien lisäksi luennon piti myös 
maanmittaustekniikan yliopettaja Pasi Laurila, joka kertoi 
maanmittauksen historiasta 400 vuoden ajalta. Tapahtuma 
päättyi kello 16.00.
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Esityksissä oli erilaista kerrontaa mittausalasta. Esimerkiksi 
MML:n johtava asiantuntija Satu Dahlqvist kertoi kiinteistö-
vaihdannan palveluista ja Helsingistä asti mittauspäiville tullut 
MML:n sovellusasiantuntija Teemu Saloriutta Oskari-ohjelmis-
tosta ja avoimista aineistoista, sekä Rovaniemen kaupungin 
mittaustyönjohtaja Juha-Petteri Lehmus mittauslennokkien 
käytöstä.

Mittauspäivien suunnittelussa ja toiminnassa mukana ollut 
messuemäntä Jenni Marjeta oli suuressa vastuussa tapahtuman 
järjestelyistä. Marjeta piti luennoista, ja mieleenpainuvimpina 
aiheina opiskelijat mainitsivat mm. kantakarttojen 3D-kaupun-
kitietomallin ja radan rakennuksien luennon.

Aulassa olleet näytteilleasettajien ständit olivat mielenkiin-
toisia. Esillä oli esimerkiksi laserkeilain, käsiskanneri, takymetri, 
GPS-laite ja koneohjauksen pienoismalli. Erityisesti koneohja-
uksen pienoismalli herätti paljon mielenkiintoa opiskelijoiden 
keskuudessa.

Tapahtumaa paljon järjestänyt ja sitä juontanut Janne Matilai-
nen piti tapahtumaa sujuvana ja onnistuneena: ”Järjestelyt sujui-
vat mallikkaasti, eikä itse tapahtuman aikana ilmennyt ongelmia.”

”Mittauspäivät olivat onnistuneet, eivätkä poikenneet viime 
vuodesta järjestelyiden osalta, mutta uusia luennoitsijoita oli”, 
tiivisti Marjeta mittauspäivien kulkua.

Matilainen käänsi katseensa tulevaan, vuoden 2018 pidettä-
ville mittauspäiville: ”Hiomme järjestelyitämme, jotta saisimme 
tapahtuman jouhevammaksi, sekä valmistaudumme ottamaan 
ensi syksynä aloittavan vuosikurssin mukaan touhuun.”

Kirjoittaja on maanmittauksen koulutuksen opiskelija.

www.metropolia.fi

Jätä hakemus ja 
katso lisätietoja
metropolia.fi /tyopaikat

Hakuaika päättyy 
22.5.2017.

Osaamista ja oivallusta 
tulevaisuuden tekemiseen

Pääkaupunkiseudulla toimiva Metropolia Ammat-
tikorkeakoulu muodostaa 16 700 opiskelijan ja
noin 1 000 työntekijän yhteisön. Koulutamme 
kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan
sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Olem-
me korkeakoulutuksen uudistaja ja vastuullinen
kumppani, löydämme yhteistyössä uusia ratkai-
suja ja rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen 1.8.2017 alkaen

YHDYSKUNTA-
SUUNNITTELUN 
LEHTORIA
Lehtorin opetusalaan kuuluu:

 • asema- ja yleiskaavoitus
 • maankäyttö- ja rakennuslaki
 • maapolitiikka ja kiinteistöhallinto
 • tonttituotanto
 • yhdyskuntatekniikka

Arvostamme työkokemusta detalji- ja/tai 
yleiskaavatasolta sekä kunnan maapolitiikan 
hoidosta. Kunnallisen päätöksentekoprosessin 
tuntemuksen sekä tonttituotannon tuntemuk-
sen katsomme eduksi.

Tehtävään edellytetään pedagogisia opintoja, 
jotka on mahdollista suorittaa kolmen vuoden 
kuluessa työn aloittamisesta. Lehtorin 
kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkea-
kouluista annetun asetuksen 1129/2014 
mukaiset. Työsuhteen ehdot määräytyvät 
Palvelulaitosten työantajayhdistyksen 
opetusalan työehtosopimuksen (AVAINOTES) 
mukaisesti.

Lisätietoa tehtävästä antavat lehtori Jussi Laari, 
p. 040 674 5054, jussi.laari@metropolia.fi 
sekä osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri, 
p. 040 548 5429, jorma.sateri@metropolia.fi


