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KUKA TÄLLAISTA VÄITTÄÄ, kysyy 
maanmittausalan ammattilainen. Tällaisia 
vastauksia saatiin niiltä aikuisilta henki-
löiltä, jotka vastasivat maanmittausalan 
myyttejä kartoittavaan kyselyyn syksyllä 
2007. Heiltä kysyttiin, miltä maanmittari 
näyttää ja mitä hän tekee työkseen. Samal-
la tiedusteltiin, voisiko vastaaja harkita 
maanmittarin ammattia.

Kyselyllä haluttiin saada selville, mitä 
maanmittausalasta ajatellaan. Tulokset 
vahvistivat sen, mitä aavisteltiinkin: 
maan mittaus tuomittiin miesten alaksi, 
jolla pärjää vain erityisillä matemaattisilla 
kyvyillä. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, 
että maanmittari joutuu värjöttelemään 
ulkosalla läpi vuoden ja kantamaan mu-
kanaan painavia laitteita. Lisäksi maan-
mittausalan opintojen oletettiin kestävän 
ikuisuuksia.

Kuka haluaisi 
maanmittausalalle?

Jos mielikuvat ovat tällaisia, on helppo 
arvata, etteivät maanmittausalan oppilai-
tosten hakuoppaat ole kuuminta hottia 
nuorison keskuudessa. Eivätkä alan sivut 
liene varsinaisesti hiirenkorvilla yhteisha-
kuoppaissakaan. Kuka haluaa hakeutua 
maanmittausalalle, jos mielikuvat ovat 
tällaisia?

Samaan aikaan kasvaa huoli siitä, 
miten tulevaisuudessa saadaan tarpeeksi 
kartoittajia ja maanmittareita. Kun kilpai-
lu työvoimasta kiristyy, tarvitaan sinni-
kästä ja määrätietoista työtä alan imagon 
kohottamiseksi. Pölyttyneitä myyttejä on 
murrettava vaikka vain pienin askelin.

Karttakepillä kyytiä myyteille
Yksi tämmöinen pieni askel on uudistunut 
Karttakeppi.fi , joka markkinoi maanmit-
tausalaa nuorille. Syksyn aikana kokoon-
tunut Maanmittauslaitoksen Karttakeppi-
työryhmä kartoitti ensin yleisimmät 
myytit ja tarttui sitten härkää sarvista. 
Päätettiin, että markkinointikikkana ei 
ole valmiiksi pureksittuja lauseita, vaan 
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liikkeelle lähdettiin nuorten näkökulmaa 
pohtimalla.

Tuloksena saatiin kuvitusta, värejä, 
videoita ja erilaisia toiminnallisuuksia. 
Karttakepissä esitellään työharjoittelu-
paikkoja tarjoavat tahot ja niiden avoin-
na olevat työharjoittelupaikat. Jokaisen 
työnantajan, joka tarjoaa maanmittausalan 
harjoittelupaikkoja, kannattaakin ottaa 
yhteyttä Karttakeppi-työryhmään sivus-
ton kautta.

Karttakepissä voi testata, kenessä on 
ainesta maanmittausalan ammattilaiseksi. 
Testin voi tehdä vaikka toisenkin kerran, 
sillä kysymykset vaihtelevat kerrasta 
toiseen.

Onko maanmittari vanha mies? Te-
keekö hän töitä aina yksikseen? Kestääkö 
maanmittariksi opiskelu todella ikui-
suuden?
Tule ja murra myyttejä! – 
www.karttakeppi.fi .

Näinköhän on? Tämän ja muita myyttejä voit murtaa osoitteessa 

www.karttakeppi.fi .


