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Jani Pötrönen – 
MAANMITTARI VESILLÄ
Haastattelu: Susanna Kari

Merenmittaus muistuttaa suuresti maanmittausta, 
mutta mittauksen eri väliaine tuo mukanaan  
oman viehätyksensä. Vedenalaisessa  mittauksessa 
kartoitetaan maailmaa, jota ei voi pinnan 
 yläpuolelta havainnoida.

Susanna Kari
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Haastattelu: Susanna Kari

VESI ON OLLUT AINA LÄHELLÄ Savonlinnasta kotoisin ja 
Saimaan rannalla kasvanutta Jani Pötröstä. Hänellä ei kuitenkaan 
ollut lapsena mitään erityistä haavetta päätyä merenmittauksen 
pariin tai opiskella maanmittariksi. Janilla ei ollut tuttavia tai 
sukulaisia alalla, eikä hän ollut suunnistaja kuten kovin monet 
maanmittausalan opiskelijat tuntuvat taustaltaan olevan, joten 
päätyminen Otaniemeen geomatiikan koulutusohjelmaan oli 
puhtaasti sattumaa.

Lukion jälkeen matemaattis-luonnontieteellisesti orientoitunut 
Jani halusi opiskella jotain teknistä. “Maanmittauksen kohdalla 
Otaniemen hakuoppaassa tyttö käveli ulkona sillalla ja kattelin, 
että tuossa olisi jotain muutakin kuin pelkkiä sisähommia”, Jani 
muistelee. Kakkosvaihtoehtona olisi ollut energiatekniikka Lap-
peenrannassa.

Jani sai opiskelupaikan Teknillisestä korkeakoulusta ja aloitti 
opinnot vuonna 1999. Pääaineeksi muodostui fotogrammetria ja 
muuten opinnot pitivät sisällään paikannusta ja navigointia. Heti 
ensimmäisen lukuvuoden jälkeen mittaamisen väliaine kuitenkin 
vaihtui: maanmittarifuksi sai kesätöitä silloiselta merenkulkulaitok-
selta. “Ja sillä uralla tässä edelleen ollaan.”

MAALTA MERELLE
Jani liittyi fuksivuonna Otaniemen Jyllääjiin pelaamaan sali-
bandya. Maanmittariopiskelijoiden perustama urheiluseura oli 
alaa tuntemattomalle Janille oiva kohtaamispaikka tutustua 
vanhempiin opiskelijoihin ja saada vinkkejä työnhakuun. Yksi 
sählykavereista oli ollut aiemmin kesätöissä merenkulkulaitok-
sella ja vinkkasi mahdollisuudesta. Jani sai paikan. Työtilanne 
näytti 2000-luvun alussa muutenkin hyvältä, yksi vaihtoehto 
ensimmäiseksi kesätyöksi mittariopiskelijana oli valmiina Sa-
vonlinnan maanmittaustoimistolla. “Sitä en tiedä, mitä olisi 
tapahtunut viimeisen viidentoista vuoden aikana, jos olisinkin 
päätynyt sinne”, Jani pohtii.

Jani jatkoi merenkulkulaitoksella kesäisin töissä koko opiske-
luajan. Diplomityönsä hän teki myös merenkulkulaitoksella, työn 
aihe liittyi merenmittausalusten mittauslaitteiston kalibrointiin. 
Jani valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2006. “Päädyin merelle 
eli ulos toimistosta, kuten hakuopas oli vihjannut”, Jani summaa 
uransa alkutaipaletta.

Jani kuvailee kolmea ensimmäistä kesäkauttaan merenkul-
kulaitoksella yhdeksi työuransa antoisimmista ajoista. Työssään 
hän teki GPS-runkoverkkomittauksia merellä: vierailut Suomen 
saariston upeissa maisemissa ovat jääneet vahvasti mieleen. 
“Sellaisissa paikoissa ei välttämättä muuten pääsisi käymään”, 
Jani toteaa.

Vaikka vedenalaisten kohteiden mittaaminen kuulostaakin 
hyvin erilaiselta perinteiseen maanmittaukseen verrattuna, on 
Jani päässyt hyödyntämään opinnoissa kasvatettua teoriapohjaa 
työurallaan. Monet komponentit ovat samoja riippumatta väliai-
neesta: laserkeilaus helikopterin avulla ilmassa muistuttaa suuresti 
veneellä suoritettua mittausta vedessä. Jani huomauttaa erityisesti, 
että fotogrammetria, paikannus ja navigointi tukevat merenmit-
tausta erinomaisesti, vaikka konteksti olikin yliopistokursseilla eri. 
Vedenalainen akustiikka sen sijaan on tullut tutuksi kokonaan vasta 
työn kautta. Lisäksi yleisesti merellä liikkumisen taito on kehittynyt 
työtehtävien mukana.

Myös vapaa-ajalla Janilla on aikaa ja innostusta vesille lähtöön. 
Purjehdus on yksi hänen tärkeimmistä harrastuksistaan muun ul-

koilmaliikunnan ja palloilun lisäksi. “Ja nykyään vaihdan vaippoja”, 
Jani naurahtaa.

JÄÄTILANNE MÄÄRITTELEE VUOSIKIERRON
Jani sai vakituisen työsopimuksen merenkulkulaitokselle vuonna 
2005. Vuonna 2010 Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöi-
tettiin Meritaito Oy:ksi, jossa Jani jatkoi asiantuntijatehtävissä. 
Nykyään hänen tittelinsä on merenmittaus- ja tutkimuspalvelujen 
työpäällikkö ja hänen vastuunaan on mittausalusten ja niiden 
henkilöstön operatiivinen johtaminen. 

Nyt meneillään oleva talvikausi on Meritaidossa toiminnal-
lisesta näkökulmasta hiljaisempaa aikaa vuosikierrossa. Alukset 
ovat telakalla, huoltotöitä tehdään, uusia tarjouksia lasketaan 
ja toimistolla valmistaudutaan muutenkin kevääseen. Työ 
painottuu siis luonnollisesti avovesikauteen, jolloin kalusto 
saadaan liikkeelle. Jani kuitenkin huomauttaa, että Pohjolan 
talven pituudesta stressataan jopa liikaa, sillä pitäähän jossain 
vaiheessa olla rauhallisempi kausi operatiiviselta kannalta. 
Esimerkiksi viime vuonna töitä päästiin jäätilanteen vuoksi 
tekemään jopa joulun yli, ja tänä vuonna todennäköisesti jo 
maaliskuussa saadaan alukset jälleen vesille. Kovin pitkäksi aikaa 
jää ei siis saarra meritaitolaisia.

Kesällä projektien hallinta pitää puhelimen Janin korvalla, 
onhanhan hän vastuussa välillisesti 30–40 henkilöstä, ja luonnol-
lisesti asiakkaisiin ollaan myös tiiviisti yhteydessä. Janin työ ei ole 
enää yhtä liikkuvaa kuin hänen aloittaessaan uraansa, silloin viikot 
maanantaista perjantaihin vietettiin tien – tai paremminkin veden 
– päällä. Nykyään matkapäiviä kertyy huomattavasti vähemmän, 
mutta kertyypä kuitenkin; erityisesti kauden käynnistyessä järjes-
tetään työmaakokouksia ja  työpäällikön tulee muutenkin liikkua 
aluksilla. Itse merellä oloa on kuitenkin harmittavan vähän. “Sitä 
aina välillä kaipaisi, mutta realistisesti ei ole kauhean käytännöllistä 
istua laivalla merellä ja yrittää puhua puhelimeen muita asioita”, 
Jani perustelee.

Meritaidossa työskentelee yhteensä reilut 200 henkilöä. Suurin 
osa henkilöstöstä toimii vesiväylien hoidossa, ylläpidossa ja raken-
tamisessa. Työntekijöistä noin 30 on Janin tavoin mukana asian-
tuntijapalveluissa. Pieni porukka on tiivis, aluksien vuokrahenkilöt 
tulevat myös takaisin vuodesta toiseen.

KANSAINVÄLISYYS STANDARDEISTA JA 
TIEDONJANOSTA
Merenmittaus on käytännössä ainoa osa Meritaitoa, joka kohtaa 
kansainvälistä kilpailua. Monet hankkeet ovat kokoluokaltaan sen 
verran massiivisia, että ne menevät EU:n pykälien mukaiseen kil-
pailutukseen. Virkamiespohjalta ponnistanut yhtiö on kohdannut 

”Myös vapaa-ajalla  
Janilla on aikaa ja 
innostusta vesille 

lähtöön.”
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luonnollisesti haasteita kansainvälisessä liiketoiminnassa, kun eri-
tyisesti “kustannusrakenteet ja ajattelumaailmat eroavat toisistaan”.

Meritaidossa on muutenkin kova pyrkimys päästä tekemään 
projekteja myös ulkomailla: tarjouksia jätetään ja viime vuosina 
onkin toteutettu hankkeita esimerkiksi Virossa. Merikartoitustöitä 
tehdään maailmanlaajuisesti kansainvälisten standardien mukaan 
ja esimerkiksi IHO (International Hydrographic Organization) määrit-
telee puitteet kartoitukselle. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi 
dokumentointikielenä: kaikki paperityö tehdään englanniksi. Lait-
teistokin on alun perin ulkomailta.

Työroolissaan Janin ei tarvitse säännöllisesti liikkua Suomen 
rajojen ulkopuolelle, mutta hänellä on kuitenkin henkilökohtainen 
motivaatio ulkomaille matkustamiselle. “Itsensä sivistäminen. Ala 
on kauhean pieni ja messut ja konferenssit ovat hyvä foorumi 
tutustua ihmisiin”, Jani huomauttaa. Suomessa ei oikein ole tar-
jolla alan tapahtumia, joten väkisinkin itsensä sivistäminen saa 
kansainvälisiä piirteitä.

NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄÄ
Meritaidossa tyypilliset projektit ovat Liikenneviraston merikartoi-
tustietojen päivittämiseen tähtääviä alueellisia mittausprojekteja. 
Viime vuonna sellaisia töitä toteutettiin lähes 5 000 neliökilomet-
riä, sisävedet mukaan lukien. Vedenalaisen infran tutkimusta ja 
tiedon tuottamista vedenalaisista rakenteista tuotetaan muuten 
esimerkiksi satamille, kunnille, kaupungeille, ELY-keskuksille ja 
rakennuttajille. Mittauskohteita ovat muun muassa satama-altaat, 
sillat ja rantapenkereet. “Vastaavalla teknisellä kalustolla voidaan 
tuottaa aivan eri mittakaavan tietoa rakenteista. Tuhansien neliö-
kilometrien vesialue on järkyttävän kokoinen verrattuna laiturin 
edustaan”, Jani kuvailee.

Janin työuralle on sattunut viime aikoina myös erikoisempia 
hankkeita. Viime vuoden joulukuussa Meritaito valittiin Cinia 
Oy:n Sea Lion -merikaapelihankkeen ulkomaisen pääurakoitsijan 
toimesta toteuttamaan merenpohjan mittaus- ja tutkimustöitä 
Suomen aluevesillä. ”Tämä oli merkittävä projekti Meritaidon pyr-
kimyksissä laajentaa asiakaskenttää perinteisen merenmittauksen 
ulkopuolella”, Jani kertoo innokkaasti.

Toinen Janille itselleen mieleen jäänyt projekti toteutettiin 
viime talvena suomalaisen laivasuunnitteluyritys Aker Arcticin 
kanssa. “Hanke lähti liikkeelle ihan omasta ajatuksesta siitä, että 
voitaisiinko jäätä mitata näillä meidän laitteilla. Se osoittautui-

 ”Laserkeilain veneen 
katolla ja akustinen 
mittauslaite veden alla 
tuottavat saumatonta 
3D-aineistoa.”

Harakan laituri Kaivopuiston 
edustalla kartoitettuna akustisesti 
ja laserilla.

Tyypillisiä projekteja ovat myös 
vedenalaisten putki- ja kaapeli-
linjojen kartoitukset.

Merenmittausaineistoa 
Saaristomeren vaihtelevista 
pohjanmuodoista.
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Sweco Ympäristö
Ympäristö- ja yhdyskunta- 
 tekniikan asiantuntija

Maankäyttö
Strateginen ja ympäristösuunnittelu
Vesihuolto
Infrasuunnittelu
Ohjelmistokehitys

kin kiinnostavaksi tutkimukseksi, jossa päädyttiin Perämeren 
jääkentille tutkimaan ahtautuneiden jäävallien paksuuksia ke-
vätauringon loisteessa.

Juuri tällaiset mielenkiintoiset, uudenlaiset projektit lievittävät 
Janin pelkoa “leipääntymisestä”. Työpäivistä ei tule liian samanlaisia, 
kun on jatkuvasti jotain uutta opittavaa. Lisäksi viehätys veteen 
väliaineena on itsessään motivaatio: Janin mukaan on kiehtovaa 
kartoittaa jotain, mitä ei voi pinnan yläpuolelta havaita. Näkymätön 
maailma tulee akustisissa mittauksissa näkyväksi.

SUOJAUSTA JA ÄLYÄ KEHITTÄMÄSSÄ
Yksi osa Meritaidon erikoistumista on öljyntorjunta ja sillä onkin 
Suomen suurin öljyntorjuntalaivasto. Yhdeksän alusta on valmis-
teltu ja miehitetty hälytysvalmiuteen onnettomuuden varalta. 
Meritaidossa on myös itse kehitetty öljyntorjuntalaitteistoa.

Jani on aktiivisesti mukana Meritaidon tuotekehityksessä. 
Kun pitää itsensä kärryillä alan muutoksista ja trendeistä, nousee 
esille helposti uusia kehitysajatuksia. Esimerkki viime vuosien 
uudistuksista on laserkeilain, joka voidaan liittää kelluvaan ve-
neeseen käytettäväksi satamaympäristössä. Laserkeilain veneen 
katolla ja akustinen mittauslaite veden alla tuottavat saumaton-
ta 3D-aineistoa rantarakenteista – pinnan alta ja päältä.

Aiemmin merenkulkulaitoksessa ja sittemmin Meritaidossa 
on valmistettu jo pitkään maailmanlaajuisestikin huomionar-
voisia muoviputkiviittoja. Kelluvat turvalaitteet on perintei-
sesti valmistettu metallista, mutta Meritaidon muoviputkesta 
valmistettu viitta tunnetaan ensiluokkaisista kyvyistään selvitä 
arktisissa jääolosuhteissa. Näihin viittoihin on nyt integroitu 

myös sisäistä älyä. ”Viitat voivat monitoroida ympäristötekijöitä 
kuten aallonkorkeutta, virtauksia, sinilevää tai öljypäästöjä”, Jani 
avaa aihetta. Kaikkein käytännöllisintä älyllä varustetuissa tur-
valaitteissa olisi kuitenkin laitteen oman sijainnin seuraaminen. 
Suomen olosuhteissa erityisesti juuri jäiden liikkuminen aiheut-
taa viittojen siirtymistä pois paikoiltaan. GPS-vastaanotin voi 
lähettää tiedon viranomaisille ja näin vähentää sitä työmäärää, 
joka tulee sijaintien jatkuvasta tarkistamisesta. Tätä ominaisuutta 
pilotoidaan tällä hetkellä yhdessä Liikenneviraston kanssa.

LISÄPÄTEVYYTTÄ MAAILMALTA
Suomessa ei voi tällä hetkellä opiskella varsinaista merenmit-
tauksen tutkintoa. Janin mukaan fotogrammetrian, paikannuksen 
ja navigoinnin opintokokonaisuudet tarjoavat kuitenkin hyvät 
edellytykset merenmittausalalle haluaville. Lisäksi fysiikan kursseista 
on aina hyötyä.

Pätevyyttä voi lähteä hakemaan myös ulkomailta Meritaidossa 
on tällä hetkellä vakituisesti töissä kaksi geomatiikan puolen maan-
mittariopiskelijaa ja kesätöissä vielä kaksi opiskelijaa, joista toinen 
on parhaillaan vaihdossa Brestin yliopistossa Ranskassa. “Sitä linkkiä 
kehottaisin käyttämään hyväksi”, Jani painottaa. Vaihtosopimuksen 
järjestäminen muihinkaan kansainvälisiin yliopistoihin on tuskin 
vaikeaa. “Esimerkiksi itärajan takana, Keski-Euroopassa ja Englan-
nissa on oppilaitoksia, jotka tarjoavat alan opetusta.” 

Kukaan Janin omista opiskelukavereista ei ole päätynyt Meri-
taitoon töihin. Hyville tyypeille on kuitenkin aina kysyntää. “Aina 
voi ottaa yhteyttä”, Jani hymyilee. (Yhteystiedot: jani.potronen
meritaito.fi, www.meritaito.fi.)


