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M A A N M I T T A U S O P E T U S T A  
Metropoliassa

Teksti ja kuvat: Vesa Rope ja Juhani Nippala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy perustettiin yhdistämällä Espoon Vantaan 
teknillinen ammattikorkeakoulu (EVTEK) ja Helsingin ammattikorkeakoulu 

(STADIA) vuonna 2008. Maanmittaus pienenä tutkintoalana on kuitenkin 
 säilynyt omana koulutusvastuuna. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat hakevat 

opiskelemaan nimenomaan maanmittausta.

TOIMINTAKULTTUURILTAAN ERILAISTEN organisaati-
oiden yhdistyminen ei ole ollut mutkatonta, opetusaloja on 
paljon ja toimipisteitäkin on yli 20. Sisäisten uudistusten lisäksi 
ammattikorkeakoulut ovat vielä joutuneet hakemaan opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä uudet toimiluvat ja rahoitusmallikin on 
muuttunut, joten melkoista myllerrystä viimeiset vuodet ovat 
olleet. Hajanaisesti sijoittuvista ja lukuisista toimipisteistä pää-
kaupunkiseudulla pyritään eroon ja toimintaa ollaan kokoamassa 
neljään kampukseen. Ensimmäisenä tavoitteena on saada uusi 
kampusrakennus Helsingin Myllypuroon metroaseman viereen. 
Rakennus- ja kiinteistöalan koulutus, mukaan lukien maanmittaus, 
siirtynee Myllypuroon suunnitelmien mukaan jo vuonna 2017. Tällä 
hetkellä opetus tapahtuu Leppävaarassa Espoossa.

Nykyinen organisaatio rakentuu tilaaja-tuottaja-mallin pohjalle, 
jossa koulutusvastuut on jaettu neljälle suurelle osaamisalueelle. 
Tutkintoalueet vastaavat opetustoiminnan järjestämisestä ja tilaa-
vat koulutuksen pääosin osaamisalueilta. Viime vuonna toteutetun 
uuden organisaatiomallin tavoitteena on edistää yhteistyötä 
osaamisalueiden kesken sekä niiden ja yhteisten palveluiden välillä 
sekä vahvistaa monialaisuuden toteutumista koulutustarjonnassa, 
KIT-toiminnassa ja liiketoiminnassa.

METROPOLIAN PEDAGOGINEN STRATEGIA
Metropolia on valinnut pedagogiseksi linjauksekseen työelämä-
läheisen oppimisen. Metropolian pedagogiikka perustuu oppijan 

polkuun. Sen tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittyminen. 
Oppijan polussa keskeistä ovat työelämäläheisyys, KIT – tutkiva 
ja kehittävä oppiminen, elinikäinen oppiminen, monialaisuus ja 
kansainvälisyys.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneilla tulee olla perusosaa-
misen lisäksi hyvät taidot kehittää omaa työtään. Esimerkiksi pro-
jektilähtöinen oppiminen, tutkiva oppiminen, CDIO (Conceiving 
– Designing – Implementing – Operating) ja case-oppiminen 
luovat tähän hyvän mahdollisuuden. Näin ollen opetus järjestetään 
Metropoliassa soveltuvin osin projektityöskentelynä.

Opettajan rooli työelämäläheisessä projektilähtöisessä tai 
tutkivaa oppimista hyödyntävässä oppimisessa on olla prosessin 
alkuunpanija, opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllisen 
oppimisprosessin tukija ja koordinaattori. Lisäksi hänellä on tärkeä 
rooli työelämäyhteyksien kehittäjäkumppanina. Opiskelija vastaa 
omasta oppijan polustaan. Opettajuudessa korostuvat oppimi-

DI VT Pertti Raittinen on vuosia ollut mukana 
 opetuksessa ja opettanut viimeksi kiinteistö-
arvioinnin juridiikkaa ylemmässä ammattikorkea-
koulututkinnossa.

”Metropolia on valinnut 
 pedagogiseksi linjauksekseen 
työelämäläheisen  
oppimisen.”
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sen ohjaus, uudistumiskykyinen verkostoituva asiantuntijuus ja 
yhteisöllisyys.

Työelämäläheisyyden toteuttamiseksi maanmittaustekniikan 
tutkinto-ohjelmalla on neuvottelukunta. Sen koulun ulkopuoliset 
työelämäyhteistyötahot edustavat pääkaupunkiseudun suuria 
kaupunkeja, Maanmittauslaitosta ja muutamaa maanmittausalalla 
toimivaa yksityistä konsulttiyritystä. Neuvottelukunta kokoontuu 
muutaman kerran vuodessa ja se käsittelee sekä antaa tarvittaessa 
lausuntoja tutkinto-ohjelman opetukseen liittyvistä asioista.

Neuvottelukunnan kokoonpano on (kevään 2015 tilanne) 
seuraava: Pekka Tervonen, kaupungingeodeetti, Vantaa, Tuomas 
Frösen, kaupungingeodeetti, Espoo, Kari Ingberg, toimistopäällik-
kö, Helsinki, Ari Tella, yli-insinööri, Maanmittauslaitos, Kyösti Laa
manen, projektipäällikkö, Sito Oy, Pasi Kråknäs, kehitysinsinööri, 
VR-Track Oy, Pasi Joensuu, General Manager, Exact AIP-Mittaus Oy 
ja maanmittaustekniikan henkilökuntaa ja opettajia.

OPISKELIJAT
Opiskelijat Metropoliaan tulevat pääosin Etelä-Suomesta ja voisipa 
sanoa jopa että Uudeltamaalta. Nuorista enemmistö on ylioppilaita 
ja esimerkiksi kartoittajia on vuosittain mukana vain muutamia. 
Jonkun verran opiskelijoiksi hakeutuu myös ns. toista tutkintoa 
suorittavia henkilöitä luottaen siihen, että maanmittausalalta löytyy 
töitä tulevaisuudessakin. Suunnilleen puolet ensisijaisista nuo-
risohakijoista on voitu ottaa sisään. Aikuisopiskelijat ovat pääosin 
alalla tai lähialoilla toimivia henkilöitä, jotka pyrkivät kehittämään 
osaamistaan ja etenemään urallaan.

Opiskelijoita on tällä hetkellä yhteensä noin 250 – mukaan 
 lukien päivä- ja monimuoto-opiskelijat sekä ylempään amk-tutkin-
toon opiskelevat. Suurimman ryhmän muodostavat kokopäiväiset 
nuoriso-opiskelijat, joita vuosittain aloittaa noin 40. He valmistuvat 

pääosin 4–5 vuodessa. Opiskelu on varsin lukujärjestykseen sidot-
tua. Kuitenkin yhä enemmän tehdään erilaisia projekteja mielellään 
työelämän kanssa yhteistyössä.

Keskimäärin joka toinen vuosi on aloitettu myös ns. aikuisille 
tarkoitettu tutkintoon tähtäävä monimuotokoulutus, jossa aloit-
taneita on ollut noin 35. Opetus tapahtuu muutamana viikon 
pituisena jaksona sekä kymmenkunta kertaa perjantaina ja lau-
antaina. Opetustunteja on selvästi vähemmän kuin nuorisolla, 
mutta kotiläksyjä ja itsenäisiä tehtäviä enemmän. Usealla heistä 
on aiempaa ammatillista osaamista, mikä helpottaa ja motivoi 
opiskelua. Tavoitevalmistumisaika heilläkin on 4 vuotta. Useimmilla 
opiskelu tapahtuu työn ohessa vaatien siten sekä perheen että 
työnantajan myönteistä suhtautumista.

Opiskelijaksi hakeudutaan päivä(nuoriso)opetukseen valinta-
kokeiden kautta ja monimuoto(aikuis)opetukseen paperihaulla. 
Uutena mahdollisuutena ollaan ottamassa käyttöön tutkinto-
opiskelijaksi hakeutumista avoimen amk:n väylän kautta, jolloin 
opiskelu tapahtuu aikuis/nuorisopuolen opetussuunnitelmien 
mukaisesti, mutta aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja edel-
lytetään noin vuoden verran.

Toista kertaa on menossa ylempään korkeakoulututkintoon 
(yamk) tähtäävä koulutus. Opiskelijoita viime syksynä aloitti 35. 
Opiskelu muodostuu 30 opintopisteen teoriaopinnoista sekä 
30 opintopisteen opinnäytetyöstä. Tutkinnon voi suorittaa vuo-
dessa, mutta useimmilla se kestää 2 vuotta. Nämäkin opiskelijat 
hankkivat lisäkoulutusta työn ohessa, mikä vaatii muunkin elämän 
järjestämistä opiskelun mahdollistavaksi. Oheinen kuva on yamk:n 
tutkimusmetodiikan tunnilta, jossa on ”varsin motivoitunut ja ak-
tiivinen ilmapiiri”, toteaa lehtori Reijo Aalto ja jatkaa, että ”hyvää 
maisteriainesta koko porukka”.

OPETUSTARJONTA
Opetustarjonta maanmittauksessa on perusteiltaan perinteistä ja se 
on pyritty pitämään käytännönläheisenä. Alan kehityksessä ollaan 

” Työelämäläheisyyden 
 toteuttamiseksi 
 maanmittaustekniikan 
 tutkinto-ohjelmalla on 
 neuvottelukunta.”

”Maanmittaustekniikan 
 tutkinto-ohjelma on suorittanut 
laajojakin opiskelijaprojekteja 
todellisissa kohteissa.”

Kuvassa tutkitaan UAV-kopterin 
soveltuvuutta koulun tarpeisiin. 
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kuitenkin mukana eturivissä. Mielestämme maanmittarin tulee 
osata mitata ja kartoittaa nykyaikaisin välinein ja menetelmin sekä 
tuntea kiinteistöt ja niiden käsittelyyn liittyvät prosessit, juridiikka 
ja hallinnointi. Osa maanmittareista suuntautuu myös kaavoitus- ja 
ympäristöhallinnon tehtäviin, mikä edellyttää hyvää maankäyttö- ja 
rakennuslain tuntemista sekä suunnittelunäkemystä. Voimakkaasti 
opetukseen on tullut mukaan paikkatietotekniikka, koska lähes 
kaikkiin työtehtäviin liittyvät nykyisin tietokoneet. Tietotekniikan 
ja etenkin paikkatietojen hyödyntäminen ja hallitseminen tulee 
yhteiskunnassa olemaan entistä tärkeämpää osaamista. Koulu-
tukseen sisältyy luonnollisesti myös luonnontieteellisiä ja mate-
maattisia aineita, liiketaloutta sekä Metropolian laaja valikoima 
kieliä. Sijainnista pääkaupunkiseudulla on se etu, että vakituisten 
opettajien lisäksi olemme saaneet valtakunnan parhaita osaajia 
asiantuntijaopettajiksi. Aalto-yliopiston kanssa yhteistyö on ollut 
vähäistä, mutta hyvät perustaidot jo hallitsevaa opiskelija-ainesta 
yliopisto saa ammattikorkeakoulusta valmistuneista. 

Kansainvälistä toimintaa tapahtuu lähinnä oppilasvaihtona. 
Vuosittain opiskelijoita on ollut vaihto-oppilaina ulkomailla, mutta 
myös opettajavaihtoa on ollut säännöllisesti lähinnä Dresdenin 
Fachhochschulen kanssa.

”Valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden olen kuullut mo-
nena vuonna tyytyväisenä todenneen alan monipuolisuuden ja 
sen, miten erilaisiin työpaikkoihin maanmittausopintojen pohjalta 
voi loppujen lopuksi hakeutua”, kertoo lehtori Juhani Nippala.

TODELLISISTA OPISKELIJAPROJEKTEISTA 
MOTIVAATIOTA OPISKELUUN
Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma on suorittanut laajojakin 
opiskelijaprojekteja todellisissa kohteissa. Näistä laajin oli Nummi-
Pusulassa sijaitsevan Tarkeelanjärven vedenpinnan korotushank-
keen maastotyöt ja selvitykset, jotta asiasta oli mahdollista laatia 
aluehallintovirastolle korotuksen edellyttämä hakemus. Maastossa 
suoritettiin runkopistemittaus staattisena GNSS-mittauksena, tarkkaa 
vaaitusta, lennokkikartoitusta, takymetrikartoitusta sekä rantaviivan 
läheisyydessä vedenkorotuksen vaikutusten arviointiin liittyviä kat-
selmuksia. Toimistotyönä tehtiin erilaisia arvioita, laskentoja ja vertai-
luja vedenpinnan korotusten vaikutuksista. Projektin toteutuksesta 
vastasivat opiskelijat projektinjohdosta lähtien, opettajat vastasivat 
resurssoinneista, kalustosta ja projektinohjauksesta. Projekti kesti 
kaikkiaan 2 vuotta ja siihen osallistui kaksi vuosikurssia. Pato valmis-
tui suunnitellusti syksyllä 2014 – nyt odotellaankin mielenkiinnolla 
paraneeko järven virkistyskäyttö vedenpinnan korotuksen jälkeen.

Kartanoprojektissa puolestaan mallinnettiin eräs eteläsuoma-
lainen kartanomiljöö tulevien käyttösuunnitelmien pohjaksi. Työ 
käsitti lennokkikuvauksen, maalaserkeilausta ja takymetrikartoitusta. 
Työ tehtiin osana käytännöllisen geodesian maastoharjoituksia. 
Lapinlahden lähde -projektissa taas mallinnettiin Lapinlahden en-
tisen sairaalan rakennettu ympäristö – myös tulevan uuden käytön 
suunnittelun pohjaksi. Nokian Renkaiden testirata lennokkikuvattiin 
ja takymetrikartoitettiin radan tarkan sijainnin ja muodon määrittämi-
seksi. Näissä opiskelijaprojekteissa opiskelijat hyödyntävät todellisissa 
projekteissa osaamistaan ja omaksuvat projektityöntekemisen siten, 
että lopullisia hyväksyttäviä tuloksia myös syntyy.

INNOVAATIOITA
Perinteisen maanmittauskaluston lisäksi on tutkinto-ohjelmaan 
saatu viime vuosina mielenkiintoisia uusia laitteita. Laserkeilain 

”Tietotekniikan ja etenkin 
 paikkatietojen hyödyntäminen  
ja hallitseminen tulee 
 yhteiskunnassa olemaan entistä 
tärkeämpää osaamista.”

Luokkakuva syksyllä aloittaneesta 
yamk-ryhmästä.

Juhani Nippala työskentelee yhdyskuntasuunnittelun 
lehtorina Metropoliassa.  
Sähköposti: juhani.nippala metropolia.fi. 
Vesa Rope on maanmittauksen tutkintovastaava 
 Metropoliassa. Sähköposti: vesa.rope metropolia.fi.

on ollut käytössä jo muutaman vuoden ja sen käyttö on liitetty 
perusopetukseen. Pieniä ilmakuvauksia varten käytössämme ollut 
lennokki ollaan korvaamassa tänä vuonna UAV-helikopterilla, mikä 
parantaa pienialaisten ilmakuvausten tekemistä sekä puhtaasti 
opetustarpeisiin että myös innovatiivisina yhteisprojekteina 
muiden kanssa.

Tutkinto-ohjelmalla on myös Cave eli 3-ulotteinen automaat-
tinen videoympäristö, jossa voi simuloida lähes oikeassa koossa 
liikkumista mallin sisällä. Käyttömahdollisuuksia vasta tutkitaan, 
mutta jo nyt yhteistyöhön on löytynyt kiinnostuneita kumppaneita. 
Suhteellisen helposti ohjelmoitavana se soveltuu ainakin rakennus- 
ja yhdyskuntasuunnitteluun suunnitelmien havainnollistamiseen 
sekä erilaisten tilojen ja ympäristön parantamiseen.

TYÖLLISTYVYYS
Koulutuksen tärkein tavoite on työllistyvyys. ”Huonoista ajoista 
huolimatta alan työllisyys on pysynyt hyvänä ja ajoittain on jopa 
ylikysyntää, joten opetamme työelämän kannalta oikeita asioita”, sa-
noo tutkintovastaava Vesa Rope. Valmistumisvaiheessa tutkintoon 
valmistuvat sijoittuvat karkeasti ottaen siten, että puolet sijoittuu 
yksityisiin yrityksiin ja puolet julkiselle sektorille, pääasiassa kuntiin. 
Maanmittauslaitos työllistää muutaman valmistuneen vuosittain. 


