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tKK:n maanmittausosastolla Ari Lai-
tala aloitti vuonna 1990 ja valmistui v. 2000. 
”Kävin opintojen ohella paljon töissä. Opin-
tojen suuntaamisessa oli siten hiukan haas-
tetta, kun niistä ei ollut kuin luentotuntuma. 
Talouteen liittyvät näkökulmat alkoivat kui-
tenkin kiinnostaa ja lopulta suuntautuminen 
kiinteistöarviointiin ja kiinteistömarkkinoiden 
toimintaan oli helppoa. Havahtuminen ta-
pahtui kuitenkin vasta aivan kalkkiviivoilla ja 
osin jopa valmistumisen jälkeen”, Ari kertoo.

Vuonna 2009, hän aloitti assistenttina 
Maanmittaustieteiden laitoksella. kohta 
opetustoiminnassa kaivattiin yhtä yliopisto-
opettajaa. Tätä tehtävää hän hoiti puolitoista 
vuotta. ”Sitten Aallon myötä keksittiin nimike 
tohtorikoulutettava, jollainen olen ollut nyt 
vuoden päivät. Tavoitteena on päästä tästä 
nimikkeestä eroon parin vuoden sisään.”

Opiskeluaikana Arin mielenkiinto yhteis-
kunnallisiin asioihin vei erilaisiin työtehtäviin 
ylioppilaskunnassa ja Tekniikan Akateemis-
ten Liitossa. Hän ehti työskennellä myös 
Eduskunnassa puolentoista vuotta edustaja 
martti tiurin avustajana. ”Diplomityöni tein 
Catellaan, mutta valmistumisen kynnyksellä 
minut onnistuttiin houkuttelemaan kupli-
vaan internet-bisnekseen. Muutaman vuoden 
kuluttua alkoi kuitenkin tuntua siltä, että 
paluu juurille kiinnostaisi. Ensi alkuun ajatuk-
sena oli tehdä jatko-opintoja sivutoimisesti 
puolipäivätyön ohella.”

miKsi maanKäyttö-lehteen?
”Tässäkin on kai kysymys vanhan suolan 
janottamisesta. Opiskelun alkuaikoina toi-
min Maanmittarikillan lehden Geometreksen 
päätoimittajana vuoden verran. Tuohon 
aikaan ilmestyi Teekkarikylässä Otahuuto-
lehti, jonka toimittajana minulla oli tilaisuus 

perehtyä ’viikkolehden’ kiihkeään rytmiin. 
Ylioppilaskunnassa ja TEK:issä toimenkuvaani 
kuuluivat läheisesti tiedotusasiat. Itse asiassa 
onnistuin jo varusmiesaikana pääsemään 
lehtihommiin. Toimin RUK:n oppilaskunnan 
lehden Sohlon päätoimittajana kurssilla 193.”

”Kun ensimmäisen kerran kuulin vapaasta 
päätoimittajan vakanssista, en kiinnittänyt 
asiaa sen kummempaa huomiota. Ajatus jäi 
kuitenkin kytemään ja kypsymään. Lopulta 
ryhdyin kyselemään lisätietoja. Tässä sitä nyt 
ollaan”, Ari toteaa.
– Tarkoittaako tämä sitä, että Maankäyttö-
lehden asiat saadaan nyt viimeinkin kuntoon?
”Amerikankielisillä on sanonta: ’If it ain’t 
broke, don’t fix it’. Tämä sopii hyvin Maan-
käyttö-lehden tilanteeseen. Asiat ovat hyvällä 
mallilla. Ensimmäinen haaste on olla pilaa-
matta mitään. Jonkinasteisia muutoksia ajan 
mittaan varmaan tapahtuu. Oma taustani on 
vahvasti yliopistolla. Koulutukseen, koulut-
tautumiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyvät 
asiat varmaan nousevat hiukan enemmän 
esille. Alamme koulutus on jälleen kerran 
ajautumassa muutoksen pyörteisiin, niin yli-
opisto- kuin ammattikorkeakoulutasollakin. 
Asiaan liittyvä keskustelu vilkastunee myös 
Maankäytön sivuilla.”

Ari ja Falcon Business Parkin 
 rakennus Gentti (kanahaukka). 
Ainakin Otaniemessä on Arin 
bongaaminen helpompaa kuin 
kanahaukan. Pomminvarmoja 
tuntomerkkejä ovat veneily-
harrastuksesta kielivät sail smile 
-olkaimet sekä kaulassa roikkuva 
epämääräinen nippu muistitikkuja. 
Maanmittaustieteiden laitos siintää 
taustalla kerroksissa 4 ja 5.
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