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Maanmittaus ja tekninen suunnittelu

 Rakennusalaan liittyviä teknisiä 

aloja, joilla pitkä historia

Matematiikka ja matemaattiset 

aineet tärkeitä työelämässä

Opiskelijan positiivinen 

suhtautuminen matematiikkaan 

välttämätöntä

 Yhä useampi opiskelija puhuu 

äidinkielenään muuta kuin 

suomea

Opiskelijoiden joukossa myös 

erityisen tuen opiskelijoita



Maanmittausala

Maanmittausalan perustutkinto

 Tutkintonimike kartoittaja

 Esimerkkejä alan työtehtävistä:

maaston kartoitus

 karttojen laatiminen

 rakennusten, katujen ja teiden sijainnin 

merkitseminen maastoon

maastomallien laatiminen

Mittaustyöt tehdään usein ryhmissä, 

sisätyöt itsenäisesti



Teknisen suunnittelun ala

 Teknisen suunnittelun perustutkinto

 Tutkintonimike suunnitteluassistentti

Rakennustekninen suuntautuminen

Konetekninen suuntautuminen

 Esimerkkejä alan työtehtävistä

 teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja 
ylläpitäminen

mallintaminen ja visualisointi

 projektisihteerin työtehtävät

 Työtehtävät tehdään yleensä itsenäisesti



Tyypillisiä matemaattisia taitoja, joita 

molemmilla aloilla tarvitaan

 Yksikkömuunnokset: piirustuksissa käytetään sekä millimetrejä että 

metrejä

Mittakaavat: kartat ja piirustukset piirretään aina johonkin 

määrättyyn mittakaavaan

 Peruslaskutoimitukset: yhteen- ja vähennyslaskut

Geometria, avaruusgeometria

Maanmittauslaskenta 

 Teknisessä suunnittelussa on tärkeää hahmottaa kolmiulotteisia kappaleita

 Trigonometria

 Prosenttilaskut (tehokkuusluvut, skaalaus)
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Esimerkkejä maanmittausalalta



Edistyneempiä matemaattisia taitoja 

maanmittausalalla

Korkeuksien laskeminen 

kaltevuuksien ja 

matkojen avulla (ks. 

kuva vieressä)

Pinta-alan laskeminen 

koordinaateista

Suuntakulmien 

laskeminen



Esimerkki teknisen suunnittelun alalta



Esimerkkitehtävä geometriasta, jota 

tarvitaan alalla
Pinta-alojen ja tilavuuksien 

laskeminen

Maanmittarit

 Tontit

Maasto

 Suunnitteluassistentit

 Rakennukset

 Huoneistot



”Mihin olet tarvinnut 

matematiikkaa omalla 

alallasi?”

 Suunnitelmakuvassa on 

suorakulmainen tontti, jonka 

rajamitat tiedetään

 Tontti merkitään maastoon

Mittaus tarkistetaan ns. ristimitan 

avulla eli lasketaan tontin halkaisija 

Pythagoraan lauseella

 Saatua laskennallista arvoa 

verrataan maastossa mittanauhalla 

tai muulla mittausvälineellä 

mitattuun arvoon



Tyypillisiä fysiikan ja kemian ilmiöitä alalla

Maanmittausalalla

Lämpölaajeneminen

Linssit

Teknisessä suunnittelussa

Lämmönjohtavuus

Lämmönvastus

Lämmönläpäisykerroin



Ilman näitä taitoja ei pärjää

Tarkkuus

Kärsivällisyys

Pitkäjänteisyys

Kokonaisuuksien ymmärtäminen

Kyky ottaa vastaan ohjeita ja 
palautetta

Yhteistyötaidot



Lisäksi haluamme sanoa, että…

opiskelijat toivovat, että matematiikan opetusta 

integroitaisiin enemmän ammattiaineisiin

ammattikoulusta saadut hyvät perusmatematiikan taidot 

auttavat oikeasti työelämässä

meiltä valmistuneet opiskelijat ovat kertoneet, että yksi 

suuri kynnys hakeutua jatko-opintoihin on pelko 

matemaattisten aineiden vaativuudesta

maanmittausala ja teknisen suunnittelun ala kaipaavat 

lisää osaajia työelämään



Mitä haluaisit kysyä?

? ?
?



KIITOS!

Mukavaa kevättä kaikille!


