
 

KOULUTUS 
2020- Aalto-yliopisto, diplomi-insinööri (79/120 op)  

Pääaineeni on maankäytön suunnittelu ja liikenne-
tekniikka, painottaen opintoni jälkimmäiseen. 
Osana opintoja opiskelin etävaihdon Münchenissä.  

2016-20 Aalto-yliopisto, tekniikan kandidaatti 
Pääaineeni oli Rakennettu ympäristö, ja kandityöni tein 
runkobussi-, superbussi- ja bussimetrojärjestelmistä.  

TYÖKOKEMUS 
2021 HSL Helsingin seudun liikenne, diplomityöntekijä 

Teen diplomityöni pikaraitioteiden keskinopeudesta: 
selvitän nykyisen tavoitteen historian ja kehitän sitä. 

2019 -  WSP Finland, Liikenne, Avustava suunnittelija 
Eniten töitä olen tehnyt Helsingin metron kehittämis-
selvityksissä, pikaraitioteiden yleissuunnitelmissa ja 
linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksissä. 

2018-19 Kovanen, taksikuljettaja 
Näin aitiopaikalta taksialan murroksen lain muuttuessa. 

2015-17 Tmi Henri Miettinen Cruises, matkailualan yrittäjä 
Järjestin kymmenen 50-250 henkilön lukiolaisristeilyä. 

OHJELMISTO-OSAAMINEN 
MS Office Olen omasta mielestäni aikamoinen velho vakuuttavien 

raporttidokumenttien, eleganttien diojen ja maagisten 
Excel-taikojen toteuttamisessa. 

Illustrator Olen töissä itsenäisesti oppinut piirtämään 
linjastokarttoja sekä erilaisia kaaviokuvia. Lisäksi olen 
piirtänyt vapaa-ajalla paljon kuvia eri tarkoituksiin.  

OpenTrack Olen kouluttautunut itsenäiseksi raideliikenteen 
simulointiosaajaksi; töissä olen rakentanut useita 
inframalleja ja simuloinut useita pikaraitioteitä. 

ArcMap Olen tehnyt töissä muutaman paikkatietoanalyysin ja 
koulussa tehnyt analyysejä noin 7 opintopisteen edestä. 

 

YHTEYSTIEDOT 
Henri Jaakko Miettinen 
00530 Helsinki 
+358 50 358 1770 
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hegemiettinen.fi 
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KIELITAITO 
Suomi: Äidinkieli 
Englanti: Erinomainen 
Ruotsi: Perusteet 
Ranska: Heikko 
Saksa: Heikko 

KURSSIT 
2015 B-ajokortti 
2014 Hygieniapassi 
2013 Isoskoulutus 

 

HARRASTUKSET 
Jo vuosien ajan olen käyttänyt 
suurimman osan vapaa-
ajastani yhdistystoimintaan: eli 
siis kokouksiin, asiakirjojen 
tekoon, somettamiseen ja 
johtamiseen. 

Urheilen paljon – käyn 
kuntosalilla niin usein kuin 
pystyn, juoksen kerran 
vuodessa maratonin, töihin 
tulen fillarilla ja kesällä 
harrastan vaeltamista.  

CV 29.10.2021 

 

 

HEGE MIETTINEN 
Tuleva diplomi-insinööri, tulevaisuuden joukkoliikennesuunnittelija  

ja ehta raideliikennenörtti. 

Olen aina kiinnostunut mahdollisuuksista, jotka auttavat minua 
kasvamaan erityisesti raideliikenteen suunnittelun asiantuntijana. 

Ennen tätä alaa tein paljon töitä yrittäjänä, järjestöissä ja duunarina. 
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LUOTTAMUSTOIMET 
2018-21 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen  

ja sen talous- ja kiinteistövaliokunnan jäsen 
Valiokunta valmistelee satojen miljoonien sijoitus- ja 
asuntokiinteistötoimintaa koskevia päätöksiä. 

2019 Maanmittarikillan rahastonhoitaja 
Vastasin ainejärjestöni rahaliikenteestä, taloudesta ja 
tilinpäätöksestä. Järjestön liikevaihto oli noin 65 k€. 

2018-19 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 
Vihreämpi Aalto -ryhmän puheenjohtaja 
Johdin ryhmäämme ja sen vaikuttamistyötä 
yhdenvertaisemman Aalto-yhteisön puolesta. 

2017 RUK:n kurssin 250 oppilaskunnan puheenjohtaja 
Opin paljon ison organisaation vertaisjohtamisesta.  

2017 Pääesikunta, Varusmiestoimikuntien pääsihteeri 
Tein pohjatyön varusmiesten kasvisruokapäivälle. 

2016 Suomen lukiolaisten liitto ry, liittohallituksen jäsen 
Erityisvastuualueena kansainvälinen toiminta –  
kauteni aikana loin rakenteet pohjoismaisten toisen 
asteen opiskelijajärjestöjen jatkuvalle yhteistyölle.  

2015  Suomen lukiolaisten liitto ry:n  
Helsingin piiri ry:n varapuheenjohtaja   
Sijaistin puheenjohtajaamme paljon, ja 
hallitusporukkamme on vieläkin hyvin läheinen.   

2015  Oulunkylän yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan pj 
Kautenani liikevaihtomme nelinkertaistui aloittamani 
autokouluyhteistyön ja kirjamyyntitoiminnan ansiosta. 

2014 Ruudin Ydinryhmän jäsen (Helsingin nuorisoneuvosto) 
Kautemme aikana teimme pohjatyön Helsingin 
kesätyösetelille ja nuorten ohjaamolle. 

2013-16 Nuorten keskus ry, riparileirien isonen ja apuopettaja 
Olin kaksi kertaa ensin isosena, sitten apuopettajana 
kansainvälisillä ja kaksikielisillä rippikoululeireillä. 

2012-13 Töölön yhteiskoulun yläasteen oppilaskunnan pj 
Sain järjestettyä ensimmäisen yläasteen yökoulun 
vuosiin – aikanaan se oli tärkeä saavutus.  

 

 

TAUSTANI 
Asuin lapsuuteni Saksassa, 
Ruotsissa ja Texasissa, sillä isäni oli 
Nokialla töissä. Kansainvälisen 
lapsuuteni ansiosta olen vankasti 
kaksikielinen, suomalaiseksi hyvin 
ekstrovertti ja erittäin avoin.  

Vaikuttamisen pariin eksyin 
kuulemma jo päiväkodin 
hiekkalaatikolla: äitini mukaan 
johdin hiekkalinnan rakentamista 
ja pidin rakennusprojektin kasassa.  

 

ALAVALINTANI 
Jo kolmevuotiaana päätin alani, 
kun päätin, että minusta tulee 
”alkkitehti”. Viisivuotiaana sain 
tietää Otaniemestä, ja siitä lähtien 
olen ollut matkalla kohti urbaanin 
ympäristön suunnittelua. 

Tulevaisuudessa haluisin erityisesti 
keskittyä raideliikenteeseen – olen 
ehta raideliikennenörtti, joka ei 
malta odottaa tulevaa uraansa! 

 

VISIONI 
Elämäni tarkoitus on tehdä 
ympäristöstäni mahdollisimman 
mukava olemalla hyvä ja iloinen 
ystävä, vastuullinen ja innokas 
vaikuttaja & ammattitaitoinen ja 
ahkera liikennesuunnittelija. 

 

 


