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Kar j al an kun n ai lta
Maanmittauspäivät Joensuussa
- teemana muutos

Monimuotoinen yhdyskuntarakenne paras
keskeistä on missä nuoret haluavat asua

Kävijöitä Joensuussa oli yhteensä
617, joista noin puolet maanmittauslaitoksen väkeä. - Kävijät olivat
tyytyväisiä. Käräjäoikeuksien jäsenet olivat kirjaamisuudistuksen
seurauksena uusi osallistujaryhmä.
Opiskelijoita oli yhteensä noin 80,
mm. Pohjois-Karjalan ammattiopistosta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta sekä Otaniemestä, kertoo
suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Irma Lähetkangas. MIL:n
ulkomaisia vieraita päivillä oli Norjasta, Ruotsista sekä Virosta.

Joensuun yliopiston rehtorin Perttu
Vartiaisen juhlapuhe käsitteli seutuistumisen haastetta suunnittelun
näkökulmasta. Yliopistolaitos on
Seinäjokea lukuun ottamatta kehittyvien kaupunkiseutujen yhteinen
nimittäjä. Esimerkiksi Sotkamossa
kaivannaistoiminta ja myös matkailu
ovat tärkeitä moottoreita. Vartiaisen
mukaan kakkosasuminen tulee yhä
enemmän hajauttamaan yhdyskuntarakennetta. Vartiainen korosti
työssäkäyntialueiden merkitystä,
kuntien rajat ovat usein keinotekoisia. – Kahden köyhän kunnan liitos
ei vielä palveluja paranna.

Upea tanssiesitys pohjusti juhlatunnelmaan
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Keskeinen kysymys kaupunkiseutujen menestymisen kannalta jatkossa
on, missä nuoriso haluaa asua. Monimuotoinen kaupunkirakenne on
paras. Kuntien tehtävänä on ylläpitää palvelut ja vastata alueiden käytöstä. Ekologinen ja taloudellinen
näkökulma puoltaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Esimerkiksi
vanhusten kannalta hajautuva yhdyskuntarakenne on vaikea. Yhden
ideologian mallit eivät toimi. Vartiainen korosti myös uusien alueiden
elinkaarta – elinkaari voi muuttua ja

suunnittelussa tarvitaan kaukonäköisyyttä. - Todennäköisesti syntyy
kaupunkiseutujen verkostoja, myös
eri tavoin toteutuvat itsenäiset ”Kulosaaret” ovat todennäköisiä.

MIL:n tunnustuspalkinto
Maanmittauslaitokselle
Ohjelma oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja monipuolinen, teemana Karjalan kunnailla muutoksen
kourissa – aiheita kirjaamisuudistuksesta työelämän muutokseen sekä
alueiden muuttumiseen.
MIL:n vuotuinen tunnustuspalkinto
myönnettiin tänä vuonna Maanmittauslaitokselle ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä valtakunnallisen paikkatietoaineiston kokoamisessa ja
jalostamisessa maastotietokannaksi.
MIL:n kevätkokouksessa oli läsnä
parikymmentä henkilöä. Keskeisenä

Arvo veti vuosikokouksen rutiinilla

Vuosikokouksessa keskusteltiin sääntöuudistuksesta
asiana oli sääntömuutos: nyt liittoon
voi kuulua myös yhteisöjäseniä. Tavoitteena on, että yritykset ja yhteisöt voivat liittyä MIL:iin yhteisöjäseniksi. Tällä edistetään alan ja
jäsenkunnan verkottumista. Uudistuksen toteuttaminen on hallituksessa valmistelussa.
Mikko Hoville myönnettiin standaari MIL:n taloudenhoidosta, Erkki
Moilaselle Kajaanin maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajuudesta ja Ilkka Aaltoselle
Milan päätoimittamisesta ja MIL:n
tiedottamisesta. Katri Koistiselle annettiin aiemmin myönnetty pronssinen plaketti MIL:n hallituksessa toimimisesta. Lisäksi MIL muisti
vuosikokouksessaan 20 vuotta liiton
palveluksessa toiminutta toimistosihteeri Raija Valosta.
Hannu Ridell
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FI G l ähes t y y
Tukholman FIG-viikon järjestelytoimikunnan Göran Eriksson
lähetti suomalaisille kolleegoilleen
tervetulotoivotuksen ja tarkempaa
tietoa ohjelmasta:
Avajaistilaisuuden keynote-puheenvuoron tulee pitämään tohtori Anna
Tibaijuka YK:n yhdyskuntaohjelmasta (UN-HABITAT). Anna Tibaijuka on toiminut koko uransa
ajan kehitysmaiden asumisolokysymysten parissa. Viimeksi hän
työskenteli asiantuntijana Tony
Blairin Afrikka-kommissiossa.
Yhteissessioiden
ensimmäisen
päivän teeman “Sustainable Urban
Development and the Millennium
Development Goals” puhujia ovat
Ruotsin ympäristöministeri Andreas
Carlgren, FIG:n tanskalainen
puheenjohtaja Stig Enemark ja
Ashraf Ghani, Institute of State
Effectiveness:n päällikkö. Ghani on
ollut aiemmin mm. Afghanistanin
valtionvarainministeri ja oli yksi Kofi
Annanin seuraajakandidaateista.
Toisen päivän teema on”Land Administration and Finance Systems”.
Puhujina ovat Inga Björk Klevby,
aikaisemmin Ruotsin suurlähettiläänä toiminut nykyinen UN6
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- ohjelma tarkentuu
Habitat:n päälikkö, intialaisyntyinen
Renu Karnad, Lontoossa sijaitsevan
International Union for Housing Finance (IUHF):n johtaja sekä Klaus
Deininger, yksi Maailmanpankin johtavista ekonomisteista.
Kolmannen päivän teema on tekniset
ja organisaatioiden toimintaan liittyvät
innovaatiot maanmittausalalla. Dave
Zilkoski, US National Geodetic
Survey:n päällikkö , hollantilainen
EU:n Galileo yksikön päällikkö Paul
Verhoef sekä johtaja Stig Jönson
Ruotsin maanmittauslaitokselta kertovat näkemyksistään. Stig Jönsson valottaa kiinteistö- ja paikkatietoalan
“Ruotsin mallia”, paikka-tietoinfrastruktuuria ja suhdetta Inspireen.
Teknisten kysymysten parissa ohjelmaa on FIG:n kaikkien kymmenen
komission alaisuudessa.
Aihe-ehdotuksia lähettiin innokkaasti:
Abstrakteja tuli Ruotsista 48, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta kustakin 12
ja 1 Islannista. Kaikkiaan abstrakteja
tuli 76 maasta. Esityksiä Tukholman
FIG:ssä tulee olemaan kaikkiaan noin
300 jakautuneena kahdeksaan sessioon. Lisäksi on Poster-esityksiä.
Puhujat valittiin maaliskuussa ja
tarkempi ohjelma on verkossa toukokuun alussa. Katso www.fig.net

Kuvassa suunnittelukokouksessa Tukholmassa:
vasemmalta Matt Higgins, Australia, Svante Astermo, SLF:n puheenjohtaja, Stig
Enemark, FIG:n johtaja, Paul van der Molen Alankomaat ja Göran Eriksson, SLF.

MAANKÄYTTÖ-LEHDEN LUKIJATUTKIMUS
Maankäyttö kertoo maankäytöstä, mutta mitä mieltä on Maankäytössä?
On hyvä tietää, mikä mättää tai missä on onnistuttu. Lehdenteossa.
Käy vastaamassa netissä: http://www.maankaytto.fi/
Oikein tai ainakin vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa:
Karttakeskus: Suomalainen paikannimikirja ja AtlasArt: Kielletyt kartat I,
2 kpl. Arvonta tapahtuu 15.6.2008.
M i l a 3/2008
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aanmittareiden alumnitoiminta lähti onnistuneesti käyntiin

5.4. vietettiin Otaniemen Servin
Mökissä kaikkien aikojen ensimmäisiä alumnisitsejä. Sitseille oli tullut
juhlimaan reilu 60 maanmittaria ja
muutaman maanmittarin avec. Juhlat olivat erittäin onnistuneet. Kiitos
kaikille mukana olleille!
Jotkut saattoivat miettiä viime Milan
alumnisitsimainoksen luettuaan: Mikä on alumni? Mitkä ovat sitsit?
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla,
jossa nautitaan kolmen ruokalajin
illallinen, juodaan ja lauletaan juomalauluja. Jokaisen kappaleen jälkeen skoolataan. Sitsit ovat nykyään
opiskelijoiden keskuudessa hyvin
yleinen tapa pitää hauskaa. Sitsikulttuuri oli lähes kuollutta 70-luvulla,
mutta nykyään kyseinen kulttuuri on
voimissaan.
Alumni on alunperin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus,
jolla tarkoitetaan kasvattia tai oppilasta. Alumnilla kuitenkin tarkoitetaan jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Toiminnan
tavoitteena on yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten
oppilaiden välillä sekä yhteyksien
luominen alumnien välille.
Alumnitoiminnalla on pitkät perinteet Yhdysvalloissa. Suomessa toi8
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minta on yleistynyt vasta 90-luvulta
alkaen. Esimerkiksi PoliAlumni, johon voivat liittyä kaikki TKK:lta valmistuneet, on perustettu vasta vuonna 1997.
Maanmittareiden alumnitoiminta
hakee vielä muotoaan. Alumnisitsit
olivat kuitenkin menestys, joten niitä
luultavasti tullaan järjestämään jatkossakin. Mikäli hyviä ideoita maanmittareiden verkostoitumiseen ja
hauskanpitoon ilmenee, ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Maanmittarikillan Tuki ry:n pj.
2008
Salli-Maija Lahtinen
salli.lahtinen@tkk.fi

Lisää sitsikuvia löydät osoitteesta
www.maakansa.fi

N aismaanmittarit 20 vuotta
Naismaanmittarit ry:n toimintaan
ovat tervetulleita mukaan kaikki
maanmittarinaiset. Tänä vuonna yhdistys on järjestänyt intialaisen ruoan kokkauskurssin sekä vuosikokouksen Karttakeskuksessa, jossa
tutustuttiin samalla Karttakeskuksen kartta-aineisto- ja karttakustanneuutuuksiin.
Vuoden varrelle on suunnitteilla
20-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan sekä mahdollisesti Tampereen vierailu. Lisäksi järjestetään pienimuotoisia klubi-iltoja tapauskohtaisesti
valittavissa ravitsemusliikkeissä.
Juhlaristeilyn ajankohdaksi on ajateltu elokuun loppua, koulujen alkamisen jälkeen. Tallinnassa on tarkoitus käydä päiväseltään, ja vierailla
samalla uudessa taidemuseo Kumussa. Perheet saa halutessaan ottaa
mukaan. Lokakuussa Naismaanmittarit aveceineen ovat jo perinteeksi
muodostuneeseen tapaan toivotettu
tervetulleiksi osallistumaan Geodeettien kerhon opintomatkalle, joka tällä kertaa suuntautuu Budapestiin.

Hietala, Aino Savolainen, Liisa Larjamo, Anita Laiho, Vuokko Eerolainen, Suvi Rihtniemi ja Pirkko Viitanen.
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää alalla toimivia naisia ja järjestää
heille yhteistä, heidän itsensä näköistä toimintaa. Tällä haavaa hallituksessa vaikuttavat allekirjoittaneen lisäksi Tuula Purhonen, Kirsi
Mäkinen, Anna-Maija Aaltonen,
Heli Ursin ja Pirkko Viitanen. Ei
kuitenkaan tarvitse odottaa seuraavaan vuosikokoukseen asti, jos haluaa vaikuttaa toiminnan suuntaamiseen tai järjestää ammattikunnan
naisille jotain kivaa. Vinkit, toiveet ja
aktiivisuus ovat tervetulleita koska -,
ja kenen taholta tahansa.
Uusia jäseniä otetaan mieluusti mukaan yhdistykseen, 9 euron vuosimaksun maksamisesta saa tarkemmat ohjeet yhdistyksen sihteeriltä
Kirsi Mäkiseltä, kirsi@iki.fi.
Kaisa Harju

Naismaanmittarit viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistyksen perustivat vuonna 1988 Sirkka Liakka, Berit Paatsi, Maiju
Pettinen, Angelita Mattila, Sisko

M i l a 3/2008

9

T

anskan mittareiden ammattipäivät 2008

Tanskan mittarit kokoontuivat 60. kerran ammattipäiville Nyborgin viehättävään pikkukaupunkiin helmikuun alussa. Nyborg on Fyn saarella Ison Bältin
rannalla, ja sen sijainti Själlandin ja Jyllandin välissä tekee sen sopivaksi kokoontumispaikaksi riippumatta siitä,
mistä maan kolkasta saavutaan. Osallistujamäärä on yli 500, mutta kun kokouspäivät ovat perinteisesti perjantai ja lauantai, kaikki eivät ole samanaikaisesti
paikalla.
Torstai-iltana kokoontuvat pohjoismaisten yhdistysten edustajat epäviralliseen
kokoukseen pohtimaan yhteisiä asioita.
Myös Tanskassa ammattilehden julkaiseminen alkaa painaa vastuuhenkilöitä.
Tanskan yhdistys on yhdistynyt sikäläiseen insinöörijärjestöön, ja ajatuksena
on palkata ammattilehtimies, jonka ajasta puolet koituisi mittarilehden hyväksi.
Painetusta lehdestä luovutaan heti, kun
jäsenet näin haluavat.
Kun Tanskan kiinteistönmuodostus perustuu yksityisyrittäjyyteen, on käynyt
ilmi, että eläke-etuudet ovat joittenkin
osalta olleet tosi huonot. Tämän johdosta on käynnistetty tarjouskilpailu
eläkkeistä, jotta kustannukset vähenisivät ja eläketurva paranisi.
Euroopassa on ollut kaksi mittarijärjestöä, mutta nyt ranskalaiset yksityiset
mittarit ovat sanoneet irti sopimuksensa
Geometres Euroopan kanssa. Tanskan
yhdistyksen puheenjohtaja Henning
10
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Elmstroem on toisen Eurooppayhdistyksen eli CLGE:n puheenjohtaja, ja
tulevana syksynä pidetään Strasbougissa
kokous tavoitteena yhdistää molemmat
eurooppalaiset järjestöt. CLGE:n yleiskokous pidettäneen syksyllä 2009 ja pitopaikkana on mahdollisesti Lyon.
Vuoden kuluttua järjestetään Bergenissä
Norjassa kaksipäiväinen seminaari
maanmittauskoulutuksesta. Ruotsin puheenjohtaja Svante Astermo puolestaan
kertoi viimeisimmät tiedot FIG:n working weekistä Tukholmassa.
Tanskan mittareiden kokouksen teemana oli ilmastonmuutos. Lisäksi oli esitelmiä kartoituksesta, kaavoituksesta,
Inspire-direktiivin
toteuttamisesta
Tanskassa, rasitteiden käsittelystä ja rekisteröinnistä uuteen ATK-kirjaamisjärjestelmään. Luonnollisesti oli myös
esitelmä sikäläisen maanmittauslaitoksen uusista tuulista. Ihan kuten meillä
myöskin näillä päivillä on laite- ja ohjelmatoimittajien näyttely. Kuten Svante
Astermo on todennut, kielen takia jää
paljosta paitsi, kalvosulkeisista saa eniten irti.
Iltatilaisuuden kohokohta oli perinteiseen tapaan uusien mittareiden esittely,
jossa miespuoliset uudet yrittäjät buuataan ulos, sen sijaan naispuolisille osoitetaan valtavat suosionosoitukset. Yhteislaulun vetäjänä toimi entinen
pääjohtaja Peter Jakobsen.
Johan von Wendt

UUTISIA UUTISIA UUTISIA
Korkeusmallin uusiminen alkoi
Maanmittauslaitos alkoi keväällä laserkeilata uutta valtakunnallista korkeusmallia. Ensimmäiseksi laserkeilataan pääosin tulvaherkkiä alueita.
Suurimpia laserkeilattavia kaupunkialueita ovat pääkaupunkiseutu, Tampere sekä Pori lähialueineen. Lisätietoa ja alustava suunnitelma
keilausalueista löytyy maanmittauslaitoksen internetsivuilta.
http://www.maanmittauslaitos.fi/
Tietoa_maasta/Ilmakuvaus/Maanmittauslaitos_uusii_valtakunnallisen_korkeusmallin_laserkeilaamalla_/.

Väitös metsän arvioinnista
TkL Markku Airaksinen väitteli 18.4.
aiheesta
"Metsän
markkina-arvon määrittäminen
summa-arvomenetelmällä" Teknillisessä korkeakoulussa Maanmittaustieteiden laitoksella. Tutkimuksessa
estimoitiin metsän kauppahinta-aineistoja hyväksi käyttäen ekonometrisia hintamalleja, joiden avulla kohteen summa-arvon osat tuntien
voitiin päästä sen todennäköiseen
markkina-arvoon, ja todettiin, että
summa-arvomenetelmä soveltuu

metsän markkina-arvon määrittämiseen edellyttäen, että tutkimuksessa
saatuja hintamalleja käytetään.
Vastaväittäjinä olivat Dosentti,
MMT, VTM Heikki Pajuoja, Metsäteho
Oy
ja
TkT
Pekka Vilska, Etelä-Savon maanmittaustoimisto.

Tulossa: 16.5. Anna-Liisa Lindholmin väitöstilaisuus
Lindholmin työ "Identifying and
measuring the success of corporate
real estate management". on kiinteistöjohtamisen alalta.

Matti Inha Kiinteistöliiton
puheenjohtajaksi
Suomen Kiinteistöliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana tunnettu Matti Inha Helsingistä. Koulutukseltaan Matti Inha on
oikeustieteen kandidaatti.
http://www.kiinteistoliitto.fi/uutiset/5158.html

Luonnonsuojelu myötätuulessa Perämeren
saarilla
Perämeren saarten Natura-alue käsittää useita kymmeniä saaria ja luotoja ja niiden ympärillä olevia mataM i l a 3/2008
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lia vesialueita Perämerellä Tornion ja
Hailuodon välisellä rannikkoalueella. Alueen kokonaisala on 7136 ha,
josta yksityistilojen osuus n. 5400
ha. Suojelun toteutuksesta on neuvoteltu ympäristökeskusten ja maanomistajien kesken.
Käytetyistä suojelun toteutuskeinoista ovat suosituimpia olleet rauhoitussopimukset, joita on tähän
mennessä tehty yhteensä 626 ha.
Rauhoitussopimuksissa on määritelty käyttörajoitukset ja ne toimet, jotka ovat alueella jatkossakin mahdollisia. Näitä ovat mm. laillinen
metsästys ja kalastus. Maksettujen
korvausten perusteena on ollut lähinnä metsänkäytön rajoittuminen.
Perämeren saarten Natura-alue on
Perämeren kansallispuiston ohella
tärkeä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien
suojelun kannalta. Alueella on mm.
vedenalaisia hiekkasärkkiä, boreaalisia rantaniittyjä ja maankohoamisrannikon sukkessiometsiä. Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista
saarilla kasvaa mm. punakämmekkää, pussikämmekkää, ahonoidanlukkoa, luhtalemmikkiä, käärmeenkieltä ja merinätkelmää.
Naturapäätöksessä on alueen toteutustavoiksi määritelty luonnonsuoje-

12
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lulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.
Maankäyttöja
rakennuslaki on toteutuskeinona
silloin, kun suojelutavoitteet sisällytetään alueelle laadittavaan kaavaan.
Luonnonsuojelulaki on toteutuskeinona silloin, kun yksityismaita hankitaan valtiolle tai suojelu toteutetaan
edellä
kuvatulla
rauhoitussopimusmenettelyllä.
Maanhankintaa on Perämeren saarten osalta käytetty vain muutamissa
yksityistapauksissa. Lapin ympäristökeskus tulee lähiaikoina tarjoamaan yhteisalueille sovellettua rauhoitussopimusmenettelyä myös
muille yksityisalueille osana toteutuksen viimeistelyä.
http://www.ymparisto.fi/default.as
p?contentid=274731&lan=fi&clan
=fi

Geospatial Catalog v2.2.0
GeoNetwork on julkaissut open
source -ohjelman Geospatial
����������������
Catalog uuden version. Ohjelma on
tarkoitettu paikkatietoaineistojen
etsimiseen ja selailuun internetissä
ja toisaalta omien aineistojen metatietojen julkaisuun.
http://www.gim-international.
com/news/id2986-Geospatial_
Catalog_v.html

YVA-palkinnot YTV:lle ja Pekka Honkaselle
YVA ry (YVA=ympäristövaikutusten
arviointi) myönsi vuoden 2008 YVApalkinnon Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle sen
tekemästä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ)
vaikutusten arvioinnista. YVA-palkinnot myönnettiin valtakunnallisten
YVA-päivien yhteydessä Helsingissä
10.4.2008.
YTV:n tekemä arviointi perustuu
vuonna 2005 voimaan tulleeseen lakiin
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista. YTV on tehnyt
alalla omaehtoista kehitystyötä arvioimalla aiempienkin liikennejärjestelmäsuunnitelmiensa vaikutuksia, mistä on
kertynyt kokemusta ja osaamista vaikutusten arvioinnista. Arvioinnissa on
mukana kaikki hyvän arvioinnin tunnusmerkit. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on ollut mukana erilaisia
vaihto-ehtoja, joita on vertailtu keskenään ja asetettuihin tavoitteisiin.
Arviointi on ollut osa liikennejärjestelmän suunnittelua eikä irrallinen ulkopuolinen selvitys. Arviointiin on
liittynyt lainsäädännön edellyttämää
laajempi vuoropuhelu erilaisten intressitahojen kanssa. Varsinaisen PLJ:n
hyväksymisen jälkeen on tehty jo kaksi kertaa jälkiarviointia, jossa on käyty
läpi varsinaista suunnitteluprosessia,

vaikutusten arviointia ja osallistumista, mutta myös miten itse asiat
tulisi hoitaa jatkossa paremmin.
Kaikkiaan YTV on paneutunut liikennejärjestelmäsuunnitelmansa
vaikutusten arviointiin vakavasti ja
käyttänyt sitä myönteisesti apuna
suunnittelussa. YTV:n puolesta
palkinnoin ottivat vastaan liikennejohtaja Niilo Järviluoma ja projektipäällikkö Suoma Sihto.
YVA-päivillä huomioitiin myös YVA
ry:n toiminnassa aktiivisesti mukana
ollut Pekka Hokkanen, joka on väitteli tammikuussa 2008 Tampereen
yliopistossa. Hokkasen valtio-opin
alaan kuuluva väitöskirjansa koski
kansalaisosallistumista ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
Hänen havaintonsa mm. osallistumisen vaikuttavuudesta, osallisten
asemasta suhteessa julkiseen valtaan,
vaikutusten arvioinnin osallistujien
määrän harvalukuisuudesta, maallikkoasiantuntijuuden todellisesta
merkityksestä ja osallistujien roolista
vaikutusten arviointimenettelyssä
ovat olleet merkittäviä vaikutusten
arvioinnin jatkokehittelyn kannalta.
Yva ry:stä lisätietoja: puheenjohtaja
Gilbert Koskela, puh. 050-3121915.
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Maanmittausalan
apurahat

edistämissäätiön

Maanmittausalan edistämissäätiön
apurahat myönnettiin 5 henkilölle:
1
Falkenbach Heidi: Väitöskirjatyö: Kansainväliset kiinteistösijoitukset. (V.V.Seppälän rahastosta)
2
Jokinen Saija: Väitöskirjatyö:
Kiinteistömarkkinoinnin tulevaisuus. (V.V.Seppälän rahastosta ja
apuraharahastosta).
3
Kallio Ulla, Rasila Antti, Väisänen Mauri: Oppikirja, joka käsittelee Suomessa yleisimmin käytettyjä
karttaprojektioita, projektioiden matemaattista johtamista ja karttaprojektien visualisointia. (apuraharahastosta).

Tiedottajaksi MIL:in?
Tiedotustiimiläiseksi?
Nyt sinulla on oivallinen tilaisuuspäästä mukaan MIL:n toimintaan
MILA:n päätoimittajan ja liiton tiedottajan ominaisuudessa. Nykyinen
päätoimittaja on jäämässä pois toimitustyöstä muiden kiireiden takia
tämän vuoden kevään/kesän aikana.
MILA ilmestyy noin 7 kertaa vuodessa ja sisältää ajankohtaista tietoa
liiton toiminnasta sekä alalla tapahtuvista asioista. Toimittajana sinulla
on mahdollisuus osallistua moniin
alan tapahtumiin ja tutustua alalla
vaikuttaviin ihmisiin.

4
TKK, Maanmittaustieteiden
laitos: 100-vuotishistoriikki. (apuraharahastosta).

Liitto tarjoaa käyttöösi mm. digitaalikameran. Jokaisen lehden teosta
sinulle maksetaan palkkio sekä lisäksi korvaus MILA:an hankkimistasi mainoksista.

5
Tekniikan museon ja Maanmittaustekniikan museotoimikunnan yhteishanke: Museoaineiston
digitaalisen tallennuksen käsittely.
(apuraharahastosta).

Ota yhteyttä nykyiseen päätoimittajaan (puh. 044-2913162) tai liiton
toimistoon Raijaan ja lähde kehittämään perinteikästä julkaisua sekä
sähköistä tiedotusta.

Apurahoja myönnettiin yhteensä
12.500 euroa ja ne jakoi Maanmittauspäivillä säätiön puheenjohtaja
Erkki Räsänen .
14
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Dokumenttielokuva Suomen kolmiomittausten historiasta
KOLMIOMITTAUS Suomen kartoituksen perusta
Dokumenttielokuva
esittelee
Suomessa suoritettujen kolmiomittausten historian 1700- luvun
Maupertuis'n retkikunnasta, Struven
kolmioketjun kautta aina 1900-luvulla suoritettuihin I-luokan kolmiomittauksiin.
Tiedustelut: Jyrki Puupponen tai
Jaakko Järvinen etunimi.sukunimi@
iki.fi

TKK:n historia
Teknillinen korkeakoulu viettää
vuotta 2008 tekniikan yliopistotasoisen tutkimuksen ja opetuksen satavuotisjuhlavuotena. Juhlavuoden
merkeissä päätettiin julkaista myös
teknillisen korkeakouluopetuksen
historia. Historiateos on kaksiosainen: Kortteli sataman laidalla. Suomen Teknillinen Korkeakoulu 1908
- 1941 (osa 1) Otaniemen yhdyskunta. Teknillinen korkeakoulu 1942 2008 (osa 2) Tekijä:Nykänen, Panu

Kiinteistökaupat 2007:
Pientalojen kauppoja tehtiin vuonna
2007 yhteensä 17 815. Kauppojen
määrä nousi nykyiselle tasolle vuonna 2005 ja on pysytellyt siellä kolme
vuotta. Hinnat kohosivat keskimäärin kolme prosenttia kaava-alueilla ja
yksitoista prosenttia haja-asutusalueella.
Vuonna 2007 pientalotontteja myytiin 9 960 kappaletta, joka on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Yksityisten myymien tonttien neliöhinnat nousivat 16 prosenttia asemakaava-alueilla ja kahdeksan prosenttia haja-asutusalueella.
Omarantainen rakentamaton tontti
alueella, jolla on ranta-asemakaava,
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Wappu

maksoi keskimäärin 25 000 euroa, kauppojen määrä (1 183 kpl) laski kymmenen
prosenttia. Hintataso nousi yhdeksän
prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Pellon hinta nousi koko maassa vuodesta 2006 keskimäärin viisi prosenttia.
Hinnat ovat nousseet tasaisesti jo 10
vuotta. Koko maan keskihinta oli 6 250
euroa hehtaarilta.

Koko vuosi sitä on odotettu. Ja täällä se
taas on. Vappu. Jutun ilmestymisen
aikaan luultavasti jo ohi mennyt
karnevaali on teekkarivuoden odotetuin
juhla. Fukseille Wappu on viimeinen
koitos kohti lakin saamista ja teekkariutta. Koko vuoden ajan vallinnut epävarmuus siitä, järjestetäänkö Wappu, on
tänäkin vuonna saanut onnellisen
päätöksen ja koko lukuvuoden ajan
salassa pidetyt tapahtumat alkavat vihdoin valjeta.

http://www.maanmittauslaitos.fi/Kiinteistokaupat_2007__epailyt_noususuhVapun vietto kestää omasta juhlakundanteen_taittumisesta_nakyvissa.htm

Katsaus asumiseen
Ympäristöministeriön Katsaus asumiseen ilmestyy internetissä, ja kertoo asuntojen hintojen nousun hidastuneen,
mutta vuokra-asunnoissa olevan
vuokran korotuspaineita. Vuoden ensimmäinen Katsaus asumiseen julkaistiin 19.3.2008
http://ymparisto.multiedition.fi/multimagazine/web/2008/asumisen_
opas/1-2008/index.php

Vuokramarkkinoiden hyvät käytännöt
Uusi Hyvä vuokratapa -ohjeistus on julkistettu ja julkaistu internetissä. Opas on
vuokralaisille ja ei -ammattimaisille
vuokranantajille suunnattu.
http://www.rakli.fi/asunnot/hyvavuokratapa/default.aspx

16
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nosta ja innosta riippuen parista viikosta
muutamaan päivään. Lopulta kaikki
kuitenkin huipentuu. Manta saa vihdoin
lakkinsa ja muutaman tunnin kuluttua
siitä, vuorokauden vaihtuessa, teekkareilla ja lakkinsa ansainneilla fukseilla
on oikeus painaa tupsulakki päähänsä.
Monella läpiyön jatkuneet juhlat saavat
ansaitsemansa päätöksen perinteikkäästi Ullanlinnanmäellä seuraavana aamuna, kymmenientuhansien muiden paikalle saapuneiden juhlijoiden seassa. Myös
maanmittareilla on tapana kerääntyä
yhteen ja aamiaisesta alkanut rento istuskelu monesti venähtääkin pitkälle iltaan. Ville-Samuli Rantalainen

TKK / YTK LUKUVUOSI 2008 - 2009
KUUSIOSAINEN, MODUULIPOHJAINEN
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA

YTK 40 • YTK 40 • YTK 40 • YTK 40 • YTK 40 • YTK 40 • YTK 40

MIL:n sähköpostilista

SYKSYN LÄHIJAKSOT
PERUSTEET
AJANKOHTAISTA
KEVÄÄN SYVENTÄVÄT LÄHIJAKSOT

Tarkistamme ja täydennämme jäsenten sähköpostiosoitteita

YHTEISTYÖ,VIESTINTÄ, KONFLIKTIEN HALLINTA
JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KAUPUNKIKULTTUURI, KAUPPA JA
KAUPUNKIKESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN
ASUMISEN JA RAKENTAMISEN UUDET SUUNNAT,
ASUNTOPOLITIIKKA, ERI ELÄMÄNVAIHEIDEN
ASUMISRATKAISUT
ULKOMAAN EKSKURSIO

KURSSI ON TARKOITETTU YHDYSKUNTASUUNNITTELUN

JA YHDYSKUNTIEN KEHITTÄMISEN

ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE, MM.
ARKKITEHDEILLE, MAISEMA-ARKKITEHDEILLE,
MAANMITTAREILLE JA MAANTIETEILIJÖILLE.
MYÖS AMK-TUTKINNON SUORITTANEET VOIVAT
OSALLISTUA. KURSSI SOVELTUU JATKO-OPINTOJEN TUEKSI JA OSASUORITUKSEKSI.

hakuaika: 31.5.2008 mennessä
hinta: 950 euroa
hakuohjeet ja ohjelma: Susanna Ahonen
susanna.ahonen@tkk.fi, puh. (09) 451 4097
tai: www.tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/halopk00.html
ohjelma myös:
www.tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/pitka08.html
käynnissä olevan kurssin sivusto osin tutustuttavissa:
http://virtuaali.tkk.fi/yhdyskuntasuunnittelu/ytk-eri/
tiedustelut:
Jouko Riipinen, jouko.riipinen@tkk.fi puh. (09) 451 4088

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi Raijalle
MIL:n toimistoon saat paluusähköpostissa
maanmittarisanaston
toimisto@mil.maanmittari.fi

Ko u lu t u s t a ja t a p a h tu mia
Tapahtumia ulkomailla
12-15.5.2008, Lissabon, Portugali
13th FIG Symposium on Deformation Measurements and Analysis
(WG 6.1) with the 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical
and Structural Engineering (SC 4.2)
- Measuring the Changes.
http://measuringchanges.lnec.pt
4.-6.6.2006 ITS for Sustainable Mobility 7th European Congress and
Exhibition on Intelligent Transport
Systems and Services
Geneve, Sveitsi http://www.itsineurope.com/
11-13.6.2008, Enschede, Alankomaat
International Workshop Sharing
Good Practices: e-Learning in Surveying, Geo-information Sciences
and Land Administration
Jointly organised by FIG Commission 2, Commission 7 and the
International Institute for Geoinformation Science and Earth
Observation (ITC).
http://www.itc.nl/fig_elearning2008
14-19 Kesäkuuta FIG Working
18
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Week 2008, Tukholma
www.fig.net/fig2008
18.-21.6.2008 EUREF 2008 Symposium Bryssel, Belgia http://www.
euref.eu/
3.-11.7.2008 ISPRS 2008 Peking,
Kiina http://www.isprs2008-beijing.
org/
14.7.2008
SLF:s
årsmöte,
100-årsmiddag.2009 Pohjoismainen
maanmittarikongressi, Aalborg, Tanska
6-9.8., Jakarta, Indonesia 3rd Indonesian Geo-Information Technology
Exhibition - Integrated Portal of
Dynamic Information. Organised by
BAKOSURTANAL (the National
Coordinating Agency for Surveys and
Mapping of Indonesia) www.geospatial-exh.com
9-10.9. Verona, Italia International
Seminar on "State and Public Sector
Land Management”. www.fig.net/
commission7
11-15.9. Verona, Italia Commission
7 Annual Meeting. :www.fig.net/
commission7

11-13.9.2008 Baltic Valuation Conference 2008 Klaipéda

Tapahtumia kotimaassa

15-17.10.2008 The 20th Nordic GIS
Conference 2008
Norja
Vuotuinen, nyt jo 20. GI Norden
konferenssi, the Nordic GIS Conference, järjestetään tänä vuonna Fredrikstadissa Norjassa. http://www.
ginorden.org/Members/karstenl/
nyheter/the-20th-nordic-gis-conference-2008-in-fredrikstad

9.5.2008
FCG

23-24.10. Bratislava, Slovakia
INGEO 2008 - 4th International
Conference on Engineering Surveying Devoted to 70th Anniversary of
the Faculty of Civil Engineering of
the Slovak University of Technology in Bratislava. http://www.svf.
stuba.sk/kat/GDE/Welcome.html
11 – 14.11.2008. The International
Symposium on Global Navigation
Satellite Systems, Space-based and
Ground-based Augmentation Systems and Applications Berliini,
Saksa,http://www.eupos.org/images/eupos_files/gnss-dgnss-symposium_berlin_1...pdf
Vuodenvaihteen 2008-2009 paikkeilla, Washington DC, USA Joint FIG
/ World Bank Conference
2010 FIG kongressi Sydney

Maankäyttösopimukset

15-16.5.2008 Rakennusvalvonnan jatkokoulutus FCG
26.-29.7.2008 Pohjoismainen yhdysmiestapaaminen, Imatra
25-27.8.2008 Rakennusvalvonnan jatkokoulutus FCG
10-11.9.2008 Kuntamarkkinat, Kuntatalo, Helsinki
19.9.2008 Syyspäivän täräys, MIL
23.-24.9.2008 Messukeskus, Helsinki
http://www.maanmittauslaitos.fi/
paikkatiedot/default.
asp?id=851&docid=3749
9.-10.10.2008 Kiinteistörekisterin
hoitajien koulutuspäivät FCG

Valmistuneet

Diplomi-insinööriksi

Jarmo Ahonen

Tapio Hietanen

Janne Kovanen

Jere-Antti Kilpi

Jukka Parkkamäki

Kirsi Koivula

Lisensiaatiksi

Anne Kääriä

Eero Ahokas

Juha Lehtonen

Hyvä maanmittari
Syyspäivän täräys järjestetään kovan kysynnän vuoksi uudelleen tulena
syksynä:
SYYSPÄIVÄN TÄRÄYS 19.9.2008 HELSINGISSÄ (paikka vielä avoinna)
Tule tapaamaan tuttuja !

Loistava mahdollisuus kurssitapaamiselle !
Arvioitu hinta 50-60 euroa, opiskelijat n. 20-30 euroa
Avec mukaan, tervetullut myös sinkkuna !
MERKITSE PÄIVÄMÄÄRÄ KALENTERIISI !

