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Pä ä k irj o it us
Ubiikki (Ubiquitous) on suunnilleen
yhtä hankala sana kuin olympialaiset. Ubiikkikartat tarkoittavat joka
paikan karttoja. Yleensä tässä yhteydessä "joka paikka" on internetissä
ja kännykän tapaisessa pienessä laitteessa mukana matkassa. Uutena tai vanhana - asiana puhutaan nyt
monikanavaisista kartoista. Monikanavainen kartta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nykyaikainen pikkulaite ja
perinteinen paperikartta tukevat toisiaan.
Pyöräretkeilijä voisi olla hyvä esimerkki monikanavaisen kartan käyttäjästä. Pyöräretkeilijä kun liikkuu
laajemmalla alueella kuin sienestäjä,
mutta laskeutuu välillä pyöränsä
päältä ja tutkii maastoa lähemmin.
Kesällä Saariston rengastiellä pyöräillessäni huomasin kaipaavani ihan
turistina muutamaa palvelua kännykkääni, noin 1:200 000 mittakaavaisen kartan tueksi. Yllättäen turisteja opastavassa kyltityksessä oli
melkoisia kuntakohtaisia eroja, eikä
eräälle kansanopistossa olleelle majapaikalle ollut minkäänlaista viitoitusta. Kello oli yhdeksän illalla, ja
kartasta pysyi päättelemään, että ohi
oli menty. Matka linnuntietä ei olisi
ollut pitkä, mutta kartan tarkkuus ei
riittänyt selvittämään, mitkä maalaismaiseman pikkuteistä olisivat lä4

M i l a 4/2008

piajettavissa, ja minne ne tarkalleen
johtaisivat. Ajo-ohje tai kännykkään
tullut suurimittakaavaisempi maastokartta olisivat siinä tilanteessa kelvanneet maksullisinakin palveluina.
Majapaikan vastaanotossa puhelimeen vastannut ystävällinen henkilö
osasi opastaa perille vain, kunhan
palaisimme ensin neljä kilometriä
Paraisille päin.
Monikanavaisia karttoja tutkii meneillään oleva Geodeettisen laitoksen vetämä TEKES-hanke, josta on
lisää tietoa Uutisia -osastossa. Samassa osastossa kerrotaan myös
Kansallisen katselupalvelun startista.
Vuosi Milan airoissa on näin vierähtänyt, ja on aika kiittää yhteistyöstä
ja toivottaa lukijoille aurinkoista
syksyä.
Mirja Metsälä

Pu h ee n j o ht aj a lta

Tukholman Fig kokosi ennätysmäärän lähes 1000 maanmittaria
FIG:n Workin Week Tukholmassa
oli alan huipputapahtuma – mukana
oli ennätysmäärä maanmittareita ja
maita. Pohjoismaisten maanmittareiden yhdysmiestapaaminen järjestettiin tänä vuonna Imatralla. Yhtenä teemana Tukholmassa sekä
keskusteluissa niin FIG:n kuin
Imatrankin tapaamisissa oli nuorten
aktivoiminen. Tämä on yhteinen
haaste maanmittareiden yhteisötoiminnassa kautta maailman. FIG:n
tavoite yhdistää sukupolvien yhteistyötä ja aktivoida nuoria on tärkeä.
Tilastojen mukaan siinä onnistuttiin
– joka kymmenes osallistuja oli
nuori mittari tai opiskelija. Todellisuus ei ole välttämättä aivan näin
hyvä. Suuri osa nuorista oli järjestä-

jien puolelta. Mikäli tarkastellaan
yleiskokouksen osallistujajoukkoa –
oma kokemukseni on nyt neljältä
vuodelta – on porukka pysynyt jokseenkin samana, tyypillisesti iältään
60 +. Varapuheenjohtaja- ja komissiopuheenjohtajavaaleissa tapahtui
kuitenkin selvää nuorennusleikkausta.
Voidaan kysyä, osataanko järjestöissä antaa nuorille riittävästi tilaa, ja
osataanko löytää houkuttelevia
haasteita. Suomen opiskelijoita Fig
ei houkutellut – kesäaika, kesätyö,
matkan kustannukset olivat varmasti tärkeimpiä syitä vähäiseen kiinnostukseen. Kaikkiaan Suomesta
osallistujia oli 27.

M i l a 4/2008

5

MIL:n toimiston tarve puntarointiin
MIL:n toimiston pitkäaikainen sihteeri Raija Valonen siirtyy syksyllä
Makliin toimistosihteeriksi. Raija
hoitaa ainakin vuoden loppuun
MIL:n asioita yhtenä päivänä viikossa. MIL:n puolella tämä siirtyminen
nostaa esille kysymyksen, mikä on
jatkossa toimiston rooli ja tarve.
Tarvitaanko vakituista toimistosihteeriä vai hoituvatko asiat osittain
ulkoistamalla ja osittain talkoovoimin. MIL:n kuluista valtaosa tulee
toimistosta sekä kansainvälisistä yhteyksistä ja niihin liittyvistä matkoista. Nyt muuttuva tilanne ja jatko on
tarkoin mietittävä. Päätehtävä on jäsenkunnan etu, edunvalvonta ja jäsenkunnan keskinäisen verkottumisen, me-hengen ylläpitämisen ja
parantamisen edistäminen.
MIL:n yksi keskeinen teema on toimia alan sisäisenä verkkona ja tiedottajana – mm. alan järjestöjen sateenvarjotyyppisenä yhdistäjänä.
Jatkossa sähköinen viestintä korostuu entisestään. Mila halutaan viime
vuosikokouksen keskustelujen perusteella paperimuodossa. Myös
sähköinen julkaisu tulee olemaan yksi vaihtoehto. Ajan tasalla oleva jäsenrekisteri sähköpostiosoitteineen
on tärkeä, tässä on selvää parannusta
tapahtumassa syksyn aikana. MIL:n
6
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hallituksessa muuttuvaa tilannetta – eli
Raijan lähtöön liittyvää muutosta - on
valmisteltu kesän aikana. Syyskausi ja
loppuvuosi kuluu käytännössä omalla
painollaan. Ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu on aloitettu, jolloin muuttuva tilanne otetaan
huomioon. Palaute jäsenkunnalta on
tervetullutta.

Suomen talousnäkymät epävarmat
Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet viime keväästä lähtien ja nyt tuntuu olevan suuri epävarmuus siitä,
mennäänkö talvella ja ensi vuonna
taantumaan vai selvitäänkö pelkällä säikähdyksellä. Kiinteistömarkkinoilla on
joka tapauksessa luvassa takavuosia
rauhallisempi jakso. Vauhti onkin ollut
kohtuullisen kova, vuosi sitten vallalla
oli jonkinlaista vauhtisokeutta. Jossakin määrin mieliin palautuu 1980-luvun loppu ja -90 luvun alkuvuodet.
Nähtäväksi jää, millainen talousnotkahduksesta tulee. Uskon kuitenkin,
että maanmittarikunnan työllisyystilanne pysyy kokonaisuutena hyvänä. Pikemminkin kuntien ja valtion sektoreilla kyse on työvoimapulan jatkuvasta
kiristymisestä etenkin maakunnissa.
Hannu Ridell, puheenjohtaja

Tavataan MIL:n syyspäivän täräyksessä
Bottalla perjantaina 19.9. klo 19.

Arvon maanmittari
syyspäivän täräys

Maanmittareiden jäsenilta,
, järjestetään
Ostrobotnian Juhlakerroksessa (www.botta.fi) perjantaina 19.9.2008
klo 19 alkaen.

Ohjelmassa lyhyitä puheita, keskustelua, hauskanpitoa.
Kustannus buffet-illallisesta on 50 euroa, opiskelijoille 30 euroa.
Kaikki nykyiset, entiset ja tulevat MIL:n jäsenet aveceineen ovat
tervetulleita!

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä lomakkeella osoitteessa
http://www.maanmittari.fi/mil tai suoraan Liisa Larjamolle
liisa.larjamo@welho.com, p. 040-503 2570). !
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F

IG -terveiset

FIG:n Working Week Tukholmassa 14
– 19. kesäkuuta kokosi yhteen ennätysmäärän maanmittareita
Tukholmassa kokoontui 900 maamittaria 90 maasta, teemana oli sukupolvien välinen yhteistyö.
Tavoite aktivoida nuoria onnistui
erinomaisesti, opiskelijoita ja nuoria
maanmittareita oli paikalla satakunta. Suomesta paikalla oli yhteensä 27
henkilöä – joskin suomalaisia
opiskelijoita tilaisuus ei houkutellut.
Pohjoismaista – Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta osallistujia
oli runsas viidennes, ruotsalaisia
osallistui 131.
Yleiskokouksen tärkeintä antia olivat varapresidenttien sekä seuraavien puheenjohtajien (chair elect)
valinnat. Varapresidenteiksi valittiin
8
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Iain Greenway Englannista sekä Teo
CheeHai Malesiasta. Seuraavat
puheenjohtajat nousevat komissioidensa puheenjohtajiksi vuonna
2010, ja työskentelevät siihen asti
nykyisten komissioiden puheenjohtajien rinnalla. Kova äänestys käytiin komission 7 varapuheenjohtajuudesta, voittajaksi tuli Daniel
Roberge Kanadasta, niukasti kakkoseksi jäi Sveitsin Daniel Steudler.
Komissio 9:ään valittiin Kauko Viitasen työn jatkajaksi Frances Plimmer Englannista. Komissio 8:n eli
maankäytön suunnittelun kohdalla
varapuheenjohtaja jäi valitsematta.
Lisäksi FIG:n jäseniksi hyväksyttiin
yhdeksän liitännäisjäsentä, yhtenä
näistä Maanmittauslaitos.
Varsinainen ohjelma sisälsi 350 esitelmää, näistä suomalaiset pitivät
17. Runsaasta osallistujamäärästä

johtuen sessioissa oli paljon yleisöä,
ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Uutuutena oli UN-Habitat:n kanssa
järjestetty asiantuntijakokous. Kaksipäiväisen yhteisseminaarin – Slum
Upgrading through Innovative Financing Mechanisms – teemana oli
slummiongelmien parantaminen eri
sektoreiden toimijoiden yhteistyöllä.
Keskustelun aiheena oli mm. yhteistyö maanmittareiden ja rahoitusmaailman välillä, maankäytön parantaminen
ja
Maailmanpankin
toiminta – yleensäkin maanmittareiden rooli köyhyyden poistamisessa.

SLF:n eli Ruotsin maanmittariliiton
yhteistyönä sujuivat loistavasti.

Iltaohjelmiin kuuluivat avajaisvastaanotto Tukholman kaupungintalossa, iltatilaisuus Vasa-museossa
sekä juhlaillaliset Grandhotellissa –
myös vierailut ruotsalaisten maanmittareiden kotona. Kaiken kaikkiaan konferenssin järjestelyt FIG:n ja

Hannu Ridell

Konferenssia edelsi SLF:n 100
–vuotisjuhla. Sen kunniaksi oli
järjestetty illanvietto Nobelin vanhalla juhlatilaksi saneeratulla dynamiittitehtaalla, vieraita upeassa
juhlassa oli runsaat 200.
Lisätietoa (ml. konferenssiesitelmät)
löytyy osoitteesta www.fig.net/pub/
fig2008. Seuraavasta Working Weekistä Israelin Eilatissa löytyy tietoa
www.fig.net/fig2009.
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GIS

-konferenssi lokakuussa Norjassa

Norjassa Fredrikstadissa järjestetään
15.-17. lokakuuta 20. pohjoismainen
GIS- konferenssi. Konferenssi pyrkii
tavoittamaan ajankohtaisin aihein
paikkatietojen kanssa työskentelevät
eri sovellusaloilta samoin kuin alan
kehittäjät ja tutkijat. Ohjelmassa on
esityksiä niin paikkatietojen hyödyntämisestä kriisinhallinnassa ja ympäristö- ja ilmastokysymyksissä kuin
INSPIREn toteuttamiseen liittyviä
teemoja. Konferenssin esitelmät julkaistaan tapahtuman jälkeen verkossa.
Konferenssin järjestää GI Norden,
joka on kansallisten paikkatietoyhdistysten yhdistys. ProGIS on yksi
sen viidestä jäsenestä. GI Nordenin
tarkoituksena on lisätä paikkatietojen käyttöä pohjoismaissa, tukea
paikkatietoinfrastruktuurien kehittämistä ja tuoda esiin pohjoismaisia
näkökulmia kansainvälisessä kehityksessä. Tähän pyritään jäsenten
välisenä yhteistyönä jakamalla tietoa
ja edistämällä osaamista. Kansallisten yhdistysten rooli on toiminnassa
keskeinen, mm. konferenssin toteutusvastuu kiertää vuorotellen viidessä jäsenmaassa. Tänä vuonna
konferenssin toteuttaa Norjan GeoForum.

Lisätietoja löytyy GI Nordenin verkkosivuilta www.ginorden.org.
Paula Ahonen

Maakanta Oy muuttaa
Maakanta Oy muuttaa elokuun
lopussa Vantaan Tikkurilasta
Helsingin keskustaan.
Uudet tilat ja erinomainen sijainti
helpottavat toiminnan kehittämistä ja työvoiman saatavuutta. Maakannassa työskentelee tällä hetkellä seitsemän maanmittaria
kiinteistöarvioinnin parissa.
Uusi osoitteemme 25.8.2008 lähtien on:
Maakanta Oy
Vuorikatu 22 A 8
00100 Helsinki
Puhelinnumeromme ja muut yhteystietomme säilyvät ennallaan
Puh. (09) 838 6150
www.maakanta.fi
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ohjoismainen yhdysmieskokous Imatralla

MIL oli tänä kesänä järjestysvuorossa pohjoismaisten maanmittariyhdistysten yhdysmieskokouksessa.
Kun edellinen tapaaminen Suomessa 2003 oli Hangossa ja Bengtskärin
majakkasaarella, Saimaan alue oli itsestään selvä kohde tällä kerralla.
Tanskan grand old man, sikäläisen
yhdistyksen sihteeristön päällikkö
Kjeld Lohmann Schoeler oli tosin
seilannut Saimaan kanavalla vastaavassa tapaamisessa jo 90-luvulla,
mutta se ei menoa pahemmin haitannut. Kokouksen pääpaikkana oli
Imatran valtionhotelli 26. – 29.7.2008
lauantaista tiistaihin.
Kokoukseen osallistui yhteensä 28
henkilöä, joista kokousedustajia oli
13 ja loput olivat perheenjäseniä.
Norjasta oli 5 osallistujaa, Ruotsista
10, Tanskasta 8 ja Suomesta 5. Seuraavan pohjoismaisen kongressin
järjestäjämaa on yhdysmieskokouksen puheenjohtajamaa edellisen
kongressin jälkeisissä tapaamisissa.
Kongressi järjestetään ensi kesänä
Tanskan Aalborgissa, jossa kongressi pidettiin myös vuonna 1976. Näin
ollen Tanskan yhdistyksen puheenjohtaja Henning Elmstroem, joka
on myös Euroopan maanmittausjärjestön CLGE:n puheenjohtaja, johti

puhetta tottuneesti ja tarjoili Gammeldanskia perinteiseen tapaan.
Suomesta olivat mukana MIL:in puheenjohtaja Hannu Ridell, varayhdysmies Johan v Wendt sekä Maankäytön
päätoimittaja
Pekka
Lehtonen. Pekka tottuneena matkanjärjestäjänä oli suunnitellut antoisan ohjelman päivien ajaksi.
Eräänlaisena teemana oli Suomen ja
Venäjän raja ja rajaan liittyvä historia
1700-luvulta nykypäivään.
Majoittumisen ja lounaan jälkeen
saimme tutustua Imatraan ja Joutsenoon sekä Saimaan kanavan Mälkiän
sulkuun sekä kanavamuseoon.
Maanmittausteknikko Pentti Kanervo Imatran kaupungilta toimi oppaana. Mielenkiintoinen tutustumiskohde oli entinen Rauhan sairaala
Joutsenossa, jota nyt kehitetään yli
5000 henkilön turistikeskukseksi.
Naapurimaan läheisyys sekä venäläisten korkeat laatutasovaatimukset
ovat kehittämisajatusten taustalla.
Jo ensi vuonna ensimmäiset palvelut
olisivat matkailijoiden käytössä. Illalla Imatran kaupunki toimi isäntänä Imatran seurakunnan kurssikeskuksessa, jossa Saimaan rannalla
saimme nauttia hienosta kesäillasta
saunomisen ja uimisen lomassa.
M i l a 4/2008
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26. – 29.7.2008
Sunnuntaina pidettiin varsinainen
yhdysmieskokous, josta lähemmin
voi lukea Maankäytössä. Seuralaiset,
10 naista ja viisi lasta, tutustuivat kokouspäivänä Lappeenrannan linnoitukseen ja nähtävyyksiin. Illalla
saimme kokea Imatrankosken kuohut, joka oli kokouksen osallistujille
mahtava kokemus.
Maanantaina oli vuorossa kiertoajelu Saimaan ympäri Pekka Lehtosen
toimiessa oppaana. Parikkalassa
saimme Kolmikannan rajavartioasemalla kuulla rajavartioston toiminnasta EU:n ulkorajalla. Ihmisetsintöihin joudutaan silloin tällöin, ja
käyntipäivänä oli ilma-alus loukannut Suomen valtakunnan rajaa. Ajo
Punkaharjulla oli hienona kesäpäivänä upeaa, ja Retrettissä saimme tutustua Ellen Thesleffin näyttelyyn ja
Leonardo da Vincin piirustusten
mukaan rakennettuihin laitteisiin ja
kojeisiin.
Suomen metsämuseon Ravintola
Lustossa nautitun lounaan jälkeen
teimme pikavierailun Savonlinnaan,
jossa halukkaat saivat nauttia lörtsyjä tai vaihtoehtoisesti jäätelöä. Savonlinnasta matka jatkui Sulkavan
Vilkaharjun ja Vekaransalmen lossin
kautta Telakanavalle (Suvorovin kanava), jossa Pekan sisko ja lankomies
tarjosivat savustettuja muikkuja ja

12
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oli mahdollisuus uimiseen. Saavuttuamme takaisin Imatralle tarjoutui
pieni hetki levolle, ennen kuin illan
banketti oli vuorossa. Juhlaillallinen
nautittiin ravintola Buttenhofissa,
jonka alkupalana olivat maukkaat
blinit. Buttenhof on alunperin lähtöisin Viipurista, mutta on koko sodan jälkeisen ajan toiminut Imatralla
saman suvun omistuksessa, niitä
harvoja Imatralla, jotka edelleen puhuvat ruotsia äidinkielenään.
Vieraiden kiitospuheiden perusteella
päivät olivat olleet antoisat ja onnistuneet, josta osoituksena voidaan
myös katsoa olevan mahtavat tuliaiset isännille.
Tiistaipäivän ohjelmassa oli vielä tutustuminen Kruununpuistoon ja
Imatran vesivoimalaitokseen ennen
kuin yhteisen lounaan jälkeen kokousosanottajat hajaantuivat eri suuntiin, jotkut kiertämään Suomea ja
jotkut seuraavalle lautalle länteen
neljän päivän idän läheisyyden jälkeen.
Johan von Wendt

Kuvat seuraavalla sivulla:
Kokouksessa ja
Tutustumassa Rauhan alueeseen
Joutsenossa, jossa on suunnitelmat
350 miljoonan euron investointeihin
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KOKOUSKUTSU
Torstaina 27.11.2008
TKK:n päärkennus, E-Sali
Otakaari 1, Espoo
Klo 16.00-16.30 MAANMITTAUSTIETEIDEN SEURA RY:N SYYSKOKOUS
Klo 16.30-17.00 SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY:N
SYYSKOKOUS
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksien esittämät asiat.
Kaikki jäsenet tervetuloa.

MIL:N TOIMISTOSSA 16.9.2008 ALKAEN
PUHELINPÄIVYSTYS MA JA PE KLO 9-15.00
Kiireellisissä asioissa tavoitat hallituksen jäsenet seuraavista
tai numeroista:

sähköposteista

hannu.ridell@maakanta.fi, 050 559 55 27
heidi.falkenbach@tkk.fi, 040 735 11 81
kaisa.harju@wsoy.fi, 050 563 68 53
johan.wendt@nurmijarvi.fi, 040 770 74 16
yrjo.meltaus@loviisa.fi, 040 7707416
juhani.hurskainen@maanmittauslaitos.fi, 020541 4676
leo.olkkonen@maanmittauslaitos.fi ; 0400 635339
14
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UUTISIA UUTISIA UUTISIA
Väitös digitaalisen ilmakuvauksen tekniikasta
Eija Honkavaara väitteli 17.6.
aiheestaCalibrating digital photogrammetric airborne imaging
systems using a test field.
Ilmakuvafotogrammetria on keskeinen tekniikka luotettavan ja
tarkan paikkatiedon tuottamiseksi
elinympäristöstämme. Digitaaliset kuvausmenetelmät ovat korvaamassa filmikuvauksen fotogrammetrisessa tiedonkeruussa.
Uudet kuvausmenetelmät yhdistettynä nykyaikaisiin navigointimenetelmiin mahdollistavat entistä nopeammat, tarkemmat ja
automaattisemmat fotogrammetriset prosessit sekä uudet kuvatuotteet ja sovellutukset.
Fotogrammetriset prosessit ja ka
librointimenetelmät tulee päivittää, jotta uutta tekniikkaa pys
tyttäisiin
opt im aalisesti
hyödyntämään. Väitöskirja selvitti tarvetta suorittaa digitaalisille
fotog rammetrisille ilmakuvaus
järjestelmille geometrinen, radiometrinen ja spatiaalisen resoluution testikenttäkalibrointi.
Tutkimuksessa kehitettiin proto
tyyppimenetelmä testikenttä

kalibrointiin. Testikenttäkalib
roinn in
tarvetta
ja
toteuttamiskelpoisuutta tutkittiin
kokeellisesti käyttäen testikentällä
digitaalisilla laajaformaattisilla
ilmakuvakameroilla kerättyjä ku
va-aineistoja. Tutkimus demonstroi ensimmäistä kertaa digitaalis
ten
fot og ramm etr ist en
ilmakuvausjärjestelmien saman
aikaisen geometrian, radiometrian ja spatiaalisen erotuskyvyn ka
libroinnin testikentällä. Tulokset
todistivat testikenttäkalibroinnin
tarpeellisuuden ja toteuttamiskel
poisuuden sekä antoivat uutta
tietoa ilmakuvausjärjestelmien ja
testikenttäkalibroinnin suori
tuskyvystä.
Vastaväittäjinä toimivat PhD Ismael Colomina, Institute of Geomatics, Espanja ja Professori
Petri Pellikka, Helsingin yliopisto.
MenoMaps liikkuvaan menoon
Taideteollisen korkeakoulun
muotoilun osasto ja Geodeettinen laitos tutkivat monikanavajulkaisun hyödyntämistä luonnossa
liikkujan
tarpeisiin
koekenttänään Nuuksion kansallispuisto. Monilla kanavilla
M i l a 4/2008
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tarkoitetaan karttoja, sanomalehtiä, verkkoa, kännykkää jne.
Hankkeessa tutkitaan näin ollen
myös tarkan maastonmuotoja
kuvaavan datan esittämistä ymmärrettävässä muodossa pienellä
näytöllä. Hankkeen päärahoittaja
on TEKES.
Johtoryhmän
puheenjohtaja on Sakari Viertiö
Karttakeskuksesta. Johtoryhmässä ovat edustettuina myös
Tunturilatu ry, Solvalla-Finss Ab,
Maanmittauslaitos, Metsähallitus,
Espoon kaupunki ja UpCode
Ltd. Hanke ajoittuu vuosille
2008-2009 ja tuottaa kokeilevia
pilottipalveluita, mutta siltä toivotaan lopputuloksena myös
yleistettävissä olevia ratkaisumalleja.
Mirja Metsälä

Lähtölaukaus paikkatietojen kansalliselle
katselupalvelulle
Kesäkuun alussa projektipäällikkö Jurkka Tuokko kutsui
koolle paikkatietoaineistojen
tuottajia keskustelemaan kansallisesta paikkatietoportaalista.
Paikalla olivat Geologisen tut16

M i l a 4/2008

kimuslaitoksen, Geodeettisen laitoksen, Merenkulkulaitoksen,
Lounaispaikan, Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton
edustajat.
Kansallisessa katselupalvelussa
on kysymys eri aineistotuottajien
WMS-palveluita (rasterirajapintapalveluita) hyväksikäyttävästä
selaimessa toimivasta kootusta
katselupalvelusta. Aineistoa ei ladata palvelun kautta. Paikkatietohakemisto aineiston hakupalveluna ja katselupalvelu tulevat
toimimaan käyttäjän kannalta
läheisessä yhteydessä toisiinsa.
Paikkatietojen kansallinen katselupalvelu on yhteinen hanke, jonka vetovastuu on Maanmittauslaitoksella. Hanke toteutetaan
erillään Maanmittauslaitoksen
operatiivisista järjestelmistä, ja
sille tulee oma visuaalinen ilmeensä. Tämän vuoden toukokuussa
alkaneen
projektin
tarkoituksena on julkaista palvelu
2010. Tänä vuonna etsitään
aineistoja, jotka voisivat olla mukana pilottivaiheessa vuodenvaihteessa. Aiheesta kerrotaan

myös 23-24.9.2008 Paikkatietomarkkinoilla.

Ensimmäinen maanmittari lähetettiin
Suomeen 19.6. - 375 vuotta sitten

Projektin taustana on Inspire-direktiivi. Maa- ja metsätalousministeriön asettama Inspire-työryhmä päätyi loppuraportissaan
siihen, että ensisijainen paikkatietoportaalivaihtoehto Suomessa
on keskitetty kansallinen katselupalvelu. Maanmittauslaitos teki
oman vaatimuskehitysprojektinsa
portaaliaiheesta vuonna 2007.

Maanmittauslaitos juhlii tänä
vuonna 375-vuotista Suomen
maanmittauksen historiaa. Historiateos ilmestyy syyskuussa.
http://www.karttakaaro.fi/375vuotta-maanmittausta

Inspire: http://www.maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/default.asp?id=841
Katseluportaali: http://www.
maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/default.asp?id=934
Mirja Metsälä

Maanmittauslaitos
avasi
19.8.2008 verkkokeskustelun katseluportaalista Paikkatietojen
yhteiskäyttösivuilla: http://www.
maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/default.asp?id=840 Voit
vaikuttaa siihen, mitä portaali sisältää ja miltä se näyttää. Lisäksi
keskustelu on vapaa kaikelle
paikkatietoon liittyvälle.

Kiinteistöinsinöörien kerholle uusi pj
Suomen kiinteistöinsinöörien
kerho valitsi seuraavaksi puheenjohtajakseen 1.1.2009 alkaen Espoon apulaiskaupungingeodeetin
Annamari Rädyn. Kiinteistöinsinöörien kerho on Suomen
kuntatekniikkayhdistyksen
jäsenyhdistys.
Uusi käräjäoikeusverkosto vahvistui
Valtioneuvoston 12.06.2008 antamalla asetuksella Suomessa on
vuoden 2010 alusta nykyisen 54:n
sijasta 27 käräjäoikeutta. Valtaosa
uusista käräjäoikeuksista muodostetaan maakuntapohjalta
nykyisiä käräjäoikeuksia yhdistämällä.
Uudet tuomiopiirit vastaavat
pääosin oikeusministeriön keväällä hallinnon ja aluekehityksen
ministerityöryhmälle esittelemää
M i l a 4/2008
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suunnitelmaa. Ainoa muutos siihen liittyy pohjoiseen Suomeen
siten, että saamelaisalueen käsittävät kunnat kuuluvat jatkossa
kaikki Rovaniemelle tulevan uuden Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Näin nykyisen KemiTornion
käräjäoikeuden
tuomiopiiri
ei
muutu.
Käräjäoikeuksien suurentamisen
tavoitteena on luoda edellytykset
laadukkaalle lainkäytölle ja tehostaa
käräjäoikeuksien
toimintakykyä. Käräjäoikeuksien
määrä supistuu jo tulevana
syksynä 51:een, sillä Loviisan ja
Porvoon, Heinolan ja Lahden
sekä Imatran ja Lappeenrannan
käräjäoikeuksien yhdistämiset toteutuvat lokakuun alussa. Kaksikielisiä käräjäoikeuksia on jatkossa kahdeksan. Niistä Vaasaan
muodostuva uusi Pohjanmaan
käräjäoikeus on enemmistökieleltään ruotsinkielinen.

perusteella on arvioitu metsävarat ja metsien tila omistajaryhmittäin. Puuston kokonaistilavuus
on nyt 2,2 miljardia kuutiometriä
ja vuotuinen kasvu 99,1 miljoo
naa kuutiometriä. Hakkuumahdollisuudet ylittävät toteutuneet
hakkuut. Suurin kestävä ainespuun hakkuukertymä vuosille
2007-2016 on arvioitu runsaaksi
71 miljoonaksi kuutiometriksi
vuodessa. Määrä on 14 miljoonaa
kuutiometriä enemmän kuin toteutuneiden hakkuiden hakkuukertymä, joka oli vuodessa keskimäärin
57
miljoonaa
kuutiometriä vuosina 2003-2007.
Lähivuosikymmenien kestävän
ainespuukertymän ennakoidaan
kasvavan nykyisten nuorten metsien varttuessa harvennusvaiheeseen. Yksityismetsissä ja
yksityisluonteisissa metsissä yli
kaksi kolmasosaa maamme
puuston määrästä.

http://www.om.fi/Etusivu/
Ajankohtaista/Uutiset/1210773310556

Taimikonhoitoon olisi panostettava erityisesti yksityismetsissä ja
yksityisluonteisissa metsissä, joissa myöhässä olevaa taimikonhoitoalaa on lähes 20 prosenttia
taimikoiden kokonaisalasta. Myös
ensiharvennuksia olisi lisättävä
sekä yksityismetsissä ja yksityisluonteisissa metsissä että valtion
ja yhtiöiden metsissä.

Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa
Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10), vuosien
2004-2007 mittausaineistojen,
18
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Valtakunnan metsien inventoinnista saatuja tietoja hyödynnetään
muun muassa alueellisten metsäohjelmien päivityksessä. Tulokset esitetään myös Metinfo Metsätietopalvelussa www.metla.fi/
metinfo/ .
Eurooppalainen kiinteistönvälitysstandardi
valmistumassa syksyllä
Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN laatii parhaillaan
eurooppalaista kiinteistönvälitysstandardia,otsikoltaan ”Services
of real estate agents”. ”Standardilla laaditaan perussäännöt niihinkin maihin,joissa ei ole vielä
mitään sääntelyä kiinteistönvälityksestä. Kansallinen sääntely ja
sen sisältö eroaa maittain hyvinkin paljon. Suomen käytäntöihin standardin ei odoteta tuovan
erityisen merkittäviä muutoksia.
Suomen kannanotot standardiin
muodostetaan taustaryhmässä,
jonka vetovastuu on Rakennusteollisuus RT ry:n Kirsi Palviaisella.
Taustaryhmässä on edustus lisäksi mm. Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitosta, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta, Kauppa- ja
teollisuusministeriöstä, Oikeusministeriöstä, Kuluttajavirastosta,
Kuluttajaliitosta, Etelä-Suomen
lääninhallituksesta ja Teknillisestä

korkeakoulusta. Painoarvoltaan
standardia voidaan kuvata yhteiseksi käsitykseksi hyvästä kiinteistönvälitystavasta. Se ei ohita
kansallista lainsäädäntöä, mutta
muuttuu velvoittavaksi, jos siihen esimerkiksi viitataan laissa
tai jos välitysliikkeet ilmoittavat
noudattavansa sitä. Lisäksi standardi muodostaa yhteisen pohjanäkemyksen, jos kiinteistönvälitystyötä
ryhdytään
harmonisoimaan EU-tasolla.
Standarditeksti on tarkoitus saada valmiiksi syyskuussa. Standardin on tarkoitus tulla voimaan
vuonna jo 2008. Voimaantulon
jälkeen standardia voi tiedustella
SFS:n standardimyynnistä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Malila,
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry p. 050 – 5112 100, Lakimies Kirsi Palviainen, Rakennusteollisuus RT ry p. 050 – 5481
742
ICA:lla uudet nettisivut
www.icaci.org -osoitteessa on
International Cartographic Associationin uusi www-sivusto.
ICA on perustettu 9.6.1959 ja
täyttää siis ensi vuonna 50 vuotta.
M i l a 4/2008
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Kunta vaihtuu – vaihtuuko nimi?
Vuodenvaihteessa toteutuvien 67
kuntaa koskevat kuntaliitokset
teettävät töitä, sillä päällekkäisiä
paikan- ja tiennimiä joudutaan
muuttamaan sekaannusten välttämiseksi.
Nimistö-tietojen
päivittäminen on iso työ, sillä
muuttuvia kadunnimiä saattaa
yhden kuntaliitoksen alueella olla
satoja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on laatinut kuntia
varten nimistön muuttamista
koskevat suositukset, joihin voi
tutustua osoitteessa
http://www.kotus.fi/index.
phtml?s=2520
Suosituksessa otetaan kantaa siihen, mikä liitoskunnista saa pitää
Kuusitiensä.
Kaupanvahvistajien valvonta kirjaamisasioiden mukana MML:lle
Luonnos hallituksen esitykseksi
kiinteistöjen kirjaamisasioiden
siirrosta käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle valmistui kesäkuussa 2008. Uudistuksen on
tarkoitus tulla voimaan vuoden
2010 alusta lukien ja siirtää kirjaaminen käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille.
Niissä
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käsiteltäisiin lainhuudot, kiinnitykset ja muut kiinteistöjen kirjaamisasiat.
Jatkossa kirjaamisasian ratkaisisi
maanmittaustoimiston palveluksessa oleva lakimies tai toimistohenkilö. Päätökseen haettaisiin
muutosta maaoikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, jos
se antaa valitusluvan.
Myös
kaupanvahvistajien
määrääminen ja valvonta siirrettäisiin käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille.
Muutoksen
yhteydessä
käräjäoikeuksista siirtyy maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalalle kaikkiaan noin 230
henkilöä.
Uudistus tähtää myös sähköisten
asiointijärjestelmien kehittämiseen.
Hallituksen esitysluonnos on
lähetetty lausuntokierrokselle.
Lausuntojen pohjalta viimeistellään hallituksen esitys, joka on
tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2008 aikana.
www.om.fi

Asunto-osakeyhtiölakia päivitetään
Oikeusministeriössä on laadittu
luonnos uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi.
Hallituksen esitys
uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi
on tarkoitus antaa syksyllä 2008.
Tällöin uusi laki voisi tulla
voimaan vuoden 2010 alussa.
Yhtiön ja osakkeenomistajan
välisen kunnossapitovastuun jako
säilyisi ennallaan. Osakas olisi
velvollinen
ilmoittamaan
esimerkiksi rakenteisiin vaikuttavasta kunnossapitotyöstään
yhtiölle etukäteen vastaavasti
kuin muutostyöstä. Yhtiö voisi
valvoa kunnossapitotyötä kuten
muutostyötä. Osakas vastaisi
yhtiön tarpeellisista ja kohtuullisista valvontakuluista. Ehdotuksen mukaan yhtiö voi päättää
kunnossapitotöiden tekemisestä
uudisrakentamista koskevien
määräysten mukaisesti.
Jos yhtiön putkiremontista tai
muusta toimenpiteestä aiheutuu
vaurio osakkeenomistajan vastuulla olevalle seikalle, yhtiö olisi
velvollinen korjaamaan tällaisen
vaurion yhtiössä sovittuun
tasoon. Yhtiön pitäisi ilmoittaa
osakkeenomistajille riittävän
ajoissa kunnossapitotoimista,
jotka vaikuttavat huoneiston
käyttämiseen.

Yhtiöllä olisi oikeus teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan
kustannuksella, jos tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen
perustuvan
kunnossapitovastuunsa.
Osakkaan oikeus tehdä muutoksia omissa tiloissaan säilyisi ennallaan. Ilmoitusvelvollisuutta
laajennettaisiin siten, että osakkaan olisi ilmoitettava sellaisista muutostöistä, jotka voivat
vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen työn aikana.
Lakiehdotuksen mukaan hissin
jälkiasennuksen kustannukset
voitaisiin jakaa tavallisella enemmistöpäätöksellä kullekin osakehuoneistolle tulevan hyödyn mukaan. Kustannukset jyvitettäisiin
yleensä huoneiston sijaintikerroksen perusteella. Ehdotus helpottaisi päätöksentekoa taloyhtiössä esimerkiksi silloin, kun
jälkikäteen asennetaan hissi, josta
alimpien kerroksen huoneistoille
ei tule etua lainkaan tai vähemmän kuin ylimpien kerrosten
huoneistoille.
Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajan omalla kustannuksellaan
suorittamasta kunnossapito- tai
muutostyöstä yhtiön myöhemmässä rakennustyössä koituva
M i l a 4/2008
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säästö voitaisiin ottaa huomioon
osakkeenomistajan maksuvelvollisuuden vähennyksenä.
Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä yhtiövastikkeen
perimättä jättämisestä muissa
osakehuoneistoissa toteutettavaa
uudistusta varten, jos osakkeenomistajan huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus on toinen kuin niiden
huoneistojen, joissa uudistus toteutetaan.
Vuonna 2007 säädetyn uuden
tilintarkastuslain myötä maallikkoa ei enää voi valita tilintarkastajaksi vuonna 2012 alkavalle tilikaudelle
Asunto-osakeyhtiölakiehdotus
sisältää nykyistä maallikkotilintarkastuskäytäntöä vastaavat
säännökset korvaavasta toiminnantarkastuksesta. Toiminnantarkastaja voitaisiin valita yhtiössä,
jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa tai tilintarkastajan rinnalle. Jos yhtiössä on toiminnantarkastaja, hän antaisi erillisen
kertomuksen tarkastuksestaan.
Asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan myös kattavia säännöksiä yhtiön ja osakkeenomistajan
vahingonkorvausvastuusta.
Osakkeenomistajan vahingon22
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korvausvastuu ei edellyttäisi
törkeää huolimattomuutta kuten
nykyisin. Vastuu syntyisi jo pelkällä huolimattomuudella aiheutetusta va-hingosta. Käytännössä
vastuu ei muutu osakkeenomistajan rakennustöiden osalta, koska
niitä koskeva vastuu perustuu
nykyisin vahingonkorvauslakiin,
jonka perusteella vastuu voi syntyä myös lievän huolimattomuuden perusteella. Jatkossakaan yksittäinen osakkeenomistaja ei
yleensä voisi joutua vastuuseen
osallistumisesta päätöksentekoon
yhtiökokouksessa,
koska
osakkaalta ei voida edellyttää erityistä aktiivisuutta tai tietämystä
yhtiön asioista.
Muilla ehdotetuilla muutoksilla
selvennetään ja helpotetaan yhtiön
hallintoa. Tarkoituksena on helpottaa esimerkiksi kiinteistön rakentamattoman osan luovuttamista. www.om.fi

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 4,3 prosenttia
Rakennuskustannukset kohosivat
vuoden 2007 heinäkuusta tämän
vuoden heinäkuuhun 4,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,5
prosenttia, rakennustarvikkeiden
hinnat 3,7 prosenttia ja muiden
kustannusten hinnat 5,8 prosent-
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tia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.
Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi
nousi 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat nousivat 0,3
prosenttia ja muiden panosten
hinnat 0,1 prosenttia. Työpanosten hinnat pysyivät ennallaan.
http://www.tilastokeskus.fi/til/
rki/2008/07/
rki_2008_07_2008-08-12_
tie_001.html
Kaatopaikasta kaupunginosa
Viime keväänä erään aikakauslehden toimittaja sai vihiä, että
pääkaupunkiseudun jätevuori
Ämmässuon kaatopaikalla Espoon ja Kirkkonummen rajalla
hipoo sadan metrin korkeutta
merenpinnasta.
Toimittaja
tiedusteli kaupunkimittausyksiköstä, onko Espoossa, jossa
jätevuoren huippu on, muita yli
sadan metrin vuoria. Löytyihän
niitä sentään useita, Espoon korkeimman kohdan, 114m, lisäksi.
Ämmässuon kaavoitus eteni, ja
asemakaavassa vahvistui myös

kaupunginosan raja. Kesällä kaatopaikan Espoon puoleinen sai
siis oman kaupunginosansa. Uuden kaupunginosan synnyttyä ruvettiin sitten selvittämään, mitkä
tahot ovat kiinnostuneita tästä
tiedosta ( KTJ, väestörekisterikeskus, tilastokeskus, verottaja
), ja etenkin ao. tahojen yhteyshenkilöitä. Uudessa kaupunginosassa on useita rakennuksia.
Asukkaita uuden kaupunginosan
ei ole tarkoitus houkutella.
Tiedottajaksi MIL:in?
Tiedotustiimiläiseksi?
Nyt on tilaisuus päästä mukaan MIL:n
toimintaan MILA:n päätoimittajan ja
liiton tiedottajan ominaisuudessa.
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.
Liitto tarjoaa käyttöösi mm. digikameran.
Ota yhteyttä Hannuun tai Heidiin:
hannu.ridell@maakanta.fi, puh. 050
559 55 27 tai heidi.falkenbach@tkk.fi.
M i l a 4/2008
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Asemakaava-arkkitehti / -insinööri
Mäntsälän kunnan ympäristöpalvelut etsii palvelukseensa asemakaavaarkkitehtia / -insinööriä vakituiseen työsuhteeseen. Asemakaavaarkkitehdin / -insinöörin tehtäviin kuuluu asemakaavojen ja rakentamistapaohjeiden laatiminen.Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään
teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettua arkkitehdin tai
maanmittausalan diplomi-insinöörintutkintoa, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä asiakaspalvelualttiutta.Työssä onnistumiseksi tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä tietoteknistä osaamista (MicroStation Stella). Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen
mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-todistus terveydentilastaan.Hakemus ansioluetteloineen tulee
toimittaa 18.9.2008 klo 12.00 mennessä osoitteella Mäntsälän kunta,
Ympäristöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla
palvelupiste@mantsala.fi. Kuoreen tai otsikkokenttään merkintä ”Asemakaava-arkkitehti / -insinööri”. Hakemuksia ei palauteta.Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Lauri Pouru p. 040 3145450 ja rakennustarkastaja
Timo Välimäki p. 040 3145466 25.8.2008 jälkeen, etunimi.sukunimi@
mantsala.fi.

Diplomityöpaikka
Etsitään fotogrammetriasta kiinnostunutta geomatiikan opiskelijaa
tekemään diplomityötä TKK:n Maanmittaustieteiden laitokselle, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusryhmään.Työ liittyy
syyskuussa aloitettavaan Olavinlinnan kuvaus- ja mallinnusprojektiin
ja määritetään tarkemmin tekijän kiinnostusalueiden mukaan. Ensimmäinen kuvaussessio on syyskuun puolivälin jälkeen, mutta diplomityön voi aloittaa myöhemminkin.
Yhteydenotot: Anna Erving, anna.erving@tkk.fi
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Tervetuloa Turkuun!

Vuoden 2009 Maanmittauspäivät
pidetään 19.–20.3. Turussa,
Holiday Club Caribiassa.
Päivien teemana on

Maanmittauksen kehityskaari

historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen
Pysy kuulolla, tarkempaa tietoa tapahtumasta on tulossa sivuille:
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=13880&culture=fiFI&contentlan=1
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Kou lu t u s t a ja t ap a h tu mia
Tapahtumia ulkomailla
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
http://
www.kiinteistoarviointi.org/skay/
documents/kiinteistoarvioinnin_
seminaari2.pdf
15-18.9.2008 Kroatia 8th International Scientific & Technical Conference "From imagery to map: digital
photogrammetric technologies"
http://www.racurs.ru/?page=75
17-18.9.2008 European surveyors
congress Strasbourg 2008 http://
www.geometre-strasbourg2008.
eu/?lang=en
30.9.-2.10.2008
Bremen, Saksa

Intergeo

Lisätietoja: www.ingtergeo.de

26

M i l a 4/2008

2008

7-9.10. 2008 Brasilia WG VIII/11 8th
Seminar on Remote Sensing & GIS
applied to Forestry
http://www.8seminarioflorestal.com.
br/home/Default_in.aspx
15-17.10.2008 The 20th Nordic GIS
Conference 2008 Norja (Ktso s. 10)
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-gisconference-2008-in-fredrikstad
18-19.10.2008 International Seminar
on Appraisal and Property ProtectionBeijing, China, www.fig.net/commission9/beijing_2008/
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. Berliini, Saksa The
International Symposium on Global

Navigation Satellite Systems, Spacebased and Ground-based Augmentation Systems and Applications ,
http://www.eupos.org/images/eupos_files/gnss-dgnss-symposium_
berlin_1...pdf
26–28.11.2008 Salzburg, Itävalta
5th International Symposium on
LBS and TeleCartography http://
www.lbs2008.org/
4–5.12.2008 Berliini, Saksa
Archiving in Digital Cartography
and Geoinformation http://www.
codata-germany.org/Archiving_2008/
9-10.3.2009 Washington DC, USA
Joint FIG / World Bank Conference
11–15.2.2009 Puchberg/Schneeberg,
Itävalta Workshop on Mapping Different
Geog raphies
http://cartography.tuwien.ac.at/
ica/index.php/Calendar/Calendar
16-17.2.2009 Wien ICA Symposium
on Cartography for Central and
Eastern Europe, abstarktit 1.10.08,
http://cartography.tuwien.ac.at/
cee2009
15.-21.11.2009
ICC
2009
Santiago,
Chile;
abstraktit
16.1.2009

11-15.4.2010
XXIV FIG International Congress
Sydney, australia

Tapahtumia kotimaassa
4.9.2008 Paikkatiedot verkkopalveluissa -kurssi/Dipoli Espoo http://www.
dipoli.tkk.fi/tietokoulutus/verkkopalvelu/index.html
7.9.2008 Maanmittareiden golfmestaruuskilpailu
10-11.9.2008 Kuntamarkkinat, Kuntatalo, Helsinki
19.9.2008 Syyspäivän täräys, MIL
23.-24.9.2008 Paikkatietomarkkinat
Messukeskus,
Helsinki
http://www.maanmittauslaitos.fi/
paikkatiedot/default.
asp?id=851&docid=3749
9.-10.10.2008 Kiinteistörekisterin
hoitajien koulutuspäivät FCG

27.-28.11.2008 Maanmittaustieteiden
päivät
Espoo http://mts.fgi.fi/paivat.
htm
19-20.3.2009 Maanmittauspäivät
Turussa http://www.maanmittauspaivat.org/
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