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Pääk i r j o i t u s

Hallituksen työnjako ja toiminta ilman 
toimistoa ovat asettuneet uomiinsa. Hy-
vä henki ja työinto lupaavat hyvää jat-
kossakin. Vuoden suunnitelmista voit 
lukea lisää toisaalla MILA:ssa.

Maanmittauspäivillä oli taas runsas 
osanotto. Erään kuulemani arvion mu-
kaan paikalla oli jopa 800 henkeä. Päivi-
en ohjelma kattoi monenlaisia asioita. 
Lounais-Suomen erityispiirteet kuten 
kaksikielisyys, saaristo-olosuhteet ja 
kuntaliitokset sekä Ahvenanmaan 
maanomistuksen säätely olivat saaneet 
paikan ohjelmassa. Pohjoismaiset vie-
raamme saivat hyvän katsauksen näihin 
asioihin melkein äidinkielellään.

Apropå kaksikielisyys. Ruotsia tai-
tavien opiskelijoiden vähyydestä kantoi 
huolta maanmittauslaitoksen Risto 
Nuuros omassa laitoksen koulutus- ja 
henkilöstötarpeita käsitelleessä esityk-
sessään. Töitä kuului laitoksessa olevan 
lähivuosina tarjolla aika mukavasti eläk-
keelle lähdön lisääntyessä. Monitaitoi-
suus ja uusien asioiden omaksumisha-
lukkuus katsotaan paikkaa hakiessa 
eduksi.

Kielestä puhuttiin myös yhteis-
pohjoismaista maanmittauksen ja eri-
tyisesti geodesian opetuksen tulevai-
suutta pohdittaessa. Opetuksen tarvet-
ta ja toteutusmahdollisuuksia aletaan 

MIL:n pitkäaikainen, nyt MAKLIn palvelukseen siirtynyt toimistosihteeri Raija Valonen 
kukitettiin ja hänelle luovutettiin MIL:n standaari Maanmittauspäivien avajaisissa.
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selvittää lähiaikoina yhteisessä hank-
keessa. Yksi mietittävä kysymys on tie-
tysti opetuskieli. Voisiko opetusta an-
taa skandinaaviskalla, jonka elämisen 
edellytyksiä pohjoismaisessa yhteis-
työssä Hufvudstadsbladet murehti 
eräässä viime aikojen numerossaan, vai 
onko englanti lopulta tasapuolisin kai-
kille? Lundin ja Aalborgin korkeakou-
luilla on tällä hetkellä ohjelmissaan 
molempien opiskelijoille yhteisiä kurs-
seja. Opetuskieli heillä lienee jotain 
skånskan ja tanskan välimaastossa.

MIL:n kevätkokous sujui Arvo Vi-
tikaisen johdolla perinteisen ripeästi. 
Jäsenmaksujen uudistamisesta ei loppu-
jen lopuksi puhuttu, koska hallituksen 
konkreettinen esitys on vielä työn alla. 
Tähän asiaan pitää kuitenkin palata hy-
vissä ajoin jo ennen syyskokousta. Kuu-
limme kokouksessa myös, että Ruotsissa 
kolme maanmittausalan yhdistystä yh-
distyi pitkien neuvottelujen jälkeen uu-
deksi Aspect-nimiseksi liitoksi 1.1.2009. 
Meillä eri yhdistysten hyvä käytännön 
yhteistyö näkyy mm. maanmittauspäi-
vien jokavuotisissa järjestelyissä.

Kansalliset talousnäkymät ovat jat-
kuneet mollisävyisinä maailmantalou-
den ongelmien rasittamina. Yritysten 
tilaukset ovat vähentyneet ja tuotanto 
supistunut. Myös kuntatalous kärsii 
heikentyneistä suhdanteista, eikä kun-
tia paljon auta mahdollisesti kiristettä-
vissä oleva kiinteistöverokaan. Maan-
mittauslaitoksessa voidaan kuitenkin 
toistaiseksi jatkaa toimintaa melko 
normaalisti. Laitoksessakin on jo tör-
mätty kysynnän alentumiseen, mutta 
se ei välittömästi uhkaa työpaikkoja, 
sillä tekemistä riittää vielä toistaiseksi 
aivan riittävästi. Turvaverkoksikin 
koettu tilauskanta pienenee lähivuosi-
na kuitenkin väistämättä, mikä asettaa 
haasteita töiden suunnittelulle, mutta 
antaa myös mahdollisuuksia saattaa 
eräät tärkeät palvelutasomittarit tavoi-
tellulle tasolle. Nyt pitää joka tapauk-
sessa olla enemmän älykäs kuin nopea, 
eikä rynnätä leikkaamaan ja supista-
maan.

Pekka Halme 
puheenjohtaja
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Vuoden 2009 Maanmittauspäivät järjes-
tettiin tänä vuonna Turussa. Tapahtu-
mapaikkana oli kongressi- ja kylpyläho-
telli Caribia. Kaiken kaikkiaan paikalle 
oli saapunut arviolta noin 850 osallistu-
jaa. Näytteilleasettajia oli noin kaksi-
kymmentä.

Päivät alkoivat raikkaan monipuo-
lisella avajaistapahtumalla, jossa sirkus- 
ja musiikkiesitykset höystivät ohjelmaa. 
Pääpuhujana oli avaruustähtitieteen 
professori Esko Valtaoja, joka onnistui 
kansantajuisesti selvittämään avaruuden 
mittaamisen kehittymistä historiasta lä-
hitulevaisuuteen. MIL myönsi tänä 
vuonna maanmittausalan tunnustuspal-
kinnon Maankäyttö-lehdelle.

Varsinaiset luennot alkoivat lou-
naan jälkeen ja jokainen varmastikin 

löysi itseään kiinnostavan aiheen tai 
aihepiirin niin halutessaan. Esiintyjät 
edustivat laajasti eri aloja ja taustoja, 
joten maanmittaritkin saivat uutta 
 tietoa.

Liiton kevätkokous houkutteli pai-
kalle parisenkymmentä innokasta jäsen-
tä sekä tietenkin kansainväliset vieraam-
me. Kokous alkoikin Pohjoismaiden ja 
Viron edustajien tervehdyksillä ja pie-
nillä pohjoismaisilla lasisilla muistoesi-
neillä. Varsinainen kokous menikin sit-
ten todella vauhdikkaasti eteenpäin Ar-
vo Vitikaisen johdolla. Ja siinä välissä 
ehdittiin kuitenkin muistaa myös liiton 
edellistä puheenjohtajaa Hannu Ridel-
liä pronssisella plaketilla ja MILA:n en-
tinen päätoimittaja Ilkka Aaltonen sai 
liiton standaarin.

Maanmi t t au s pä i v ä t 
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Maanmittauspäivien 
iltajuhla järjestettiin Tu-
run VPK:n talolla. Juhli-
joita tässä hienossa 1892 
valmistuneessa renessans-
sipalatsissa oli luokkaa 
350. Varsinaissuomalai-
nen noutopöytä sai an-
saitsemansa kehut juhla-
kansalta. Loppuillasta 
väkeä viihdytti menestyk-
sekkäästi tanssiyhtye.

Perjantaina luennot 
jatkuivat jälleen täydellä 
teholla kahdella rinnakkaisella sarjalla. 
Lounaan jälkeen oli päivien päätöstilai-
suus. Siellä osallistujia hauskuutti Vak-
ka-Suomen murteella Heli Laaksonen. 
Lopuksi järjestelytoimikunta antoi pu-
heenvuoron vuoden 2010 Maanmittaus-
päivien järjestelytoimikunnan puheen-
johtajalle Markku Harjulle, joka toi-
votti maanmittarikansan Rovaniemelle 
25.–26.3.2010.

Plussat:
+ monipuolinen ohjelma
+  muistitikku, jolla esitykset lukuun 

ottamatta ohjelmaa
+  iltajuhla

Miinukset:
–  laatuunsa nähden kallis lounas

19 .–20 .3 . 2009  Tu r u s s a

Ruotsin maanmittarijärjestön Aspectin 
puheenjohtaja Svante Astermo.

Iltajuhlan tunnelmissa Teemu Kärkäs ja Antti Castrén.
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Tanskan l i i ton vuos ikokous  

Tanskalaiset ovat erilaisia monella taval-
la. Sen opin ollessani vieraana Tanskan 
maanmittareiden liiton (DdL) vuosiko-
kouksessa ja päivillä Nyborgissa Ison 
Beltin rannalla. Liiton kokous on pidet-
ty yli 50 kertaa peräkkäin samassa pai-
kassa, Hotel Nyborg Strandissa. Mitä 
sitä paikkaa joka vuosi vaihtamaan, kun 
on hyvä löytynyt. Toisenkin maanmitta-
ripäivien pitoon liittyvän asian opin sa-
malla matkalla. Varsinainen iltajuhla 
pidetään lauantai-iltana päivien päät-
teeksi, eikä ensimmäisenä päivänä sot-
kemassa valmistautumista toisen päivän 
esityksiin. Eri asia on sitten, että kyllä 
ensimmäisenäkin päivänä sai istua iltaa 
aivan riittävän myöhään.

Päivien sisältö on muuten suoma-
laisten maanmittauspäivien kaltainen 
avajaisineen ja niitä seuraavine kaksine 
rinnakkaisine luentosarjoineen. Maassa 
maan tavalla tässäkin, sillä avajaisosuus 
sisälsi lähinnä puheenjohtaja Henning 
Elmströmin ja järjestelyistä vastanneen 
Torben Juulsagerin rennot alkuinfot, 
joille yleisö nauroi letkuna. Myös varsi-
naiset luennot kirvoittivat toistuvia nau-
runremahduksia täydestä salista. Sali oli 
täysi suhteellisestikin, koska kuulemani 
mukaan liiton noin tuhannesta jäsenestä 
500–600 oli saapunut paikalle. Päivät 
siis kiinnostavat jäsenistöä laajasti.

Aiheet vaikuttivat ulkopuolisesta-
kin mielenkiintoisilta. Vaikka ruotsia 
osaankin, meni esitysten tanskan kielen 
vyörytyksessä varmasti moni hyvä asia 
sivu korvan. Päivien yleisenä teemana 
oli tänä vuonna (maankäytön) suunnit-
telu, mutta esitysten aiheet koskettelivat 
maanmittausalaa laajasti alkaen 3D-
kaupunkimalleista kiinteistönjalostus-
hankkeisiin ja avaruusteknologian hyö-
dyntämiseen sekä sähköisestä hallinnos-
ta INSPIRE-direktiivin kautta Kööpen-
haminan metroprojektiin ja kansallis-
puistojen maanhankintaan.

Me liittojemme edustajat pidimme 
oman pienen kokouksemme jo päivien 
alkua edeltävänä iltana. Siellä keskuste-
limme ajankohtaisista kansallisista ja 
yhteisistä kysymyksistä. Huolenaiheet 
tuntuvat olevan joka maassa suunnilleen 
samanlaiset, painotukset vain hieman 
vaihtelivat. Nuorten ammattilaisten saa-
minen jäseniksi ja heitä tyydyttävän toi-
minnan ylläpitäminen, jotta he myös 
pysyvät jäseninä, alan koulutuksen tur-
vaaminen ja oman liiton talous mietityt-
tävät kaikkia.

Kotimatkalla, jolle pääjuhlan ajan-
kohtaa koskevan väärinymmärrykseni 
vuoksi lähdin jo lauantaiaamuna, opin 
yhden asian lisää. Vaikka junalipussa sa-
notaan junan menevän ilman vaihtoja 

 29 .–3 1 . 1 . 2009
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lentokentälle, saattaa silti oma vaunu 
jäädä Kööpenhaminan päärautatiease-
malle. Viimeisenä minua ennen junasta 
lähtenyt ystävällinen rouva onneksi ke-
hotti siirtymään perille menevään vau-
nuun, jos kuitenkin oikeasti halusin 
päästä lentokentälle asti. Oli siitä kuu-
lemma kuulutettukin.

Jonkinlaisen epilogiin maanmitta-
reiden päivien vertailulle törmäsin sat-
tumalta Turussa. Siellä maanmittauspäi-

vien iltajuhlassa alussa mainitsemani 
Henning katseli ihaillen täyttä tanssilat-
tiaa ja totesi, että moista tanssin riemua 
ei Tanskassa takuulla saataisi aikaan. 
Maassa maan tavalla.

Pekka Halme
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Pohjoismaisten maanmittarijärjestöjen edustajat kokoustivat ja keskustelivat ajankoh-
taisista aiheista. 
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XXI Pohjoismainen maanmittauskongressi
| 5.–7. elokuuta 2009 | Aalborg | Tanska |

| Den danske Landinspektørforening | Kalvebodbrygge 31-33 | 1780 København V | Tlf.: +45 38861070 | e-mail: ddl@ddl.dk |

Ammatillinen ohjelma
Keskiviikkona 5. elokuuta

Torstaina 6. elokuuta

Perjantaina 7. elokuuta

11.45–12.30

14.00–17.00

08.00–16.30

09.00–12.00

13.15–15.30

16.00–16.30

Keynote – Avajaiset
”Mittaajasta manageriksi”
 (Professor Stig Enemark, FIG:n presidentti)
Paikkatiedot – avain parempaan johtamiseen ja hallintoon korkean teknologian maissa sekä ympäristön kestävän kehityk-
sen toteutumiseen kehittyvissä maissa.

Ammatillinen ekskursio Skageniin

Sessio 1
Sähköiseen hallintoon siirtymässä
Sähköisen hallinnon myötä olemme uuden tilanteen edes-
sä. Hallinnollisella tiedolla on yhä useammin sijainti, mikä 
luo tarpeen yhtenäisen kansallisen paikkatietoinfrastruk-
tuurin toteuttamiselle. Toimivan paikkatietoinfrastruktuurin 
avulla voidaan turvata tehokas hallinto yhteistyössä julkis-
hallinnon ja yksityissektorin kanssa. 
Session teemana ovat kansalliset paikkatietostrategiat ja 
toimet, joilla parannetaan paikkatietoinfrastruktuurin edel-
lytyksiä

Sessio 2 
Ilmastonmuutos paikallistasolla
Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita. Me-
dian kertomukset ilmaston lämpenemisen vaikutuksista as-
karruttavat monia. On myös lukuisia keinoja ja strategioita, 
joilla muutokseen pyritään reagoimaan. 
Session teemana ovat kansalliset sopeutumisstrategiat sekä 
paikkatietoanalyysit, joita käytetään maankäytön suunnit-
telun ja muutoksen ennakoinnin pohjana.

Sessio 3 
Maanmittari asiantuntijana
Maanmittarin rooli asiantuntijana on yhä yleisempi riippu-
matta siitä, sijaitseeko työpaikka yrityksessä vai julkishal-
linnossa. Asiantuntijarooli korostaa maanmittarin amma-
tillista vastuuta. Yrityselämässä maanmittari työskentelee 
asiakkaiden, muiden asiantuntijoiden ja viranomaisten ris-
titulessa. Julkishallinnossa tasapainoillaan kansalaisten, 
toisten asiantuntijoiden ja virkamiesten sekä poliitikkojen 
asettamien paineiden keskellä.
Sessio käsittelee etiikkaa, arvoja ja vastuukysymyksiä.

Sessio 4 
Digitaalinen rakennusprojekti
Rakentaminen digitalisoituu yli rakennusprojektin elinkaa-
ren hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon ja 
kiinteistön ylläpitoon. Myös maanmittareiden mahdollisuu-
det toimia rakennusprojektien asiantuntijoina lisääntyvät ja 
samalla tehtävistä tulee entistä vaativampia. Digitaalisessa 
rakennusprojektissa asiakirjat ovat tietoverkon kautta pro-
jektiin osallistuvien saatavilla. 
Esitelmät käsittelevät digitaalisen rakentamisen kansallisia 
sovelluksia.

Päätös ja yhteenveto

Sessio 5
Koulutus – Pohjoismaista synergiaa
Tutustumiskäynti Aalborgin yliopistoon.
Maanmittarin imagon kehittäminen, rekrytointi, tutkimus, yhteispohjoismaisen koulutusyhteistyön mahdollisuudet ja re-
surssit.

Rinnakkaissessiot 1–4 sisältävät kukin neljä esitelmää (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska).

Tutustu ohjelmaan: http://public.ida.dk/ddl/nl09/ekskursion.htm 
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Suo s i t u s :  

Siitä on vuosia kun viimeksi osallistuin 
maanmittauspäiville. Takki tyhjeni 
80-luvulla ja sen jälkeen arki on vienyt 
enemmän muualle kuin järjestöelon 
pyörteisiin. Toki yhteyksiä on ollut – ja 
sydän on aina sykkinyt. Sain kuitenkin 
tilaisuuden osallistua Turun maanmit-
tauspäiviin isännöimään MIL:n poh-
joismaisia vieraita. Päivät olivat erin-
omaiset, mutta se ei tässä ole tässä jutun 
juuri. Reinkarnaatio iski. Olin edelleen 
pohjoismaisessa yhteisössä.

Maanmittausalan pitkäperinteisin ja 
monella tavalla laajin pohjoismainen ta-
paaminen on joka 4. vuonna järjestettävä 
Pohjoismainen maanmittarikongressi. Se 
kiertää neljässä pohjoismaassa, edellisen 
kerran Järvenpäässä ja nyt Tanskan Aal-
borgissa 5.–8. elokuuta. Kongressisatellii-
tin kiertoaika siis 16 vuotta. Tällaisissa 
tilaisuuksissa on visusti ja viljalti ammat-
tiasiaa, jota nälkäiset himoavat. Kun per-
spektiiviä kertyy koko työelämän ajalta, 
muut ulottuvuudet kuitenkin vahvistu-
vat – ammatillisen substanssinkin kus-
tannuksella. Tieto muuttuu, muuntuu ja 
vanhenee kiihtyvää tahtia, muut elämän-
alueen kvaliteetit eivät.

Kanssakäymisessä haetaan laveutta 
osaamiseen – vanhaa pitää vaihtaa uu-
teen, mutta pitkässä juoksussa varsinai-
nen anti on sosiaalisissa verkostoissa. 

Ihmissuhteet ja ystävyydet, kontaktit ja 
kumppanuudet eivät vanhene, ne eivät 
juuri muutu tai muunnu. Vain lujittu-
vat. Turussa tapaamani ystävät olivat 
kaikki ennestään tuttuja, osa hyvinkin 
tuttuja. Ovat isännöineet itse kun on 
käyty vierailuilla. Kaikki tuttavuudet 
ovat peräisin Pohjoismaisista maanmit-
tarikongresseista ja niiden kytkennöistä. 
Meille läheiset kulttuurit, yhteiskunta-
muodot ja tavat tarkastella maailman-
menoa olisivat ainakin minulle paljon 
etäämmällä ja vieraammat ilman näitä 
pohjoismaisia yhteyksiä.

Tämä on suora ja selkeä kesävinkki 
ja mainoskirjoitus. Suosittelen lämpi-
mästi nuoria ja muitakin, joille pohjois-
maiden maanmittarimaailma ei ole 
avautunut, tarttumaan tilaisuuteen. 
Pohjoismainen maanmittarikongressi 
on kaiken lisäksi sen sorttinen b-matka, 
jota kuitenkin kirjoitetaan isolla A:lla. 
Sinne tulee perinteisesti usein perhe 
mukaan. Lähtekää mukaan Aalborgiin.

Sten Öhman 
M69, pohjoismaisuuden friikki sitten 
1970-luvun

hanko.fi
Lisätietoja: 
http://public.ida.dk/ddl/nl09/ 
fagligtprogram.htm.

Tu l e  mukaan  Aa l bo r g i i n
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Yh t e i sma tka  
Kööpenhamina–Aalborg–Kööpenhamina

Pohjoismainen maanmittarikongressi 5.–7.8.2009 Aalborgissa

Matka Kööpenhaminasta Aalborgiin ja takaisin taittuu IC-junalla 
4,5–5 tunnissa. Matka maksaa ilman ryhmäalennuksia aikuisilta (16 
vuotta tai yli) noin 48,5 euroa suuntaansa ja alle 16-vuotiaat pääsevät 
puoleen hintaan.

Meno Kööpenhaminasta Aalborgiin voisi olla iltapäivällä tiistai-
na 4.8. ja paluu iltapäivällä lauantaina 8.8. Junalippuja voi varata 
aikaisintaan kaksi kuukautta ennen matkaa ja edullisempi ilmoittau-
tuminen kongressiin päättyy 30.6., joten yritetään tehdä yhteiset 
varaukset kesäkuun loppupuolella, mikäli kiinnostusta löytyy.

Lisätietoja voit tutkia osoitteesta: http://www.rejseplanen.dk/.
Muitakin ideoita yhteisen matkan reitistä ja toteutustavasta saa 

esittää.
Mikäli olet kiinnostunut liittymään seuraan mennessä ja/tai tul-

lessa, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Teemu Kärkäs (kongressiosallistuja 2000 ja 2004)
teemua.karkas iki.fi
puh. 040 502 6264

Ps. Lennot Helsingistä Kööpenhaminaan maksavat tällä hetkellä 
Finnairilla ja SAS:illa 182–197 euroa menopaluu.
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Kansainvälisyyden ja kielitaidon merki-
tystä on korostettu meille tämän polven 
mittariteekkareille jo peruskoulusta läh-
tien. Moni meistä onkin asunut pienenä 
ulkomailla, ollut lukioiässä vaihto-opis-
kelemassa tai viimeistään nyt korkea-
kouluopintojen aikana lähtenyt maail-
malle mittailemaan muita maita. Entäpä 
sitten jo työelämässä olevat mittarit? Itse 
olen ainakin kuullut huimaavia tarinoi-
ta työskentelystä Kambodzhassa, Syyri-
assa, Senegalissa, Tanskassa ja Venäjällä 
eikä lista vielä tähän lopu. Maanmitta-
reita tarvitaan siis kansainvälisissäkin 
tehtävissä!

Työelämän puolella tunnutaan kai-
paavan kovasti kansainvälistä porukkaa 
ja myös TKK kannustaa toden teolla 
opiskelijoitaan kerryttämään kokemuk-
sia Suomen rajojen ulkopuolella. Onpa 
tiedekuntammekin saanut oman kan-
sainvälisten asioiden suunnittelijan! 
Koulun ahkeran kannustuksen vuoksi 
minäkin päätin vuosi sitten, että nyt on 
aika ottaa tauko opintoihin Suomessa ja 
lähteä nuuskimaan uusia tuulia mahdol-
lisimman kauas. Vaihtoehtoja keksin 
vaikka millaisia, mutta lopulta päädyin 
kuitenkin valmiiseen vaihto-ohjelmaan. 
Niinpä sitten elokuussa löysin itseni 

Maanmi t t a r i n a  maanmi t t a r e i d en  kan s s a

Vaaitusta Vietnamissa Phu Quocin saarella.

MAA I LMAL LA
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Malesiasta, Kuala Lumpurista kuuntele-
massa luentoja monikulttuurisesta bis-
nesympäristöstä ja aasialaisista kulttuu-
reista. Vaikka kurssit eivät suoranaisesti 
maanmittausalaan liittyneekään, uskon 
että kaikenlaisesta kansainvälisestä ko-
kemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä 
minulle.

Vaihto-opintojeni aikana reissates-
sani Malesiassa ja muissa Kaakkois-Aa-
sian maissa satuin törmäämään lukuisiin 
maanmittareihin! Heitä tuli nähtyä jos 
jonkinlaisissa paikoissa mittaamassa ja 
enhän minä malttanut olla jututtamatta 
ja kuvaamatta heitä. Usein kyllä ongel-

mana oli yhteisen kielen puuttuminen, 
joten välillä oli vähän hankaluuksia, kun 
yritti käsin huitoa olevansa suomalainen 
maanmittari ja siksi minua kiinnostaa 
kovasti teidän tekemisenne. Reissun yk-
si kohokohdista oli kun menin entisen 
assistenttini Hanne Junnilaisen luokse 
vierailulle Phnom Penhiin, Kam-
bodzhaan. Hannelta kuulin paljon mie-
lenkiintoisia tarinoita maanmittarin 
työtehtävistä ulkomailla. Samaisella 
reissulla sattui vielä niin hauska tapah-
tuma, kun tapasin entisiä kollegoitani 
Etelä-Savon maanmittaustoimistolta, 
jossa olin ollut kesätöissä vuonna 2004. 
Että terveisiä vaan Etelä-Savoon!

Kokonaisuudessaan ulkomaan ko-
kemukseni oli täyden kympin arvoinen 
ja toivon ettei se jää viimeiseksi sellai-
seksi. Haluan myös kannustaa niin opis-
kelevia kuin jo työelämässä olevia mitta-
reita kerryttämään kokemuksiaan ulko-
mailla!

Keväisin ja kansainvälisin tervei-
sin,
Sanna Paavilainen 
sanna.paavilainen tkk.fi

Linkkivinkkejä:
FIG:n maailmanlaajuinen opintotieto-
kanta sopivan maanmittausalan opin-
ahjon bongaamiseen maailmalta: 
> http://www.fig.net/sedb/ 
Vaihtoni yhteistyötaho: 
> http://www.academyaccess.com/

Hannen kanssa katsomassa Khmer-nyrk-
keilyä Phnom Penhissä.
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Koulutusta ja tapahtumia
Tapahtumia kotimaassa
•	 13.5.2009:	Sailing	safely	through	the	

turbulence? The competitiveness of 
the Nordic property markets. IPD 
– KTI Nordic Property Invest-
ment Briefing. Finlandia-talo, 
Helsinki. Lisätietoja: www.kti.fi.

•	 Sulkakynästä hiireen -näyttely 
maakuntamuseoissa. Maanmitta-
uksen ja kartoituksen historiasta 
kertova näyttely Sulkakynästä hii-
reen on nähtävillä eri puolilla Suo-
mea. Jyväskylässä sijaitsevan Maan-
mittausmuseon perusnäyttelyyn 
perustuva Sulkakynästä hiireen esit-
tää kiinnostavalla tavalla esineiden, 
kuvien ja karttojen kautta, kuinka 
maanmittaustoiminta on kehitty-
nyt vuosisatojen aikana. Näyttely 
etenee maakuntamuseoissa seuraa-
vasti:
– Kainuun maakuntamuseo, Ka-

jaani 3.12.2008–1.3.2009
– Pohjois-Pohjanmaan museo, 

Oulu 24.3.–31.5.2009.
 Näyttelyn tilaamisesta kiinnostuneet 

voivat ottaa yhteyttä Maanmitta-
uslaitoksen viestintään: viestinta
maanmittauslaitos.fi.

•	 18.9.2009	Syyspäivän täräys Hel-
singissä, Ostrobotnian (Botta) juh-
lakerroksessa. Varaa vuosikurssi-
pöytä Katri Nuujalta (katri.nuuja
iki.fi)!

Tapahtumia ulkomailla
– GEO-SIBERIA – 2009. 5th Inter-

national Exhibition and Scientific 
Congress, 21–23 April 2009, Nov-
osibirsk, Russian Federation, www.
geosiberia.sibfair.ru.

– 3.–8.5.2009 FIG Working Week 
and XXXII General Assembly – 
New Horizons across the Red Sea 
– Surveyors Key Role in Accelerated 
Development, Eilat, Israel. Web 
site: www.fig.net/fig2009.

– 9th Conference on Optical 3-D 
Measurement Techniques, Vien-
na, Austria, 1–3 July 2009, http://
info.tuwien.ac.at/ingeo/optical3d/.

– 10th South East Asian Survey Con-
ference (SEASC’09), Bali; Indone-
sia, 4–7 August 2009, contact: 
 dkirana bakosurtanal.go.id.

– XXI Pohjoismainen maanmittari-
kongressi, 5.–7.8.2009, Aalborg, 
Tanska.

– Geodesy for Planet Earth 
IAG2009, Buenos Aires, Argenti-
na, 31 August – 4 September 2009, 
www.iag209.com.ar.

– Baltic Valuation Conference 17–18 
September, 2009, Visby, Sweden. 
Lisätietoja Svante Astermo / Aspect 
(svantea telia.com) tai Arvo Kok-
konen (arvo.kokkonen nls.fi).

– 7th FIG Regional Conference, Ha-
noi, Vietnam, 19–22 October 2009, 
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www.fig.net/vietnam.
– XXIV FIG International Congress 

– Facing the Challenges – Building 
the Capacity and XXXIII General 
Assembly, Sydney, Australia, 11–16 
April 2010, www.fig2010.com.

Opiskelija tai vastavalmistunut maanmittari –  

Hae Pohjoismaisen maanmittarikongressin 
 kongressipalkintoa
XXI Pohjoismainen maanmittarikongressi järjestetään 5.–7.8.2009 Tans-
kan Aalborgissa.

Perinteiseen tapaan kongressissa jaetaan 1 000 €:n suuruinen kongressi-
palkinto kaikkiin pohjoismaihin.

Palkinto voidaan myöntää opiskelijalle tai kolmen vuoden sisällä val-
mistuneelle maanmittariteekkarille tai DI:lle työstä (esim. erikoistyö, 
diplomi-työ, projektiluontoinen työ), joka käsittelee tai edistää pohjois-
maista yhteistyötä tai vahvistaa Pohjoismaisen maanmittarikongressin 
kongressiperinteitä.

Palkittavat työt esitellään kongressissa – matkat, majoitus ja kongres-
simaksu maksetaan.

Jos olet tehnyt erikois- tai diplomityön, jossa esimerkiksi vertaillaan 
Pohjoismaita, olet ollut vaihdossa Pohjoismaissa ja tehnyt siellä yhteisen 
projektityön pohjoismaisten opiskelijoiden kanssa tai olet kiltatoiminnan 
kautta tai työssäsi osallistunut yhteispohjoismaiseen hankkeeseen, hae roh-
keasti kongressipalkintoa!

Hakemukset, tai vinkit potentiaalisista muista palkittavista, MIL:lle 
(toimisto mil.maanmittari.fi tai heidi.falkenbach tkk.fi) kesäkuun al-
kuun mennessä.
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U U T I S I A  U U T I S I A  U U T I S I A
Eivät auttaneet henkilöstön vetoo-
mukset, Hesarin kirjoittelu tai 
Maankäyttö-lehden kannanotot:

UUMAlaiset alueellistetaan ja  
työmatkaliikenne lisääntyy
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-
Liisa Anttila on 18.3.2009 tehnyt pää-
töksen Uudenmaan ja Hämeen maan-
mittaustoimistojen yhdistämisestä ja 
siihen liittyvästä Uudenmaan maanmit-
taustoimiston alueellistamisesta. Uu-
denmaan ja Hämeen maanmittaustoi-
mistot yhdistyvät Etelä-Suomen maan-
mittaustoimistoksi vuoden 2010 alusta.

Uudenmaan maanmittaustoimis-
ton Helsingin toimipisteen 77 henkilöä 
tullaan alueellistamaan Porvoon, Loh-
jan ja Lahden toimipisteisiin. Tämän 
lisäksi alueellistetaan noin yhdeksän 
henkilötyövuoden verran kausiluoteista 
työtä. Alueellistaminen saatetaan lop-
puun neljässä vuodessa vuosien 2010–
2013 aikana. Sen jälkeen Porvoossa, 
Lohjalla ja Lahdessa on noin 50 henki-
löä, Helsingissä 30 ja Hämeenlinnassa 
90. Maanmittaustoimiston johto sijoit-
tuu hallintopaikkakunnalle eli Hämeen-
linnaan. Maanmittaustoimiston asiakas-
palvelu pysyy Helsingissä. Kiinteistöjen 
kirjaamisasiat siirtyvät vuodenvaihteessa 
2010 käräjäoikeuksista Maanmittauslai-
tokseen. Kirjaamisasioita käsittelevä 
Uudenmaan maanmittaustoimistoon 

siirtyvä henkilöstö ei ole alueellistamis-
kohteena.

Yhdistämistä ja alueellistamista 
koskeva toimeenpano käynnistyy heti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Etelä-Suomen 
maanmittaustoimiston maanmittaus-
johtajan paikka laitetaan auki mahdolli-
simman pian. Uusi maanmittausjohtaja 
aloittaa muutoksen suunnittelun ja to-
teuttamisen sekä neuvottelee henkilös-
tön sijoittumisesta eri toimipisteisiin.

Maanmittauslaitos on tehokas ja 
alueellinen
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo 
Ratia kertoi Maanmittauspäivien ava-
jaispuheessaan Turussa 19.3. muun mu-
assa, että viimeisten viidentoista vuoden 
aikana Maanmittauslaitoksen henkilös-
tömäärä on pienentynyt 700 henkilöllä 
lähinnä ulkoistamisen, toimintojen te-
hostamisen ja eläköitymisten kautta. 
Kaikki sellaiset toiminnot, joista on saa-
tavilla kilpailtua, markkinaehtoista pal-
velua, on pyritty ulkoistamaan.

Maanmittauslaitos toimii siellä, 
missä toiminnan kohde, kiinteistö, si-
jaitsee. Kahdeksankymmentä prosenttia 
maanmittaustoimistojen väestä työsken-
telee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
Lisäksi osa valtakunnallisista tuotanto- 
ja palvelukeskuksista toimii muualla 
kuin Helsingissä. Alueellisissa maanmit-
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taustoimistoissa on myös paljon kehittä-
mistehtäviä.

Maanmittauslaitoksen uudet raja-
pintapalvelut koekäytössä – raja-
pinnalta nyt myös nimistö- ja ra-
kennustietoja
Web Feature Service (WFS) -standardin 
mukaan määritellyistä palveluista voi 
kysellä nimistö- ja rakennustietoja. Ai-
neistoina ovat Maanmittauslaitoksen 
nimistörekisteri sekä Väestörekisterikes-
kuksen väestötietojärjestelmän raken-
nustiedot.

Nimistötiedot
Nimistön kyselypalvelusta sovellus voi 
tehdä kyselyjä Peruskartan nimistöä vas-
taavaan aineistoon. Kyselyjä voi rajata 
sijainnilla tai ominaisuustiedolla. Kysely 
voi kattaa esimerkiksi kaikki Suomen 
kunnannimet tai kaikki paikannimet 
tietyllä suorakaiderajauksella. Vastauk-
set ovat GML-muodossa.

Rakennustiedot
Rakennustietojen kyselypalvelusta so-
vellus voi hakea
– rakennuksen tunnistetiedot (sijain-

ti, rakennustunnus),
– rakennuksen ominaisuustietoja ku-

ten esimerkiksi valmistumispäivä, 
rakennusmateriaali, osoite tai ker-

rosluku sekä
– rakennuksen omistajatietoja.

Vastaukset ovat GML-muodossa. 
Rakennustietoja saa käyttää Väestötieto-
lain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Palveluiden koekäyttö on maksu-
ton ja edellyttää sopimusta. Palveluiden 
kuvaukset ovat osoitteessa xml.nls.fi.
– www.maanmittauslaitos.fi

Uudisrakentamisen volyymi supistui 
16,7 prosenttia tammikuussa
Uudisrakentamisen volyymi supistui 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan tammikuussa 16,7 prosenttia vuot-
ta aiemmasta. Asuinrakentamisen vo-
lyymi väheni 22,2 prosenttia ja muun 
rakentamisen volyymi 12,7 prosenttia.

Liikerakentamisen volyymi supistui 
kuluvan vuoden tammikuussa lähes nel-
jänneksen viime vuoden tammikuuhun 
verrattuna. Myös toimistorakentamisen 
volyymi väheni ensi kertaa kahteen vuo-
teen (–5 %). Teollisuusrakentamisen vo-
lyymi supistui vuodentakaisesta 11,2 
prosenttia ja varastorakentamisen volyy-
mi 29,1 prosenttia.

Ainoana volyymiaan kasvattaneena 
ryhmänä oli tammikuussa edelleen jul-
kiset palvelurakennukset, joiden volyy-
mi lisääntyi 23,1 prosenttia vuoden 2008 
tammikuusta.
– www.tilastokeskus.fi
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UUT I S I A
Ilmastotavoitteet nivottava parem-
min maankäytön suunnitteluun 
 sekä talous- ja liikennepolitiikkaan
Ilmastonmuutosta hillitsevät toimet, 
kuten päästökauppa, johtavat toivot-
tuun tulokseen vain jos ne saavat tukea 
muista talous- ja yhteiskuntapoliittisista 
toimista, todetaan 26.3.2009 julkaistus-
sa PEERin (Partnership for European 
Environmental Research) raportissa. 
PEER on seitsemän suuren eurooppalai-
sen ympäristötutkimuslaitoksen muo-
dostama yhteistyöverkosto, jonka jäsen 
Suomen ympäristökeskus SYKE on ol-
lut vuodesta 2001.

Raportista käy ilmi, että eurooppa-
lainen ilmastopolitiikka voi olla teho-
kasta vain jos se valtavirtaistetaan, eli 
ilmastonsuojelu otetaan huomioon 
myös niillä aloilla, joiden päätehtävät 
eivät liity ilmastonmuutoksen hillin-
tään tai siihen sopeutumiseen, esimer-
kiksi verotuksessa, liikenteessä ja maan-
käytön suunnittelussa. Vain sillä tavoin 
voidaan saada aikaan niin merkittäviä 
muutoksia taloudessa ja yhteiskunnas-
sa, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi.

Raportti osoittaa, että ilmastopoli-
tiikan nivoutuessa muihin politiikan 
sektoreihin, esimerkiksi energia- ja lii-
kennepolitiikkaan sekä maankäytön 
suunnitteluun, esiin nousee monia pii-
leviä ristiriitoja. Näitä ovat esimerkiksi 

ydinvoimaa, verotusta, vesivoimaa ja 
työvoiman liikkuvuutta koskevat kiistat. 
Jos näitä konflikteja ei ajoissa huomata, 
ne saattavat estää ilmastopolitiikan te-
hokkaan valtavirtaistumisen.
Lisätietoja: Erikoistutkija Per Mick-
witz, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 0400 148 847, etunimi.sukunimi
ymparisto.fi.
– www.ymparisto.fi

Espoon juhlavuoden 550 suojelu-
hehtaaria palkittiin parhaana 
 luontotekona
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki 
palkitsi 25.3.2009 vuosien 2007 ja 2008 
parhaan luontoteon. Voittajaksi valittiin 
Espoon kaupunginvaltuuston päätös 
suojella 550-vuotisjuhlavuotensa kunni-
aksi 550 hehtaaria metsää. Paras luonto-
teko löytyi valtakunnallisella Count-
down-kilpailulla, jolla etsittiin luonnon 
elinvoimaisuutta ja ihmisen hyvinvoin-
tia edistäviä ratkaisuja. Kilpailun järjesti 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
(IUCN) Suomen komitea.

Ympäristöministeri Lehtomäki 
kiitti Espoota toimimisesta vahvana 
edelläkävijänä kuntien luonnon moni-
muotoisuustyössä sekä hyvänä esimerk-
kinä muille kunnille ja päättäjille. ”Jos 
ruuhka-Suomessa tällaiseen pystytään, 
niin se innostaa varmasti kuntia Suo-
messa samankaltaisiin ratkaisuihin”, 
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Lehtomäki totesi. ”Suojelupäätös on 
kekseliäs ja konkreettinen tapa kytkeä 
yhteen kunnan päätöksentekomahdol-
lisuudet, ihmisten tarpeet ja ympäris-
töasiat.”

Osa suojeltavista alueista on jo va-
littu, ja loput valitaan vuoden 2009 ai-
kana. Kaikkiaan suojeltava alue kattaa 
kolme prosenttia Espoon pinta-alasta. 
Suomen IUCN-komitea seuraa päätök-
sen toteuttamista.
Lisätietoja: Suomen IUCN-komitean 
puheenjohtaja ja IUCN:n hallituksen 
jäsen, ylitarkastaja Marina von Weissen-
berg, p. 050 307 0806, etunimi.sukunimi

ymparisto.fi.
– www.ymparisto.fi

Greater Helsinki Vision esillä 
 Asuntomarkkinoilla
Helsinki, Espoo ja Vantaa esiintyivät 
yhdessä Asuntomarkkinoilla 26.–
29.3.2009 Helsingin messukeskuksessa. 
Kolme kaupunkia esittäytyivät näyttä-
västi ensi kertaa yhteisen tunnuksen alla 
tapahtumassa, jossa oli tarjolla tietoa 
pääkaupunkiseudun uusista alueista, 
erilaisista asumisratkaisuista, asunnon 
ostamisesta, vaihtamisesta tai myymises-
tä. Helsingin, Espoon ja Vantaan koh-
teiden lisäksi laajalla osastolla esitellään 
yhteistä seutuvisioprosessia: Greater 
Helsinki Vision 2050 – Helsingin seutu 
2050.

Helsinki esitteli osastolla merellisiä 
tulevia kaupunginosiaan Kalasatamaa, 
Jätkäsaarta ja Kruunuvuorenrantaa. 
Esillä olivat myös Pasilan kehittäminen, 
Myllypuron uusi keskus ja tuleva puu-
kaupunki sekä Ormuspellon ja Alppiky-
län kaupunkipientalot.

Espoo esitteli uusia aluerakentamis-
kohteitaan Saunalahtea, Suurpeltoa, 
Histaa ja Kauklahtea. Näyttelyosastolla 
esillä olivat myös Tapiolan täydennysra-
kentaminen, Espoon keskuksen kehittä-
minen, Uusmäen suunnitteleminen 
osana Kuninkaankolmiota sekä Länsi-
metro.

Vantaa esitteli Kehärataa ja sen var-
relle sijoittuvia uusia asuinalueita, Mar-
ja-Vantaata ja Leinelää. Uudistuvista 
alueista olivat mukana Aviapolis ja Tik-
kurilan keskusta. Tarjolla oli tietoa myös 
myyntiin tulevista pientalotonteista.
– www.hel.fi, www.espoo.fi

PehmoGIS-tiimille  
Naiset ja tekniikka -palkinto
Järjestyksessään neljäs Naiset ja tekniik-
ka -palkinto on päätetty myöntää 
TKK:n yhdyskuntasuunnittelun tutki-
mus- ja koulutuskeskuksessa toimivalle 
PehmoGIS-tiimille. FT Marketta Kytän 
johdolla työskentelevään tiimiin kuulu-
vat FM Maarit Kahila, FM Anna Bro-
berg, tekn. yo Kristoffer Snabb sekä 
arkkitehti Pilvi Nummi.



M i l a  2/2009     21

UUT I S I A
PehmoGIS-tiimi on vuodesta 2004 

lähtien kehittänyt pehmoGIS-metodo-
logiaa, jonka avulla asukkaiden koke-
muksellista ja arkikäyttäytymiseen liit-
tyvää tietoa kerätään paikkatietopohjai-
sesti. Paikkatietojärjestelmien hyödyn-
tämisen mahdollisuudet osana osallistu-
vaa, vuorovaikutteista suunnittelua ja 
päätöksentekoa ovat herättäneet kasva-
vaa kiinnostusta. Tuomalla asukkaiden 
’pehmeää’ palautetietoa käytössä oleviin 
paikkatietojärjestelmiin osaksi ’kovaa’ 
viranomaistietoa, voidaan asukkaiden 
tuottamaa kokemuspohjaista tietoa 
kiinnittää osaksi suunnittelua, sen arvi-
ointia, päätöksentekoa ja ympäristön 
kehittämistä.

Vuorovaikutteisten suunnittelume-
netelmien kehitystyö on Suomessa ollut 
hyvin naisvaltaista. Marketta Kytän tii-
min kehittämät uudet helppokäyttöiset 
internet-osallistumisen mahdollistavat 
menetelmät ovat osoittautuneet erityi-
sen tehokkaiksi tavoittamaan työssä 
käyviä naisia, jotka perinteisillä osallis-
tumismenetelmillä jäävät aliedustetuik-
si. Uusi teknologia on avannut uusia 
mahdollisuuksia arjen kokemusten ja 
fyysisen ympäristön innovatiiviseen tut-
kimukseen.

Marja-Terttu Tanttisen rahastosta 
jaettavan Naiset ja tekniikka -palkinnon 
tarkoituksena on edistää naisten hakeu-
tumista tekniikan opintoihin sekä edis-
tää eri tavoin naisten opintoja. Palkin-

non avulla halutaan myös tuoda esiin 
naisen roolia ihmisen ja teknologian 
vuorovaikutuksessa sekä tutkimuksen ja 
palvelujen kehittämisessä. Palkinnon 
suuruus on 1500 euroa. Palkinto jaettiin 
Naisten päivä TKK:lla -tapahtuman yh-
teydessä 5.3.2009.
– www.tkk.fi

Citycon osallistuu ilmastotalkoisiin
Enemmistö suomalaisista pitää ilmas-
tonmuutosta suurempana uhkana kuin 
länsimaita koettelevaa taantumaa. Yli 
puolet sanoo myös muuttaneensa käyt-
täytymistään ilmastoystävällisemmäksi 
viime vuoden aikana, käy ilmi 11.3.2009 
julkistetusta Kuulas Millward Brownin 
tekemästä ilmastoasennetutkimuksesta, 
jonka tilaajana oli Ilmastotalkoot-kam-
panja.

Tärkeä syy ilmastoasenteiden jatku-
vaan vahvistumiseen on teeman näkymi-
nen mediassa. 90 % suomalaisista on 
vuoden aikana nähnyt ilmastoaiheista 
mainontaa. Myös toimitetussa aineistos-
sa ilmastoaiheen käsittely on ihmisten 
mielestä lisääntynyt. Useimpien vastaaji-
en mielestä ilmastokampanjoiden vaiku-
tus heidän käyttäytymiseensä on vahvis-
tunut merkittävästi. Kaksi vuotta sitten 
vain 15 % ihmisistä arvioi kampanjoin-
nin vaikuttaneen omaan käytökseensä, 
nyt 54 % suomalaisista koki kampan-
joinnilla olleen vaikutusta.
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”Ihmisten valmius hyväksyä yhteis-
kunnan ohjausta ilmastokysymyksessä 
näyttäisi olevan hyvä. Oman käyttäyty-
misen ympäristöystävällisyyden yliarvi-
ointi on sen sijaan ikävä kyllä melko 
yleistä”, analysoi tutkimuksen tehnyt 
strategiajohtaja Kari Tervonen Kuulas 
Millward Brownista.

Tutkimuksen tulokset antavat hy-
vän pohjan Ilmastotalkoot-kampanjan 
jatkolle. Tulossa on kauppakeskuskier-
tue, vähähiilisen kaupunkiliikenteen 
seminaari, Suomi–Ruotsi-hiilimaaotte-
lu, keskustelua ilmastoinvestointien 
tuotoista ja kustannuksista ja huippuse-
minaari vähähiilisen liiketoiminnan 
edelläkävijöistä.

Tarkoituksena on syventää suoma-
laisten ilmastoymmärrystä ja kääntää 
vahvat ilmastoasenteet toiminnaksi. 
Mukana kampanjoita tekemässä on 
kahdeksan toimistoa: Avalon, Drum, 
EventForum, Hill&Knowlton, Kreab 
Gavin Anderson, Laundry, Speakers-
Forum ja Taitomylly yhteistyökump-
paneineen.

Kampanjaa sponsoroivat Citycon, 
Maa- ja metsätalousministeriö, NetPos-
ti, Puuinfo, TeliaSonera, VR ja Ympäris-
töministeriö, jotka kaikki ovat keskeisiä 
suomalaisia vähähiilisen liike-elämän ja 
julkisen sektorin toimijoita.
Lisätietoja: Kirsi Borg, ympäristöpääl-
likkö, Citycon, puh. 0207 664 408 tai 
040 557 6526, kirsi.borg citycon.fi.

Kiinteistöalan toimijoita mukana 
WWF:n Earth Hour -tapahtumassa
WWF:n organisoimaan maailmanlaa-
juiseen Earth Hour -tapahtumaan, jota 
vietetään lauantaina 28.3.2009 klo 
20.30–21.30, osallistuvat ainakin Spon-
da Oyj ja Citycon Oyj. Tapahtuman 
aikana siihen osallistuvat yhteisöt ja yk-
sityiset henkilöt sammuttavat valonsa 
tunnin ajaksi eri puolilla maailmaa si-
jaitsevissa kiinteistöissä. Valojen sam-
muttaminen symbolisoi yhteistä huolta 
ilmastonmuutoksesta.

Sponda sammuttaa makkaratalona 
tunnetun City-Center-liikekorttelin jul-
kisivuvalaistuksen tapahtuman ajaksi. 
Osallistumalla Earth Hour -tapahtu-
maan Sponda haluaa ilmaista huolensa 
ilmastonmuutoksesta sekä korostaa il-
mastonmuutoksen torjunnan hyväksi 
tehtävän työn merkitystä.

Citycon Oyj vähentää ilmastotun-
nin aikana kauppakeskusten valaistusta 
muun muassa mainosvaloja sammutta-
malla. Toteutus vaihtelee kauppakes-
kuksittain siten, ettei se häiritse vuokra-
laisten liiketoimintaa tai vaaranna yleis-
tä turvallisuutta. Kampanjaan osallistuu 
valtakunnallisesti kaikki Cityconin 22 
kauppakeskusta Suomessa, 8 Ruotsissa 
ja 3 Baltian maissa.

”Jo viime vuonna osa kauppakes-
kuksistamme osallistui kampanjaan, 
mutta tänä vuonna halusimme osallis-
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tua WWF:n maailmanlaajuiseen Earth 
Hour -kampanjaan kaikkien 33 kauppa-
keskuksemme voimin”, kertoo Citycon 
Oyj:n ympäristöpäällikkö Kirsi Borg. 
”Earth Hour on ennen kaikkea tuen il-
maisu. Valojen sammuttaminen symbo-
loi yhteistä huolta ilmastonmuutoksen 
kiihtymisestä”, Borg jatkaa.

Earth Hour -ilmastotapahtuma jär-
jestettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2007 Sydneyssä. Yhden kaupungin il-
mastotapahtuma on kasvanut maail-
manlaajuiseksi liikkeeksi, ja vuoden 
2009 tapahtumaan on ilmoittautunut 
mukaan jo noin 1 200 kaupunkia 80 
maassa. Suomesta tapahtumaan osallis-
tuu lukuisia kuntia, kaupunkeja ja yri-
tyksiä. Tapahtuman suojelijana Suomes-
sa toimii tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.
– www.sponda.fi, www.citycon.fi

Destian paikkatietojärjestelmä 
Karttakeskukselle
Destia Oy ja Affecto Finland Oy:n 
Karttakeskus-liiketoimintayksikkö ovat 
solmineet mittavan paikkatietojärjestel-
män ulkoistussopimuksen. Sopimuksel-
la Destian paikkatietojärjestelmän ja 
siihen kuuluvien aineistojen ylläpito ja 
kehittäminen siirtyvät Karttakeskuksen 
vastuulle.

Destian ja Karttakeskuksen välinen 
sopimus pitää sisällään paikkatietosovel-

luksien palvelullistamisen ja sovellus-
konsolidoinnin. Yhteistyö käynnistyy 
nykyisten palveluiden siirtoprojektilla, 
jonka jälkeen alkaa sovellusten ja palve-
luiden ylläpito ja jatkokehittäminen.

– Paikkatietopalveluiden ulkoista-
minen luotettavalle kumppanille var-
mistaa, että liiketoimintaamme tukevat 
palvelut tarjoavat meille kilpailuetua 
myös tulevaisuudessa. Ulkoistuspäätös 
on jatkoa vuoden takaiselle päätökselle, 
jolla siirsimme ICT-palvelumme Enfol-
le, Destia Oy:n tietohallintojohtaja 
 Timo Krigsman toteaa.

– Nyt syntynyt sopimus on Kartta-
keskukselle kaikilla mittareilla mitattu-
na erittäin merkittävä ja se vankistaa 
erityisesti asemaamme Suomen johtava-
na paikkatiedon ulkoistuspalvelujen tar-
joajana, Karttakeskuksen myyntijohtaja 
Mikko Salonen kuvaa.
Lisätietoja: Destia Oy, Tietohallinto-
johtaja Timo Krigsman, puh. 0400 
605 643 ja Affecto Finland Oy, myynti-
johtaja Mikko Salonen, puh. 040 5410 
295.
– www.destia.fi, www.affecto.fi

Merenkulkulaitoksen paikkatietoai-
neistot viranomaisille irrotuskus-
tannuksin
Merenkulkulaitos on siirtynyt paikka-
tietoaineistojen viranomaiskäytössä ir-
rotuskustannusperusteiseen hinnoitte-
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luun. Viranomainen voi siten saada 
Merenkulkulaitoksen paikkatietoai-
neistoja virkatehtävien hoitoon suorit-
tamalla irrotuksesta syntyneet kustan-
nukset.

Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja 
Juha Tiihonen, puh. 0204 48 4562, juha.
tiihonen fma.fi.
(www.fma.fi)

Maailman pisintä opastettua hiihto-
vaellusta seurataan ESRIn karttapal-
velulla
Neljättä kertaa järjestettävä Hiihtäen 
Halki Suomen (HHS) on maailman pi-
sin opastettu hiihtovaellus, jolle kertyy 
matkaa 1800 hiihtokilometriä ja kestoa 
32 vuorokautta. Hiihtovaellus käynnis-
tyy 6.3. Virolahdelta ja päättyy Jääme-
relle 6.4.

Vaellukselle osallistuu 31 hiihtäjää, 
joista 18 hiihtää vaelluksen kokonaisuu-
dessaan ja 13 osamatkan. Osallistujista 
17 on suomalaisia ja loput tulevat Yh-
dysvalloista, Norjasta, Saksasta, Espan-

jasta, Ranskasta, Hollannista, Italiasta ja 
Ruotsista.

Vaellus hiihdetään perinteisellä 
hiihtotavalla pääosin moottorikelkkarei-
teille tehtyä latua, osin paikkakuntien 
latuverkostoja tai tätä varten erikseen 
ajettua latua pitkin. Keskimääräiset päi-
vätaipaleet ovat noin 57 kilometriä vaih-
dellen 40–80 km.

Hiihdon etenemistä voi seurata tä-
nä vuonna ensimmäistä kertaa interne-
tissä. ESRI Finlandin toteuttama kartta-
palvelu mahdollistaa hiihtäjien liikkei-
den päivittäisen seurannan lähes reaali-
ajassa. Palvelussa voi tarkastella sekä 
vaelluksen suunniteltua että toteutunut-
ta reittiä.

Hiihdon reaaliaikainen seuranta-
palvelu löytyy ajalla 6.3.–6.4. osoitteesta 
http://www.sijaintiratkaisee.fi/HHS/.

Karttapalvelu on toteutettu ESRIn 
teknologialla.

Tapahtuman järjestää Sulkavan 
Hiihto- ja Souturetket Oy. Lisätietoja 
tapahtumasta www.hhs-ski.net/hhs09/.
– www.esri-finland.com
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Te r v e t u l oa  M I L : n  j ä s en i l t a an ,  
j o  p e r i n t e ek s i  muodo s t unee s een

SYY S PÄ I VÄN  
T Ä RÄYK SEEN

Os t r obo tn i an  J uh l ake r r ok s een

pe r j an t a i na  18 . 9 . 2009  k l o  19

Kaikki nykyiset, entiset ja tulevat MIL:n jäsenet aveceineen ovat 
 tervetulleita mukaan! Täräys on hyvä tilaisuus järjestää vaikkapa 

 vuosikurssin  tapaaminen.

Buffet-illallisen hinta 50 euroa, opiskelijoilta 30 euroa.

Suunnitteilla on myös ennen iltajuhlaa järjestettävä excursio mielen-
kiintoiseen kohteeseen pääkaupunkiseudulla, tästä lisätietoa 

 myöhemmin.

Ilmoittautuminen Täräykseen viimeistään 7.9. lomakkeella 
 osoitteessa www.maanmittari.fi/mil/syyspaiva. 

Voit myös ilmoittautua sähköpostitse toimisto mil.maanmittari.fi 
tai puhelimitse p. 0400 522 075.
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Tiedottajaksi MIL:iin?
Tiedotustiimiläiseksi?
Nyt on tilaisuus päästä mukaan MIL:n toimintaan MILA:n päätoi-
mittajan ja liiton tiedottajan ominaisuudessa. 

MILA ilmestyy noin 6 kertaa vuodessa ja sisältää ajankohtaista tie-
toa liiton toiminnasta sekä alalla tapahtuvista asioista. Toimittajana 
sinulla on mahdollisuus osallistua moniin alan tapahtumiin ja tu-
tustua alalla vaikuttaviin ihmisiin.

Liitto tarjoaa käyttöösi mm. digikameran. 

Ota yhteyttä Pekkaan tai Heidiin: pekka.halme maanmittauslaitos.fi,  
puh. 040 776 1781 tai heidi.falkenbach tkk.fi.

Maanmi t t a r i e n  Wappu 
U l l a n l i n nanmäe l l ä

1.5.2009 klo 11.11, Ullanlinnanmäki, Maakansa-bannerin alla 
nuorempien tieteenharjoittajien leirin tuntumassa.

Koordinaatit: 
Lat: N 60° 09 282’ 
Lon: E 24° 57 383’

Lisätietoja ennen Wappua. 
Yhteistyössä MIL ja Maanmittarikillan Tuki ry.
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