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Julkaisija
Suomen Maanmittausinsinöörien 
Liitto ry, MIL.

Toimitus
Katri Nuuja, vt. päätoimittaja 
puh. 0400 455 499
katri.nuuja iki.fi

Taitto
Lagarto / Arto Tenkanen 
puh. (09) 759 40 400 
gsm 050 467 0196 
lagarto lagarto.fi

Aineisto
Jutut mieluiten sähköpostilla päätoi-
mittajalle. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tai jättää julkaisematta kir-
joituksia. Myöhästynyt aineisto siir-
tyy seuraavaan lehteen.

Julkaisuaikataulu 2012
Lehti Aineiston jättö Postitus
1/2012 01.03.2012 08.03.2012 
2/2012 13.04.2012 28.04.2012 
3/2012 15.06.2012 29.06.2012 
4/2012 03.09.2012 18.09.2012 
5/2012 30.11.2012 14.12.2012

Ilmoitushinnat väri mv
1/1 sivu 570 € 380 € 
1/2 sivu 410 € 270 € 
1/3 sivu 245 € 195 € 
1/4 sivu 185 € 145 € 
Liitteet sopimuksen mukaan
Jäsenten pikkuilmoitukset (enintään 
1/4-sivu) 17 euroa, teekkarit 8 euroa.
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PÄÄK I r JO I TU S

Syksy alkoi tänä vuonna harvinaisen 
aikaisin, jo toukokuussa. Tai ainakin 

se paikoitellen varmasti tuntui siltä. Sa-
teita on riittänyt joka puolelle Suomea 
eikä lämpötilakaan ole koko kesää aja-
tellen ollut kovin kummoinen. Toisaalta 
jos tarkastellaan säätä pidemmällä ajan-
jaksolla, ei tämä vuosi poikkea kovin 
paljoa tavallisesta suomalaisesta kesä-
säästä. No kenties sademäärät ovat olleet 
paikoitellen poikkeuksellisia.

Aasinsilta rakentuu poikkeukselli-
suuden ympärille. Tänä vuonna Vaasan 
maanmittauspäivät olivat poikkeukselli-
set. Osanotto päiville oli viime vuosiin 
nähden poikkeuksellisen runsas, n. 700 
henkeä. Tämän vuoden päivät olivat 
poikkeukselliset myös varsin positiivi-
sesta taloudellisesta tuloksesta johtuen 
ja Vaasa saa olla aiheestakin ylpeä.

Myös ensi vuoden maanmittauspäi-
vät ovat poikkeukselliset. Ne ovat tämän 
hetkisen tiedon perusteella viimeiset 
maanmittauspäivät. Vuoden 2014 päiville 
ei ole toistaiseksi ilmoittautunut halukas-
ta järjestäjää. Maanmittauspäivät ovat 
kiertäneet maakunnissa jo hetken aikaa ja 
tämän vuoksi maanmittauspäivien neu-
vottelukunta on yrittänyt tarjota järjeste-
lyvastuuta pääkaupunkiseudulle, mutta 
toistaiseksi ilman myöntävää vastausta. 
Aikaa toki on vielä, mutta ei kuitenkaan 
hukattavaksi asti. Päivien järjestelyissä on 
kuitenkin melkoinen työmäärä.

Poikkeuksellista on myös maanmit-
tausalan yhteisöllisyys. Johtuuko se jopa 
Suomen mittakaavassa pienestä porukas-
ta vai ovatko maanmittausalalla työsken-
televät niin samanhenkisiä, että se itses-
sään auttaa meitä pitämään yhteisölli-
syyttä yllä. Tämä yhteisö tarvitsee maan-
mittauspäivien kaltaista tapahtumaa, 
jotta yhteinen ja samalla yksilöllinen ver-
kostomme rakentuu kestävämmäksi ja 
laajemmaksi. Itse en halua uskoa, että 
maanmittausala noin vain lakkaisi järjes-
tämästä tällaista tapahtumaa.

Tätä kirjoitettaessa (1.9.2012) on uu-
si pääjohtaja astunut virkaan ja maanmit-
tauspäivien neuvottelukunta on pyytänyt 
ja saanut audienssin uuden pääjohtajan 
luo. Vierailun yhtenä aiheena on juuri 
maanmittauspäivien tulevaisuus ja 
Maanmittauslaitoksen kanta päivien jär-
jestelyihin osallistumiseen. Luotamme 
siihen, että myös uusi pääjohtajamme 
jatkaa maanmittauspäivien tukemista.

Toivotan oikein mukavaa syksyn 
jatkoa kaikille teille joiden syksy alkoi jo 
toukokuulla ja hyvää alkavaa syksyä kai-
kille teille joiden syyskelit ovat vasta tu-
loillaan.

Juhani Hurskainen
Maanmittauspäivien neuvottelu
kunnan jäsen, MIL ry.
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Syksy tuo tullessaan koulun alun sekä 
tietysti uudet fuksit. Maanmittari-

kiltaan odotetaan tänä syksynä noin 
kuuttakymmentä uutta fuksia, jotka ja-
kautuvat melko tasaisesti geomatiikan ja 
kiinteistötalouden opiskelijoihin. Vuo-
den 2012 fuksit ovat sikäli historiallinen 
vuosikurssi, että kyseessä ovat viimeiset 
opiskelijat, jotka on hyväksytty opiske-
lemaan vanhoihin, kandiuudistusta 
edeltäneisiin tutkinto-ohjelmiin. Tule-
vien muutosten vuoksi on entistä tär-
keämpää, että fuksien keskuuteen saa-
daan luotua vahvaa yhteisöllisyyttä ja 
mittari-identiteettiä. 

Syyskuussa killassa harjoitetaan 
myös kansainvälistä toimintaa perintei-
sen Nordic Meetingin merkeissä. Ta-
pahtuma järjestetään tänä vuonna Nor-
jassa pohjoismaisen maanmittausalan 
kongressin yhteydessä. Otaniemestä 
matkaan lähtee kymmenhenkinen dele-

gaatio. Nordic Meeting on kasvattanut 
suosiotaan kiltalaisten keskuudessa, ja 
tänä vuonna paikat täyttyivät välittö-
mästi ilmoittautumisen auettua. Poh-
joismainen yhteistyö lienee siis voimis-
saan!

Yksi syksyn suuria tapahtumia on 
29.9. järjestettävä Syyspäivän täräys. Ta-
pahtuma toteutetaan jälleen Maanmit-
tarikillan, MIL ry:n sekä Maakansan 
Tuki Ry:n yhteistyönä. Juhlien järjeste-
lytiimin jäsenenä allekirjoittanut voi 
luvata, että tiedossa on viime vuoden 
tapaan huikea tapahtuma. Tilaisuus on 
varmasti myös yksi vuoden parhaita ti-
laisuuksia luoda kontakteja opiskelijoi-
den ja valmistuneiden maanmittareiden 
välillä.

Hyvää syksyä, nähdään Täräyksessä!

Laura Korhonen 
Maanmittarikillan puheenjohtaja

KILLAN KUULUMIS IA
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LIITE 1: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖrIEN LIITTO rY 
SYYSKOKOUKSEN 2012 ESITYSLISTA

Aika Torstaina 11.10.2012 klo 16.00
Paikka Salit 104, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)
Läsnä Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1

1 § Kokouksen avaus 

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali 
Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali 
Esitys  Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Syyskokous valitsee kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. 

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä ko-

kouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähin-
tään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2012). Esityslista liittei-
neen on julkaistu MILA:ssa 4/2012. 

Esitys  Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
Esitys  Hyväksytään esityslistan työjärjestys. 

6 § Huomionosoitukset 

7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2013 
 Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 
Esitys  Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2013. 

8 § Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2013
 Liite 3, talousarvio vuodelle 2013. 

SYY SKOKOUS
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Esitys  Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat: 
– varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa
– eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
– nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 

40 euroa/vuosi
– kunniajäsen, ilmainen
– vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden 

vuoden ajan
– alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
– työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
– yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi.

 Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion. 

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Pekka Halme, Mikko Hovi, Tee-

mu Kärkäs, Kirsikka Niukkanen ja Katri Nuuja.
Esitys  Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

10 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
 Tilintarkastajina ovat toimineet Liisa Larjamo ja Kari Leppäaho. 
 Varatilintarkastajina ovat toimineet Kuisma Reinikainen ja Jukka Laitila. 
Esitys  Syyskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.

11 § Seuraava kokous
Esitys  Yhdistyksen kevätkokous on Kuopiossa Maanmittauspäivien yhteydessä 

21.3.2013.

12 § Tiedotusasia: FIG 2017 

13 § Muut mahdolliset asiat

14 § Kokouksen päättäminen
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LIITE 2:

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖrIEN LIITTO rY:N TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE 2013 (123 . TOIMINTAVUOSI)

1 . LÄHTÖKOHDAT 

Liiton tarkoituksena on toimia jäsen-
tensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia, 
edistää jäsentensä jatkuvaa ja eettisesti 
korkeatasoista ammattitaidon ylläpitä-
mistä, edistää maanmittausalan kehitys-
tä sekä alan koulutusta, jakaa alaan kuu-
luvaa tietoutta, kehittää alan imagoa ja 
arvostusta ja tarjota jäsenilleen mahdol-
lisuus osallistua jäsenkunnan toimialaan 
liittyvään kehitystyöhön.

Vuoden 2013 keskeisenä tavoitteena 
on edelleen kehittää toimintaa siten, et-
tä hallitus voi riittävästi keskittyä varsi-
naiseen tehtäväänsä eli liiton toiminnan 
ylläpitämiseen ja parantamiseen. Strate-
giatyötä jatketaan.

Sähköistä viestintää kehitetään pi-
tämällä liiton kotisivut http://milry.fi/ 
informatiivisina ja ajan tasalla, jäsenre-
kisteriä parannetaan. Sähköisen tiedon-
välityksen käyttöön kiinnitetään muu-
tenkin huomiota. Tavoitteena on sillä 
tavoin kehittää jäsenkunnan verkostoi-
tumista. Tavoitteena on myös, että MIL 

voi toimia alan eri yhteisöjen yhdistäjä-
nä.

Pitkän tähtäimen painopistealueita 
ovat verkostojen ja verkostoitumisen ke-
hittämisen lisäksi kansainvälistyminen, 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen sisäl-
töön vaikuttaminen sekä alan imagon 
parantaminen ja nuorten maanmittarei-
den ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä 
alan kiinnostavuuden lisääminen nuor-
ten keskuudessa.

2 . ESITYKSET JA LAUSUNNOT 

Liitolta pyydettävien lausuntojen lisäksi 
liiton hallitus vaikuttaa maanmittaus-
alan koulutuksen kehittämiseen ja uu-
distamiseen sekä tekee tarpeellisia aloit-
teita alaa koskevista ammatillisista ja 
taloudellisista asioista.

3 . TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 

Maankäytön julkaisemisesta vastaa 
Maankäyttö ry, jonka jäsen MIL on. 
Lehti ilmestyy vuonna 2013 neljänä nu-
merona. Pohjoismainen numero posti-
tetaan kaikille MIL:n jäsenille.
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MILA-ajankohtaistiedote jatkaa 
tuttuun tapaan siten, että lehti toimii 
sekä uutisoivana keskustelufoorumina 
että liiton ja sen jäsenten sisäisenä tiedo-
tuskanavana. MILAn merkitystä työ-
paikkailmoitusten välittäjänä koroste-
taan edelleen. MILA ilmestyy 4–6 ker-
taa. Tavoitteena on, että MILA ilmestyy 
vuonna 2013 edelleen sekä paperimuo-
dossa että sähköisesti.

4 . ULKOINEN YHTEISTYÖ 

Liitto vastaa maanmittausalan yhdistys-
ten neuvottelukunnan (MYN) toimin-
nasta sekä edistää ja avustaa alan seuro-
jen, yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 
Liitto jatkaa yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa mm. alan markkinoinnissa. Yh-
teistyötä IMAGO-ohjelman puitteissa 
jatketaan.

Yhteistyötä Maanmittarikillan 
kanssa jatketaan tiiviinä. Killan puheen-
johtaja kutsutaan edelleen hallituksen 
kokouksiin. Liiton edustajat osallistuvat 
pyydettäessä killan ja korkeakoulun 
ammatti-infoihin, erityisesti syksyn uu-
sien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuk-
siin.

Uudet diplomi-insinöörit kutsu-
taan Syyspäivän täräykseen. Kaikille 
vastavalmistuneille lähetetään onnitte-
lu- ja infokirje.

Liitto pyrkii kehittämään yhteistyö-
tä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kans-
sa sekä ajanmaan jäsenkunnan etua 
myös muiden yhteisöjen välityksellä.

5 . KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

FIG 
Liitto edistää suomalaisten maanmitta-
rien osallistumista FIG:n toimintaan 
ensisijaisesti tiedottamalla. Liitto hoitaa 
FIG:lle antamansa sitoumukset ja sen 
jäseniä toimii komissioiden työssä eri 
tasoilla. Liiton Kongressirahastosta 
myönnetään apurahoja erityisesti nuo-
rille ja esitelmien pitäjille kansainvälisiin 
kongresseihin osallistumiseksi.

POHJOISMAAT JA BALTIA 
Pohjoismaiden ja Viron sisaryhdistysten 
vuosikokouksiin sekä pohjoismaisten 
yhdysmiesten kokoukseen (ombuds-
mannamöte) osallistutaan mahdolli-
suuksien mukaan.

CLGE 
Liitto hoitaa CLGE:n jäsenyydestä ai-
heutuvat velvoitteet ja osallistuu Euroo-
pan maanmittauksen kehittämiseen 
järjestön kautta yhteistyössä Maklin ja 
MML:n kanssa.
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MUUTA 
Tiedottaminen kansainvälisistä tapahtu-
mista tapahtuu entiseen tapaan 
MILA:ssa ja Maankäytössä sekä sähköi-
sesti.

6 . TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 

Toimintavuoden keskeisiä tapahtumia 
ovat: 
– liiton kevätkokous on maaliskuussa 

21.3.2013 Kuopiossa Maanmittaus-
päivien yhteydessä

– liiton syyskokous on Maanmittaus-
tieteiden päivien yhteydessä

– Syyspäivän täräys järjestetään syys-
kuussa.

7 . JÄSENEDUT 

Jäsenetuihin sisältyvät MILA ja Maan-
käyttö. Liiton jäsenet saavat alennuksia 
tilaisuuksiin, joissa liitto toimii järjestä-
jänä joko yksin tai yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa.

Liiton toiminnan kautta jäsenet 
voivat luoda yhteyksiä alalla toimiviin 
muiden maiden organisaatioihin.

8 . TALOUS 

Liiton talous mitoitetaan uudistuneelle 
tasolle. 

Henkilöjäsenet 
Talousarvio perustuu seuraaviin jäsen-
maksuihin vuonna 2013: 
– Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 

on 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä 
maksettuna 70 euroa. Jäsenille pos-
titetaan MILA ja Maankäyttö.

– Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi. Jäsenmaksun maksa-
neille postitetaan MILA ja Maan-
käyttö.

– Nuorilta jäseniltä ei peritä jäsen-
maksua ensimmäisenä kymmenenä 
opiskeluvuotena. Sen jälkeen kun 
nuorella jäsenellä on ollut opinto-
oikeus Aalto-yliopiston maankäyt-
tötieteiden laitoksella 10 vuotta, jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi. Kaik-
ki nuoret jäsenet saavat Maankäy-
tön ja MILAn postitettuna.

– Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmak-
sua.

– Vastavalmistuneiden alennettu jä-
senmaksu on 40 euroa/vuosi kah-
den vuoden ajan.

– Työttömien jäsenmaksu on hake-
muksen perusteella 15 euroa/vuosi.

Yhteisöjäsenet 
Yhteisöjäsenet ovat luonteeltaan kanna-
tusjäseniä, joille annetaan näkyvyyttä 
MILA:ssa ja kotisivuilla. Yhteisöjäsen-
ten vuosimaksu on 300 €. Tällä rahalla 
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yhteisöjäsenet näkyvät jokaisessa 
MILA:ssa luettelona, missä on yhteisön 
yhteystiedot ja päätoimiala. Lisäksi yh-
teisöjäsenet saavat näkyvyyttä kotisivuil-
la.

Hallituksen jäsenten palkkiot 
Hallitus esittää hallituksen jäsenten 
palkkioiksi vuodelle 2013 seuraavaa:
– puheenjohtaja 1 000 euroa
– varapuheenjohtaja 500 euroa.

Lisäksi hallitus voi keskuudessaan 
päättää muiden hallituksen jäsenten 
palkkiosta, kuitenkin siten, etteivät ne 
ylitä budjetissa esitettyä summaa. Halli-
tuksen jäsenille ei makseta kokouspalk-
kioita, mutta korvataan matkakustan-
nukset.

TOIMINTAKALENTErI VUODELLE 2013 

Tammikuu 
Helmikuu 
– MILA 1/2013 
Maaliskuu 
– Maanmittauspäivät 21.–22.3.2013 

Kuopiossa 
– Yhdistyksen vuosikokous Maan-

mittauspäivien yhteydessä 21.3.2013
Huhtikuu 
Toukokuu 
– Vappu
– MILA 2/2013
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu 
– MILA 3/2013 
Syyskuu 
– Syyspäivän täräys 
Lokakuu 
– MILA 4/2013 
– MIL esittäytyy fukseille 
Marraskuu 
– Maanmittaustieteiden päivät 
– Syyskokous Maanmittaustieteiden 

päivien yhteydessä 
Joulukuu 
– MILA 5/2013
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LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖrIEN LIITTO rY:N TALOUSArVIO 2013

VARSINAINEN TOIMINTA 2011 2012 2013
TUOTOT Julkaisutuotot, MILA 0 0 0
 TUOTOT Julkaisutuotot, MAANKÄYTTÖ + muut 0 0 0
  Julkaisukulut (MILA 5–6 numeroa) –9 000 –6 500 –6 600
  Maanmittauspäivät + tieteiden päivät 5 000 5 000 5 000
  välisumma – 4 000 – 1 500 –1 600
KULUT Palkat 0 0 0
Henkilöstökulut Palkkiot –3 000 –3 000 –3 000

Henkilösivukulut (eläke + pakolliset) –750 0 0
Muut henkilösivukulut 0 0 0
välisumma –3 750 –3 000 –3 000

Poistot Poistot 0 0 0
Muut kulut Toimitilakulut –100 –130 –130
  Matkakulut ym. –1 300 –1 000 –1 000
  Jäsentilaisuudet ja kokoukset –2 000 –2 000 –2 000
  Pohjoismaat (ml. Nordiskt Häfte) –5 500 –5 500 –5 500
  Pohj. kongressi 0 –2 000 0
  Baltia –100 –500 –500
  FIG –3 000 –3 000 –3 000
  CLGE –1 000 –1 000 –1 000
  Muut varsinaisen toiminnan kulut –10 000 –10 000 –10 000
  Hlösivukulut 0 0 0
  Jäsenmaksut (Maank, FIG, CLGE, tekn.) –10 000 –12 000 –12 000
  Ostopalvelut (kirjanpito) –2 500 –2 500 –2 500
  välisumma –35 500 –39 630 –37 630
TUOTTO/ KULUJÄÄMÄ –43 250 –44 130 –42 230
VARAINHANKINTA
  Jäsenmaksut 39 000 35 000 33 000
  Muiden yhdistysten osuus tstosta 0 0 0
  välisumma 39 000 35 000 33 000
  Tuotto / kulujäämä –4 250 –9 130 –9 230
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
  Rahoitustuotot ja kulut (korot ym.) 1 000 1 000 1 000
  Tuotto / kulujäämä –3 250 –8 130 –8 230
Tilinpäätössiirrot Varausten muutos 3 250 8 130 8 230
Tilikauden yli/alijäämä 0 0 0
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Asuntojen hinnat laskivat hieman 
 heinäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan vanhojen kerros- ja rivitaloasunto-
jen hinnat laskivat heinäkuussa koko 
maassa 0,5 % edelliseen kuukauteen ver-
rattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat 
laskivat 0,7 % ja muualla maassa laskua 
oli 0,3 %. Edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 
koko maassa 1,2 %. Pääkaupunkiseudul-
la hinnat nousivat 2,4 % ja muualla 
maassa hinnat pysyivät lähes ennallaan.
– www.tilastokeskus.fi

Vuokrat nousivat 3,8 %  vuodessa

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien 
vuosinousu oli vuoden 2012 toisella nel-
jänneksellä 3,8 %. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 
keskimäärin 3,9 %. Pääkaupunkiseudul-
la vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
vuokrat nousivat 2,1 % ja muualla Suo-
messa 4,9 %. Arava-asuntojen vuokrat 
nousivat koko maassa 3,6 %. Edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna sekä va-
paarahoitteisten että arava-asuntojen 
vuokrat nousivat 0,9 %.
– www.tilastokeskus.fi

Uusi pääjohtaja Arvo Kokkonen 
 keventää maanmittaushallintoa

Arvo Kokkonen aloitti Maanmittaus-
laitoksen pääjohtajana 1.9.2012 lukien. 
Kokkonen aloittaa työnsä Maanmitta-
uslaitoksen hallinnon keventämisellä. 
Uusittu organisaatiorakenne tulee voi-
maan 1.1.2014.

”Maanmittauslaitos uudistuu rei-
lun vuoden päästä siten, että organisaa-
tion sisäisiä yksiköitä muokataan ja joh-
toporrasta kevennetään. Henkilöstöä ei 
irtisanota, ja työtehtävät säilyvät pääosin 
ennallaan”, kertoo uusi pääjohtaja Arvo 
Kokkonen.
– www.maanmittauslaitos.fi

Alkuvuoden 2012 kiinteistökaupat – 
epävarmuus markkinoilla jatkuu

Maanmittauslaitos julkisti kiinteistöjen 
kauppahintatilaston alkuvuodelta 2012. 
Tilastosta ilmenee, että kiinteistökaup-
pojen määrä laski tammi–kesäkuussa 
5 % edellisen vuoden vastaavaan ajan-
jaksoon verrattuna. Kiinteistökauppaan 
käytetty rahamäärä oli 3,7 miljardia eu-
roa, mikä on 8 % vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna.
– www.maanmittauslaitos.fi
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Opas kokoaa yksiin kansiin jokamiehen-
oikeuksia koskevan lainsäädännön

Ympäristöministeriö on julkistanut op-
paan Jokamiehenoikeudet ja toimiminen 
toisen alueella. Julkaisu ei tuo muutoksia 
jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen on 
koottu tietoa nykyisestä oikeuksia kos-
kevasta lainsäädännöstä. Julkaisu on 
suunnattu erityisesti viranomaisten, yh-
distysten ja yritysten käyttöön.

Teos perehdyttää jokamiehenoike-
uksiin niin niiden käyttäjien kuin 
maankäytön ja maanomistajan näkö-
kulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimer-
kiksi toisen alueella toimimisesta ulkoi-
lun, luonnontuotteiden keräämisen se-
kä liikuntaharrastusten näkökulmasta. 
Jokamiehenoikeuksia on peilattu myös 
nykyään suosittuihin harrastuksiin, ku-
ten kiipeilyyn ja geokätköilyyn.

Julkaisuun on koottu kiinnosta-
vimpia oikeustapauksia, jotka liittyvät 
jokamiehenoikeuksiin. Lisäksi julkai-
sussa esitellään hyviä käytäntöjä, joilla 
ristiriitatilanteita voi välttää. Moniin jo-
kamiehenoikeuteen ja toisen maalla toi-
mimiseen liittyviin kysymyksiin ei voida 
antaa yksiselitteistä ratkaisua. Oppaassa 
myös selvennetään asiaa koskevat kes-
keisimmät käsitteet.
– www.ymparisto.fi

Liikenneviraston avaama Matka .fi 
mahdollistaa valtakunnalliset 
 joukkoliikennesovellukset

Liikennevirasto avaa julkisen liikenteen 
valtakunnallisen Matka.fi-reittisuunnit-
telupalvelun ohjelmointirajapinnan so-
velluskehittäjien maksuttomaan käyt-
töön. Rajapinnan avulla kehitettäviin 
sovelluksiin saadaan reitti ovelta ovelle 
paikallista ja valtakunnallista joukkolii-
kennettä. Tämä mahdollistaa niin kau-
punkiseutujen sisäisten kuin valtakun-
nallisten reittioppaiden toteutuksen.
– apps4finland.fi

Tuulivoimarakentamisen opas kokoaa 
yhteen säännökset ja suunnittelun 
 periaatteet

Ympäristöministeriö on julkaissut op-
paan, joka kokoaa ensimmäistä kertaa 
yhteen tuulivoimarakentamista koske-
vat tämänhetkiset säännökset sekä nii-
den tulkinnat. Lisäksi oppaassa käsitel-
lään hyvän suunnittelun periaatteita ja 
esimerkkejä sekä kansalaisten tiedon-
saantiin liittyviä asioita.

Oppaalla halutaan kannustaa tuuli-
voimarakentamisen laadukkaaseen 
suunnitteluun ja ohjaamiseen. Opas on 
tehty tukemaan erityisesti kaavoitukses-
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ta, vaikutusarvioinneista ja luvista vas-
taavien viranomaisten työtä. Samalla se 
tarjoaa hyödyllistä tietoa myös tuulivoi-
marakentajille.
– www.ymparisto.fi

Uusi karttarajapinta helpottaa 
 sovelluskehittäjien työtä

Maanmittauslaitos avasi uuden rajapin-
tapalvelun, jonka avulla sovelluskehittä-
jät voivat kehittää ja testata paikkatieto-
sovellustensa toimivuutta. Palvelussa on 
Maanmittauslaitoksen toukokuussa il-
maiseksi avaamista digitaalisista aineis-
toista osa: rasterimuotoiset maasto- ja 
yleiskartat sekä myös uusi taustakartta-
sarja.

Palvelu on ilmainen, eikä siihen tar-
vitse rekisteröityä eikä kirjautua. Palve-
lun käyttöä kuitenkin rajoitetaan. Yksi 
käyttäjä voi tehdä palvelusta kahden 
tunnin aikana korkeintaan 1 000 hakua.

Rasteriaineistojen palvelurajapinta 
(WMTS) BETA -palvelu on aluksi beta-
versio, jolla kerätään kokemuksia palve-
lun kuormituksesta ja käyttömäärära-
joitteen sopivuudesta.

Palvelu julkaistaan niin ikään ilmai-
seen tuotantokäyttöön aikaisintaan 
marraskuussa 2012.
– www.maanmittauslaitos.fi

Ehdota ProGIS ry:n opinnäytepalkinnon 
ja kunniamaininnan saajia

ProGIS ry jakaa vuosittain opinnäyte-
työpalkinnon ansioituneelle tai ansioi-
tuneille paikkatietoalan opinnäytetyön 
laatijoille sekä Paikkatietoalan  kunnia-
maininnan henkilölle, yhteisölle tai yri-
tykselle, joka on teollaan tai innovaati-
ollaan lisännyt paikkatietoalan tunnet-
tuutta Suomessa. Palkinnot jaetaan 
Paikkatietomarkkinoilla. 

Opinäytepalkinnon saajat valitaan 
ProGIS:in hallitukselle lähetettyjen esi-
tysten perusteella vuoden aikana teh-
dyistä opinnäytetöistä. Voit hakea pal-
kintoa lähettämällä seuraavat tiedot 
28.10.2012 mennessä sähköpostitse (pro-
gis.info@gmail.com): Opinnäytetyön 
tekijä yhteystietoineen, opinnäytetyön 
aihe, hyväksymispäivämäärä, tiivistel-
mä, arvosana, ohjaajien ja valvojien yh-
teystiedot sekä ytimekkäät perustelut 
miksi työ kannattaisi palkita.

Paikkatietoalan kunniamaininnan 
myöntämisestä päättää ProGIS:in halli-
tus ilman erillistä hakemusta. Voit kui-
tenkin ehdottaa hallitukselle kunnia-
maininnan saajaa perusteluineen.
– progis.fi

UUT I S I A
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Te r v e t u l oa 

Sy y s pä i v än  t ä r ä yk s een
Täräystä juhlitaan lauantaina 29. syyskuuta 2012 Otaniemes-
sä, Servin mökissä. Ilta alkaa klo 18.00 cocktail-tilaisuudella ja  

klo 19.00 siirrytään illallispöytiin. 

Luvassa on juhlava buffet-illallinen ruokineen ja juomineen, 
ohjelmaa ja hauskaa mittariseuraa. Täräys on oiva tilaisuus jär-

jestää vaikkapa vuosikurssin tapaaminen, varaa oma pöytä 
vuosikurssiporukalle ilmoittautumisen yhteydessä. Myös avecit 

ovat tervetulleita mukaan.

Illalliskortti: valmistuneilta 45 euroa, 
opiskelijoilta 25 euroa.

Ilmoittaudu Täräykseen web-lomakkeella osoitteessa 
http://www.milry.fi/syyspaiva/. Voit myös ilmoittautua puheli-

mitse p. 0400 522 075. Ilmoittautuminen päättyy to 20.9. 
 Lisätiedot puhelimitse tai os. toimisto@milry.fi.

Täräyksen järjestävät yhteistyössä MIL,  
Maanmittarikilta ja Maakansan alumni.
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MAANM I T TAr I  GO L F  20 12
Vuoden 2012 Maanmittari Golf pe-

lattiin 2.9.2012 Kullo Golfissa. 
Osanottajia oli runsaasti, noin 40 pelaa-
jaa. Ja mikä oli ilahduttavinta, niin mu-
kana oli myös monta avecia. Eli kaikki 
te, jotka ette päässeet tänä vuonna mu-
kaan, niin ensi vuoden syyskuun ensim-
mäinen viikonloppu kannattaa laittaa 
kalenteriin. Tätä tapahtumaa ei voi jät-
tää väliin. Huhujen mukaan kisa saate-
taan järjestää Hämeenlinnan suunnalla. 
Mutta siitä tulee tietoja aikanaan.

Maanmittari Golf 2012 tulokset oli-
vat seuraavat:

Piste bogey:
1. Jyrki Virtala 37
2. Tomi Aimonen 36
3. Mikko Tenhola 35

Scratch:
1. Tuomas Ahonen 85
2. Airi Kärki 88
3. Timo Lahtinen 89
Avec:
1. Paula Arvinen 35
2. Tuula Räsänen 31
3. Helena Hasu 31
Pisin draivi: 
Airi Kärki
Lähimmäs lippua: 
Helena Hasu 1,55 m

Maanmittari Golf 2012 sponsoreina 
olivat Kiinteistö-Tapiola Oy, NCC Ra-
kennus Oy, Catella Oy, Newsec Advice 
Oy, Leimdörfer ja Niam.

Pekka Salakka

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www .milry .fi .
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Maanmittaustieteiden päivät
11 .–12 .10 .2012
Tieteiden talo, Sali 104 
Kirkkokatu 6, Helsinki

Päivät avaa Maanmittauslaitoksen uusi pääjohtaja Arvo 
Kokkonen.

Ohjelmassa alan ajankohtaisia aiheita:
– torstaina 11.10. kuntaliitokset, maanmittaustietei-

den tulevaisuudennäkymiä, tuoreiden väitöskirja-
tutkimusten esittelyä

– perjantaina 12.10. mm. kiinteistöverotus, asuntopo-
liittinen toimenpideohjelma, laserkeilaus, paikka-
tietojen avaaminen.

Torstaina 11.10. klo 17 alkaen buffet-illallinen ja illan-
vietto Tieteiden talolla.

Tervetuloa!

Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautumislomake  
sekä -ohjeet osoitteessa 

http://mts .fgi .fi/paivat .htm



M i l a  4/2012     19

Oletko käynyt tutustumassa 

Tekniikan museoon?
 Tekniikan museo sijaitsee Helsingin Vanhassakaupungissa,  Vantaanjoen 
suulla viehättävässä punatiilimiljöössä,  vanhoissa  Helsingin kaupungin 

vesilaitoksen tiloissa .

Paikka on tutustumisen arvoinen jo ympäristönä –   
mielenkiintoisista näyttelyistä puhumattakaan!

 Tiesitkö, että Tekniikan museon perusnäyttelyssä on myös 
 maanmittaukselle oma osastonsa? 

Museo on avoinna 2 .9 .2012–4 .6 .2013  
tiistaista perjantaihin klo 9–17 ja  
lauantaista sunnuntaihin 11–17 .

Lippujen hinnat:  
6€/aikuiset, 2€/opiskelijat, 1€/lapset 7–17 vuotta, 5€/eläkeläiset .

Lisätietoja: www .tekniikanmuseo .fi



Kotimaassa:

• Syyspäivän Täräys 29.9.2012, Smökki, 
Otaniemi

• Maanmittaustieteiden päivät, 
11.–12.10.2012, Espoo

• Paikkatietomarkkinat, 6.–7.11.2012, 
Messukeskus, Helsinki

 ProGIS järjestää Linkkibileet Paikka-
tietomarkkinoiden yhteydessä 6.11. 
2012. Linkkibileet tuovat paikkatieto-
ammattilaisia yhteen rennosti yhteen 
ruoan, juoman ja musiikin merkeissä. 

• Kiinteistöjen sijoitus, rahoitus, 
 kehitys ja palveluliiketoiminnan 
vuosi seminaari, 8.–9.11.2012, Aulanko, 
Hämeenlinna

Ulkomailla:

• XXII Pohjoismainen maanmittari
kongressi, 19.–22.9.2012, Oslo

• INTERGEO 2012, 9.–11.10.2012, 
 Hannover, Saksa

Tapahtumia

Valmistuneet

Tekniikan lisensiaatiksi
Aivar Tomson

Diplomi-insinööriksi
Malin Henriksson
Essi Korpela
Astrid Mangs
Usman Muhammad
Juha-Matti Vääränen
Matti Äijälä

Onn i t t e l emme


