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Pääki r joitus
Rekisterinpito on taitolaji

V

iime aikojen häly poliisin rekisterissä
olevasta presidentti Putinia koskevasta merkinnästä muistutti viranomaisten pitämien rekisterien ja niiden sisältämän tiedon merkityksestä yhteiskunnassa. Tietosisällön pitäisi olla kattava, ajantasainen ja oikea. Tietojen pitäisi olla
myös, henkilösuojanäkökulma huo
mioon ottaen, mahdollisimman avoimesti ja laajasti käytettävissä. Vaikka Maan
mittauslaitoksen ja kuntien ylläpitämissä
kiinteistö- ja kirjaamistiedoissa on myös
henkilötietoja, ei niihin onneksi yleensä
liity Putin-sotkun kaltaisia ongelmia. Ettei mitään tuollaisia ongelmia edes tulisi,
parannetaan rekisterien laatua koko ajan.
Puuttuvia tietoja lisätään ja virheellisiä
merkintöjä korjataan ja, totta kai, uudet
tiedot päivitetään mahdollisimman no
peasti. Tämä taas on mahdollista vain,
kun rekisterimerkinnöistä huolehtivat
ammattitaitoiset, vastuuntuntoiset työntekijät. Yhteiskunnan perusrekisterin pitämiseen ei voi suhtautua kevyesti.
Rekisterinpito-osaamisesta on lyhyt
askel koulutusasioihin. Maanmittausalan diplomi-insinöörikoulutus on puhututtanut jo jonkin aikaa, kun Aalto
yliopiston ulkopuolisten on ollut vaikea
saada käsitystä meneillään olevan tutkintouudistuksen sisällöstä. On jopa
pelätty opetuksen katoamista tai aina4
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kin jakautumista moneen osaan tai sen
muuttumista muuten tunnistamattomaksi. Opetus ei ole kuitenkaan mihinkään katoamassa, mutta kaksi jälkimmäistä pelkoa vielä hieman vaivaavat.
Tilanne selkiytynee, kun saamme tietoa
päivittyvistä suunnitelmista. Aiheeseen
liittyy myös kysymys lainsäädännössä
oleviin alamme eräiden tehtävien koulutustasovaatimuksista. On kysytty,
ovatko ne enää nykypäivänä tarpeen.
Hyviä perusteluja on esitetty sekä vaatimusten poistamisen että säilyttämisen
puolesta. MILA:n seuraavissa numeroissa voinemme palata näihin tärkeisiin
asioihin.
Kuopion maanmittauspäivät olivat
erittäin onnistunut tilaisuus. Kiitos siitä
kuuluu tietysti järjestäjille mutta myös
päivien osallistujille. Hyvä tunnelma
syntyy siitä, että paikalla on paljon väkeä. Päivillä saimme myös tiedon, että
traditio jatkuu ja historian 50. maanmittauspäivät järjestetään Seinäjoella 20.–
21.3.2014.
Kevät etenee nyt aimo harppauksin. Sukset siirsin jo varaston nurkkaan.
Toivotan teille kaikille, hyvät lukijat, Hauskaa Vappua!
Pekka Halme
puheenjohtaja

21.–22.3.2013

Teemu Kärkäs

Maanmittauspäivät Kuopiossa
M

aanmittauspäivät järjestettiin tänä vuonna Savonmualla Kuo
piossa ja ne houkuttelivat paikalle yli
700 osallistujaa. Kuopion musiikkikeskus tarjosi hyvät puitteet viralliselle ohjelmalle ja näyttelyille. Luennoilla ja
tietoiskuissa käsiteltiin maanmittausalan aiheita laidasta laitaan. Kuopion
päivien luentomateriaalit ovat nähtävillä
Kuopion kaupungin sivuilla osoitteessa
www.kuopio.fi/maanmittauspaivat.
Päivien avajaispuheenvuorossaan
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo
Kokkonen luotasi mielenkiintoisella tavalla maanmittauksen nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Suomen Maanmittausinsinöörien Liiton tunnustuspalkinnon, kivipyykin numero 24, sai Tampereen
kaupunki edelläkävijyydestään kunnan
paikkatietojen avaamisessa. Palkinnon
jakoi liiton puheenjohtaja Pekka Halme.
Liiton kevätkokous pidetään perinteisesti Maanmittauspäivien ensimmäisenä päivänä, luento-ohjelman päätyttyä ja ennen iltajuhlaa. Virvoketarjoilu ja mielenkiintoinen asialista houkutteli paikalle viitisentoista liiton jäsentä. Kokouksen aluksi vuorossa oli
perinteinen seremonia, jossa muista
Pohjoismaista ja Virosta tulleet vieraamme esittivät tervehdyksensä. Liiton puheenjohtaja sai vastaanottaa ter-

MIL:n kevätkokouksen yleisöä. Edessä hallituksen jäsenet Katri Nuuja ja Mikko ”Seppo” Hovi.
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vehdyksenä erinäisiä esineitä, mm.
kaulaliinan, sekä muutakin asiaankuuluvaa lämmikettä. Virallisemmassa osiossa kokous mm. hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdottamat sääntömuutokset (ks. MILA 1/2013).
Maanmittauspäivien ohjelmaan
olennaisesti kuuluvaa iltajuhlaa vietettiin hotelli Scandicin tiloissa usean sadan hengen voimin. Maittavan illallisen
ryydittäjänä kuulimme savontaja Olavi
Rytkösen esityksiä. Yleisön reaktioista
päätellen savolaishuumori upposi hyvin
myös muualta tulleisiin. Illallisen jälkeen iltaa jatkettiin pikkutunneille tanssin ja karaoken merkeissä.

Päivien mieleenpainuvan päätös
luennon piti huippu-urheilujohtaja
Mika Kojonkoski Suomen Olympia
komiteasta. Hän puhui yksilön roolista
muuttuvassa työelämässä ja työyhteisössä. Responsibility, respect, joy!
Maanmittauspäivien tulevaisuudesta on kirjoiteltu tämänkin lehden palstoilla. Ainakin vuoden 2014 osalta näyttää valoisalta, Seinäjoen kaupunki on
nimittäin lupautunut järjestämään nämä
järjestyksessä 50. Maanmittauspäivät.
Kiitos Kuopio, tapaamisiin Seinäjoella maaliskuussa 2014!
Katri Nuuja

Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www.milry.fi.
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Norjan NJKF:n kevätkokous
ja Areal og Eiendom 2013 -päivät

T

ämän vuoden vierailuni Norjassa jäi
valitettavan lyhyeksi, koska ehtiäkseni
valmistautua Maanmittauspäiville Kuo
pioon piti kotia kohti lähteä jo toisen kokouspäivän aamuna. Norjalaiset olivat siirtäneet päiviensä ajankohdan myöhemmäksi
eli 18. ja 19.3. Tapahtumapaikkana oli viime
vuoden tapaan Ski Oslon kaakkoispuolella.
Tapahtuman yleisenä teemana olivat
maankäytön muutosprosessit kaupungeissa
erilaisten rakentamishankkeiden valossa
sekä myös riittävän asuntotuotannon syyt,
ongelmat ja parantamismahdollisuudet.
Aikaisempien vuosien tapaan tuntui yksityissektorin edustajilla, kuten Arild Sundella Areal og Eiendom AS:sta, olevan
kova halu osoittaa, että heidän asiantuntemukselleen olisi paljon enemmän käyttöä
kuin käytännössä nyt tapahtuu. Oslon
kaupungin Sofie Søiland kertoi mielenkiintoisia esimerkkejä eräiden viime vuosien eri hankealueiden (Vulkan, Akerselva
miljøpark, Barcode, Tjuvholmen) toteutuksesta: mitä on tapahtunut, mitä työkaluja on käytetty, minkälaisiin kiinteistönmuodostusratkaisuihin on päädytty jne.
Michael Tetzschner veti lennokkaan esityksen poliittisen päätöksentekijän näkökulmasta Oslon kaupungin viime vuosien
ja vuosikymmenten kehitykseen.
Ohjelmaan kuuluu vakioasiana myös
vuoden ammattipalkinnon (fag
pris) ja

opiskelijapalkinnon (studentpris) saajan
julkistaminen. Tänä vuonna ammattipalkinto myönnettiin yli-insinööri Sverre
Steenille. Hänet varmaan moni paikkatietojen standardointiasioista kiinnostunut tuntee. Opiskelijapalkinto luovutettiin ryhmälle, joka on alkanut julkaista
aikakauslehteä Kote, jonka toinen numero
ilmestyy ilmoituksen mukaan huhtikuussa. Lehden kiinnostuksen kohteita kuvataan sanoilla urbanisme, landskap, steds
utveckling. Netissä tähän virkistävän oloiseen julkaisuun voi tutustua osoitteessa
www.magasinetkote.no.
NJKF:n vuosikokouksen suurimmat
puheenaiheet liittyivät yhdistyksen talouteen pohjoismaisen kongressin jäljiltä.
Kongressin loppusaldo oli miinuksella
388 000 NKr, mikä eräiden muiden hankkeiden kanssa vei myös yhdistyksen koko
tilinpäätöksen tuloksen negatiiviseksi.
Vuoden 2013 budjetti on kuitenkin jo
suunniteltu tuottamaan 208 000 kruunun
ylijäämä, joten kovin pitkää aikaa ei tilanteen korjautuminen tulle viemään. Päivä
päättyi hauskaan päivälliseen, jonka alkua
jouduttiin tosin hieman odottamaan, kun
kattaus piti tehdä myös niille melko monelle paikalle tulleelle, jotka eivät olleet
ilmoittautuneet etukäteen.
Pekka Halme
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Eesti G eod eetid e Ü hing
Keva d kon ve re nts 1 . mä rts 2013 P ärnu

V

iron EGÜ järjesti kevätkonferenssinsa 1.3.2013 Pärnussa. Paikalla oli
myös edustajat Norjasta, Liettuasta sekä
Suomesta.
Konferenssi on yksipäiväinen tapahtuma, jossa aihepiirit vaihtelevat itkehityksestä geodesiaan. Osallistujia
päivillä oli noin 150, ja osallistujat tulivat pääasiassa maanmittausalan yrityksistä. Monet Suomessa julkisen sektorin
suoritettavat tehtävät ovat Virossa yksityisten yritysten toimialaa.
Konferenssin avauspuheenvuoron
piti asunto- ja viestintäministeriöstä
johtaja Margus Sarmet. Hän esitteli
hanketta, jossa on tarkoituksena rakentaa valtakunnallinen tietojärjestelmä
(VRIS – võrgurajatiste infosüsteem),
jonne koottaisiin tietoja yhdyskuntaa
palvelevista maanalaisista ja maan päällisistä verkostoista.
VRIS on tarkoitus toteuttaa tukeutuen rajapintoihin. Tietoja ei kerätä yhteen keskitettyyn tietokantaan, vaan
tiedot haetaan aina erikseen tarpeen
mukaan rajapinnoista. Esityksen jälkeen
käytiin vilkas keskustelu siitä, kuka tä8
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män maksaa. Yrityksille rajapintojen
pystyttämisestä ja pyörittämisestä aiheutuvia kustannuksia ei ollut ajateltu korvattavan mitenkään, vaan yrityksille tulee yksikäsitteisesti velvoite tarjota tietoja rajapintaan.
Liettuasta Se Centre of Registers’n
edustaja Alvydas Janulevicius esitteli
Liettuan hanketta perustaa 3D-katasterijärjestelmä. Liettuassa kiinteistöjä voivat olla maa-alueet, rakennukset sekä
rakennukset osat kuten huoneistot tai
liiketilat. 3D-katasterijärjestelmän pystyttäminen tarkoitti tässä tapauksessa
lähinnä rakennusten 3D-mallintamista
ja 3D rekisterijärjestelmän pystyttämistä. Näkökulma on siis täysin erilainen
kuin Suomen 3D-hankkeessa, jossa on
lähinnä kysymys 3D-kiinteistönmuodostamislainsäädännön kehittämisestä,
ei itse tietojärjestelmän muuttamisesta
3D-järjestelmäksi.
NJKF:n edustaja Arve Leiknes
Norjasta esitteli vertailuja toimintamalleista maanmittausalalla Norjassa, Tanskassa sekä Ruotsissa. Hän esitteli myös
Norjan maanmittausalan koulutusta.

Paavo Häikiö

Kokouksen avauspuheenvuoron piti Margus Sarmet.

Esityksestä kävi myös ilmi se, miksei
Norjan karttalaitos pysty vapauttamaan
aineistojaan vapaasti jaeltavaksi Maanmittauslaitoksen malliin; Norjassa suurimittakaavaiset aineistot omistaa yhtiö,
jossa on osakkaana paitsi Norjan karttalaitos ja kunnat, myös mm. yrityksiä,
jotka omistavat sähkö- ym verkkoja.
Konferenssissa kuultiin myös laaja
ja seikkaperäinen esittely Olkiluoto 3:n
rakennusaikaisista mittauksista, joissa
virolainen yritys Geo S.T. oli ollut mukana vuosina 2006–2011, BIM-mallin
(rakennusten tietomalli) laatimisesta
(Nordecon AS, Mart Rae) sekä kuulumisia CLGE:stä. Kuultiinpa seminaarissa myös mielenkiintoinen esitys Galileo
Galileista, jonka piti Tarton observato-

rion vanhempi tutkija ja astrofysiikan
osaston johtaja Ph.D. Laurits Leedjärv.
Seminaariohjelmien päätyttyä EGÜ
piti oman kevätkokouksensa. Kevätkokouksen jälkeen oli vielä illallinen sekä
illanvietto. Tässä yhteydessä pitää vähän
kehaista hotelli Strand Span keittiötä,
kaikki tarjottava oli erinomaista.
Järjestäjät olivat saaneet mahdutettua yhteen tiiviiseen päivään hyvin monipuolisesti erilaista ja kiinnostavaa ohjelmaa.
Linkki päivän esityksiin: http://egu.
ee/konverentsid/2013/ettekanded-3.

Paavo Häikiö
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KE V Ä TP ÄIVÄN TA SAUS

M

aanmittarikillan 112. vuosijuhlaa
Kevätpäiväntasausta vietettiin
15.3.2013 Satakuntalaisen osakunnan kiltasalissa. Juhlijoita paikalla oli noin 150
ja juhlien teemana oli hätänumero ja
pelastuslaitos.
Juhlan tervetulopuheen pitivät
vuosijuhlatirehtöörit Laura Korhonen
ja Aarne Mustakallio, jotka tekivät
suuren työn juhlien onnistumisen eteen.
Kiitokset heille ja kaikille muille juhlien
eteen töitä tehneille, sekä tietenkin juhlia sponsoroinneille tahoille. Juhlien aikana juhlakansaa viihdytti kaksi sirkustaiteilijaa. Rohkeista tempuista huolimatta hätänumeroon ei onneksi tarvinnut soittaa ja kaikki meni hyvin. Juhlapuheen tuli pitämään killan tuore Oltermanni Kirsi Virrantaus. Puheessaan
Virrantaus puhui kiltaa koskettaneista
muutoksista mm. opintoasioissa kandiuudistuksen myötä.
Vuosijuhlissa myönnettiin kolme
killan kultaista ansiomerkkiä. Kultainen
ansiomerkki voidaan myöntää hallituksen toimesta kiltalaisten ehdotusten
10
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pohjalta henkilölle, joka on ansioituneesti toiminut killan ja kiltalaisten
asioiden eteen. Lisäksi henkilön tulee
olla valmistunut tai pian valmistumassa.
Kultaiset ansiomerkit myönnettiin
Panu Santasalolle, Arttu Julinille ja
Krista Viita-aholle. Vuoden henkilökuntalaisien palkinto jaettiin oikeustieteen opettaja Jaakko Kanervalle. Maakansan rahaston stipendi myönnettiin
Aarne Mustakalliolle.
Pääjuhlan lopussa juhlijoille tanssimusiikkia oli soittamassa Retuperän
WBK. Tanssien jälkeen tilausbussit
kyydittivät juhlaseuran jatkoille, joita
vietettiin tänä vuonna oikeustieteen
opiskelijayhdistyksen Pykälän tiloissa
Sörnäisten rantatiellä. Jatkoja vietettiin
teemalla palokunta. Helsingistä energiset juhlijat siirtyivät vielä Otaniemeen
rantasaunalle viettämään jatkojen jatkoja.
Aamulla rantasaunalla jatkettiin
juhlia perinteikkäästi silliaamiaisen
muodossa. Silliksen teemana oli sairaala, joka sopi juhlijoiden olotilaan hyvin.

Vuosijuhlien tunnelmia Kiltasalissa.
Pääjuhlassa juhlijoita viihdytettiin huimalla
sirkusesityksellä.
Kuvat: Miska Kauppinen ja Uwa Iduozee.

Silliksellä päästiin laulamaan karaokea,
pelaamaan beer pongia ja juomaan olotilaa tasaavia drinkkejä sairaalan tippapusseista. Juhlat olivat oikein onnistuneet, kiitos siitä kaikille juhliin osallistuneille!
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UUTISIA UUTISIA UUTISIA
MIL:n vuosikokous hyväksyi ehdotetut
sääntömuutokset

Esityksiin voi tutustua verkossa:
http://progis.fi/seminaarit/42.

Liiton vuosikokous pidettiin 21.3.2013
Kuopiossa Maanmittauspäivien yhteydessä. Kokouksessa oli läsnä 17 jäsentä
sekä pohjoismaista ja virolaista vierasta.
Kokous hyväksyi hallituksen laatimat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä hallituksen
esittämät muutokset liiton sääntöihin.
Sääntömuutoksella muun muassa alennetun jäsenmaksun kohdentaminen
muillekin kuin työttömille jäsenille. Lisätietoja: www.milry.fi.

Kiinteistöjen kauppahinnat pysyivät
korkealla vaikka kauppa hiipui

Poligoni ja ProGIS järjestivät kevät
seminaarin avoimen paikkatiedon
hyödyntämisestä
Aalto-yliopiston Geomatiikan ammattiaineyhdistys Poligoni ja ProGIS ty järjestivät 11.4.2013 kevätseminaarin teemalla ”Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla”.
Seminaari käsitteli paikkatietoanalyyseja, datan visualisointia ja niiden
sovelluksia eri aloilla painottuen avoimen datan hyödyntämiseen. Tapahtumassa luennoi paikkatietoanalyysien
toteuttajia ja hyödyntäjiä sekä esiteltiin
runsaasti erilaisia karttavisualisointeja.
12
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Omakotitalojen ja omakotitalotonttien
kaupankäynti jatkaa laskuaan. Omakotitalotonttien kysyntä laski 12 prosenttia
viime vuodesta. Vaikka kiinteistökauppoja tehtiin viime vuonna 6 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2011, käytettiin
rahaa kauppoihin sama 8,1 miljardia euroa kuin vuonna 2011.
Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, johon on koottu vuoden 2012
tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.
Tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta kertoo
omakotitalojen kaupankäynnin hienoisesta ja tonttikauppojen rajusta laskusta.
”Omakotitalojen hinnat nousivat
sekä kaava-alueilla että haja-asutusalueilla vajaat 2 prosenttia. Kalleimmat omakotitalokiinteistöt sijaitsivat Espoossa,
missä omakotitalo maksoi keskimäärin
435 000 euroa. Omakotitalotonttien kysynnän lasku on ollut rajua: 12 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2011.”
– www.maanmittauslaitos.fi

Valtio ja Oulun seutu sopivat alueen
kehittämistoimista
Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmineet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) aiesopimuksen vuosille
2013–2015. Tavoitteena on turvata palvelujen saavutettavuus ja vahvistaa seudun
elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta yhteisen maankäytön,
asumisen ja liikennejärjestelmien suunnittelun avulla.
– www.ymparisto.fi

Syyspäivän täräys
2013

Merkitse jo kalenteriin
lauantai 21. syyskuuta,
sillä silloin juhlitaan taas
Syyspäivän täräystä.
Lisätietoja:
toimisto milry.fi
MILA 3/2013
milry.fi

Tervetuloa!
MIL Olutkellarissa

Maanmittarikilta

M

aanmittarikillan perinteinen
Olutkellari-tapahtuma järjestettiin 27.3.2013 Otaniemen Gorsussa. MIL
oli jälleen mukana kertomassa toiminnastaan ylipäätänsä, tulevista tapahtumista ja
eduista opiskelijoille. Pääosassa tapahtumassa olivat nimensä mukaisesti Olli
Kovasen ja Matti Karpin huolella valitsemat erityyppiset oluet (ja siiderit).
Oluiden kera oli tarjolla myös makkaroita ynnä muuta pientä suolapalaa.

Matti Karppi kertoo oluttyypeistä.
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UUTISIA
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen
kannustaa järjestöjä uudistamaan Maanmittauspäiviä
Kokkosen kirjoitus Maanmittauslaitoksen ”Plokkauksia Maasta” -blogissa 26.3.
www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/
2013/03/olisiko-aika-uusille-ajatuksille

Olisiko aika uusille ajatuksille?
Maanmittauspäivät 2013 Kuopiossa ovat
takana. Järjestelytoimikunta oli hoitanut tehtävänsä huolella sekä tarkkuudella ja kaikki toimi hyvin. Kiitos heille
hyvästä työstä. Oli ilo olla vieraana Savossa. Seuraavan kerran päiviä vietetään
Seinäjoella. Silloin tuleekin vuoroon jo
historialliset 50. Maanmittauspäivät.
Maanmittausalalla on Maanmittauspäivien lisäksi vuotuisia tapahtumia
Paikkatietomarkkinat, Maanmittaustieteiden päivät ja kuntasektorilla on omia
tapahtumia kuin myös yksityisellä teemakohtaisia sektoripäiviä.
Maanmittauspäivien konseptin
omistavat alan järjestöt. Tällä tavalla
konsepti siirtyy paikkakunnalta toiselle
ja paikallinen järjestelytoimikunta järjestää tapahtuman vuotuisen sisällön.
Päivien yhteydessä on laaja alan näyttely. Järjestöt pitävät myös vuosikokouksia päivien yhteydessä. Osallistujia on
päivillä ollut noin 700 viime vuosina.
Iso tapahtuma.
Kun ensi vuoden jälkeen aloitetaan
Maanmittauspäivien järjestelyjen järjes14
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tyksessä uusi vuosikymmen, olisi silloin
ehkä sopiva hetki miettiä uusia toimintatapoja päiville ja sen konseptille. Järjestöillä voisi nyt olla aika pohtia uusia
tuulia niin sisällölle kuin muodollekin.
Onko ehkä aika tehdä eräänlainen
välitilinpäätös siitä, kuinka hyvin päivät
vastaavat niihin tavoitteisiin, jotka niille
on aikanaan asetettu. Olisiko asiakastutkimuksen ja analyysin paikka? Uusi teknologia viestinnässä ja koulutusvälineissä, nopeutta vaativat koulutussyklit, ripeästi implementoitava lainsäädäntö,
uusien laitteiden ja ohjelmistojen lanseeraminen käyttäjille jne. ovat kenties
osa jotain sellaista muutosta, johon vastaaminen nykyisellä Maanmittauspäi
vien konseptilla vaatisi pohtimista.
Ovatko järjestöjen sääntömääräiset vuosikokoukset ohjaamassa päivien ajankohtaa ja vuosisykliä?
Sosiaalisen osuuden merkitystä
Maanmittauspäivien yhteydessä ei voi
vähätellä ja yhdyn tässä asiassa täysin
kaupunginjohtaja Petteri Parosen näkemykseen sen suuresta merkityksestä.
Mutta niin kuin valtakunnalliset lääkäripäivät tai metsäpäivät ovat hakemassa
uudistumista, niin saattaisi olla aika
pohtia myös Maanmittauspäivien sisältöä. Niin kuin muidenkin alan tapahtumien kohdalla. Pallo on järjestöillä.

Neliöt käyttöön – Fundin asiantuntijaseminaari 2013
keskiviikkona 22.5.2013 klo 12.30
Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10, Helsinki
Seminaari keskittyy teemallisesti pääkaupunkiseudun toimistotilojen korkeaan
vajaakäyttöasteeseen. Seminaarissa syvennytään ongelmaan kiinteistöalan eri
toimijoiden näkökulmasta, tuodaan esille mahdollisia ratkaisumalleja sekä
esitellään onnistuneita hankkeita.
Katso lisää: http://fundi.ayy.fi/seminaari2013.php

Kansainvälinen kartografian historian konferenssi
Helsingissä, Marinan konferenssikeskuksessa
Katajanokalla 30.6.–5.7.2013
Konferenssiin on tulossa kartografian historian tutkijoita, karttojen
keräilijöitä ja muita aiheesta kiinnostuneita, yhteensä lähes 200 osallistujaa.
Katso http://ichc2013.fi

Kutsu MaanmittariGolfiin 2013
sunnuntaina 1.9.2013
Nokian River Golfissa, Alastalontie 33, 37120 Nokia
Jälleen olisi tarjolla vajaat 6 kilometriä reipasta ulkoilua Nokian Taivalkunnan
ja Kuloveden hienoissa maalaismaisemissa.
Ilmoittautumiset sähköpostitse jyrki.virtala maanmittauslaitos.fi.
Katso lisää: golfpiste.fi/rivergolf/kentat/?p=kentta&mn=kentat&kenttaid=88&c=w&lang=fi
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Tapahtumia

O n nitte le mme

Kotimaassa:

Valmistuneet

•

Diplomi-insinööriksi
Eino Hankela
Pekka Kurki
Anna Nummelin
Samuel Siikonen
Ville Vaarala

•

•
•

•
•

Neliöt käyttöön – Fundin asiantuntijaseminaari 2013 22.5.2013 klo 12.30
Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10, Helsinki.
Kansainvälinen kartografian histo
rian konferenssi 30.6.–5.7.2013 Helsingissä Marinan konferenssikeskuksessa
Katajanokalla.
MaanmittariGolf 2013 Nokian River
Golfissa sunnuntaina 1.9.2013
Syyspäivän täräys lauantaina 21.9.2013.
Voit varata vuosikurssipöydän osoitteesta toimisto milry.fi.
Paikkatietomarkkinat 5.–6.11.2013 Hel
singin Messukeskuksen Kongressisiivessä.
Maanmittaustieteiden päivät 14.–15.
11.2013.

Ulkomailla:
•
•

FIG Working Week 2013
6.–10.5.2013 Abuja, Nigeria
Nordic Geographers Meeting
11.–14.6.2013, Reykjavik, Islanti,
http://conference.hi.is/ngm2013/

