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PÄÄK I R JO I TU S

Maailmanhistorian 50. maanmit-
tauspäivät järjestettiin Seinäjoel-

la maaliskuussa. Päivät olivat hyvät ja 
ohjelma mielenkiintoinen ja osittain 
aiemmasta poikkeavakin, koska mukana 
oli oma sessionsa kansainvälisille asioil-
le: miten maanmittaustehtävät on jär-
jestetty muissa maissa. Esitykset kattoi-
vat tilanteen muissa Pohjoismaissa, Hol-
lannissa ja Itävallassa ja kuvasivat kolme 
melko erilaista maailmaa. Varsinkin 
opiskelijat tuntuivat olevan kiinnostu-
neita tästä ulottuvuudesta.

Päivien lopuksi saimme kuulla, että 
näillä näkymin päiviä ei järjestetä ensi 
vuonna, vaan Maanmittauspäivien neu-
vottelukunta alkaa miettiä, miten kon-
septia pitäisi kehittää, että se vastaisi 
uuden ajan vaatimuksia. Kasvojen ko-
hotukseen on varmasti syytä monesta-
kin näkökulmasta. Osallistujilla on tie-
tysti omat odotuksensa. Näytteilleaset-
tajilla on näkemyksiä siitä, minkälaises-
sa tilaisuudessa he haluavat olla esillä. 
Työnantajat haluavat saada enemmän 
koulutuksellista antia työntekijöidensä 
osallistumisen tukemisen vastineeksi. 

Järjestön edustajasta tuntuu, että yhdis-
tysten vuosikokoukselle pitää olla entis-
tä selvempi paikka ohjelmassa, koska 
kokouksissa kuitenkin käsitellään yhdis-
tysten kannalta tärkeitä asioita. Yhdessä-
olon merkitys ei varmasti silti vähene. 
Sosiaalisen ulottuvuutensa lisäksi tuttu-
jen tapaaminen on myös tärkeä tiedon-
välityksen kanava.  

Myös pohjoismaisten maanmittari-
yhdistysten yhteistyössä on paljon mie-
titty Pohjoismaisen maanmittarikong-
ressin tulevaisuutta, sisältöä, tarkoitusta 
ja ajoitusta. Aika on tämän instituution 
kohdalla jo kauan sitten ajanut perintei-
sen perhelomaidentiteetin ohi.  Myös 
neljän vuoden väli tuntuu liian pitkältä, 
jotta tapahtuma yhtäältä pysyisi ihmis-
ten mielissä ja toisaalta järjestäjien rutii-
ni yllä. Yksittäisen maan kannalta kon-
gressin järjestämisvastuu on osunut koh-
dalle vain joka 16. vuosi, jolloin edellisen 
kerran järjestäjät ovat useimmiten olleet 
jo eläkkeellä. Pyörä on siksi pitänyt lähes 
keksiä uudelleen joka kerta.

Olemme viimeaikaisissa yhdys-
mieskokouksissamme sopineet, että 

Puhe t t a  pa r i s t a  p e r i n t e e s t ä
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kongressien väliä lyhennetään ja ne voi-
daan järjestää sopivan kansallisen tapah-
tuman osana. Nyt on ruotsalaisten vuo-
ro, ja he ovat päättäneet järjestää oman 
kongressinsa ensi syksyn Samhällsbyg-
gardagarna-tilaisuuden yhteydessä 15.–
16.10.2014 Tukholmassa. Kyseinen ta-
pahtuma on itsessään ollut erittäin mie-
lenkiintoinen ja olen varma, että kong-

Maanmittausinsinöörien Liitto 
päätti kevätkokouksessaan Seinä-

joella 21.3.2014 yksimielisesti kutsua 
Markku Villikan liiton kunniajäseneksi. 
Jo oli aikakin, ajattelee varmasti moni. 

Markku on ollut suomalaisen 
maanmittauksen ja maanmittareiden 
näkyvä edustaja ja väsymätön toimija 
pitkään sekä järjestöissä että aktiivisena 
kolumnistina ja keskustelijana. Hän oli 
MIL:n hallituksen jäsenenä vuosina 
1989–1994 ja puheenjohtajana 1995–
1998. Samaan aikaan, vuosina 1993– 
1999, hän toimi myös Maankäyttö-leh-
den päätoimittaja ja sen lisäksi vielä 
FIG:n 8. komission varapuheenjohtaja-

na ja puheenjohtajana vuosina 1990–
1998. Vuodesta 1999 alkaen FIG:n joh-
tajana hän kehitti järjestön hallintoa ja 
mm. FIG:n kongressien ja Working 
Weekien nykyisen järjestelykonseptin. 
Tästä toimesta hän siirtyi eläkkeelle vii-
me vuonna, jolloin hänet myös nimitet-
tiin FIG:n kunniajäseneksi.

Markku ei itse valitettavasti päässyt 
Seinäjoen kevätkokoukseen, mutta hän 
kiittää kaikkia MIL:n jäseniä kunnia-
jäsenyydestään kirjeessään, jonka julkai-
semme MIL:n verkkosivuilla.

Pekka Halme

MARKKU  V I L L I KA S TA
MI L : n  kunn i a j ä s en

ressi tuo niihin oman positiivisen lisänsä 
mm. ”hemma hos” -osioineen. Syksyllä 
kannattaa siis suunnata Tukholmaan. 
Kongressista on lisää tietoa pidemmällä 
tässä MILA:ssa.

Hyvää kevättä ja Vapun odotusta!

Pekka Halme
puheenjohtaja
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Maanmittausala on, koko opiskelu-
aikani mukaan luettuna, ollut 

suuri osa elämääni liki kymmenen vuot-
ta. Silti jotain on jäänyt puuttumaan, 
mutta en oikein tiennyt mitä. Sitten 
valkeni: olen kuullut huhuja ja joskus 
joku on houkutellut mukaan, mutta 
syystä tai toisesta en ole aikaisemmin 
osallistunut Maanmittauspäiville. Tämä 
nyt jo 50-vuotiaaksi ehtinyt tapahtuma 
on onnistunut luomaan jopa legendaa-
risen maineen itselleen, eli brändäys on 
onnistunut.

Tänä vuonna minäkin päätin vih-
doin osallistua paljon puhuttuun tapah-
tumaan. Ja kannatti! Maanmittauspäi-
viä vietettiin Seinäjoen Teknologiakes-
kus Framilla, joka antoi Maanmittaus-
päiville erinomaiset puitteet – ja tarjoili 
myös loistavaa ruokaa. 

Vaikka Maanmittauspäivät ovat jo 
keski-ikäiset, ei ikä painanut järjestelyissä 
tai ohjelmassa. Itse asiassa Suomen nuo-
ret maanmittarit (YSN Finland) kokoon-
tuivat päivillä ensimmäistä kertaa ja oh-
jelmassa katsottiin muutenkin tulevai-

ENS I KERTA LA I S EN  S I LM IN

Maanmittauspäivät Seinäjoella 20 .–21 .3

Maanmittauspäivien avajaiset.

Ar
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MIL jakoi tunnustus-
palkintonsa 25 . kerran

MIL myönsi vuoden 2014 tunnus-
tuspalkintonsa 30.6–7.7.2013 

Helsingissä pidetyn 25. kansainvälisen 
kartografian historian ICHC 2013 
konferenssin järjestäjille. Palkinto 
myönnettiin, koska konferenssi edisti 
merkittävästi suomalaisten kartografian 
historian tuntemusta maailmalla. 

Konferenssin vastuullisena järjestä-
jänä toimi Suomen Kartografinen Seura 
yhteistyökumppaneinaan Maanmittaus-
laitos, Kansalliskirjasto, John Nurmisen 
säätiö, Helsingin yliopisto, Aalto-yli-
opisto, Kansallisarkisto, Suomen maan-
tieteellinen seura, Chartarum Amici, 
Jyväskylän yliopisto sekä Helsingin ja 
Espoon kaupungit. Merkittävä osa ta-
pahtuman järjestelyistä tehtiin vapaaeh-
toistyönä.

Pekka Halme

Maanmittauspäivät Seinäjoella 20 .–21 .3

suuteen. Perjantaiaamuna keskusteltiin 
mm. maanmittareiden tulevaisuudesta 
ja tulevaisuuden koulutuksesta.

Maanmittauspäivien yhteydessä 
järjestettiin myös totutun mukaisesti 
Liiton kevätkokous. Paikkana oli ase-
man kupeessa sijaitseva idyllinen hotelli 
Alma, jonka yläkerrassa vuosikokous 
sujui sutjakasti tarjoiluiden siivittämänä.

Iltajuhlaa vietettiin niin ikään 
Framilla. Oli mukavaa tavata uusia ja 
vanhoja tuttuja ja pyörähtää iloisen 
bändin siivittämänä tanssilattiallakin. 
Toki rajansa kaikella – vuorokauden 
vaihtuessa ja pikkutuntien vieriessä oli 
väistämättä siirryttävä nukkumaankin 
välillä, jotta aamulla sateen ja tuulen 
vihmoessa pääsi taas kuuntelemaan 
luentoja. 

Kiitos loistavista Maanmittaus-
päivistä koko järjestelytoimikunnalle! 
Seuraavan kerran Maanmittauspäivät 
järjestetään kahden vuoden kuluttua, 
jotta viiskymppisetkin ehtivät vähän 
huilata.

Kirsikka Niukkanen
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ja  kou l u t u s t i l a i s uu s ,  S k i  4  . –5  . 3  . 20 14

NJK F :N  VUOS I KOKOUS

Kävin edustamassa MIL:a ensim-
mäistä kertaa Norjan yhdistyksen 

NJKF:n vuosikokouksessa maaliskuun 
alussa. Yhdistykseen kuuluvat mm. 
karttapuolen maanmittarit, kaavoittajat 
ja toimituspuolen maanmittarit. Yhdis-
tyksellä on noin tuhat jäsentä, josta noin 
60 opiskelijajäsentä.

Vuosikokouksen merkittävin asia 
oli yhdistyksen nimenvaihto. Vanha ni-
mi Norges jordskiftekandidatförening 
vaihtui nimeksi Samfunnsutviklerne 
(Yhteiskuntakehittäjät) vähän Ruotsin 
mallin mukaan. Uudella nimellä halut-
tiin viestiä, että jäsenten ammattikunta 
on avainroolissa koko yhteiskunnan ke-
hittämisessä. Lisäksi julkaisun Kart og 
Plan pitkäaikainen päätoimittaja Inge 
Revhaug kutsuttiin yhdistyksen kun-
niajäseneksi.

Vuosikokouksen yhteydessä pidetty 
kaksipäiväinen koulutustilaisuus oli 
mielenkiintoinen. Kuultiin esityksiä 
mm. kaupunkien roolista kokonaisten 
seutukuntien taloudellisesta kasvusta, 
rakennusmaan järjestelystä, luonnon-
suojelun asemasta kaavoituksesta yms. 
Mielenkiintoisin esitys koski kuitenkin 
Pohjois-Ruotsin Kiirunan kaupungin 
siirtämishanketta. Kiirunan kaupungin 

maankäyttöpäällikkö Eva Ekelund ker-
toi hankkeesta kaupungin näkökulmas-
ta. Kaupungin keskustaa ollaan siirtä-
mässä kaivoksen takia heikoksi käyneen 
maapohjan kantavuuden takia. Paljon 
on edelleen epäselvää, mm. asuntonsa 
menettävien korvausasiat.

Iltajuhla sujui norjalaisittain lep-
poisissa tunnelmissa. MIL:n tervehdyk-
sen yhteydessä ojensin isännille Tove 
Janssonin juhlavuoden kunniaksi kaksi 
muumimukia sekä Janssonin novelliko-
koelman Sommarboken. 

Pohjoismaisten kollegojen tapaami-
nen on aina mukavaa. Maanmittaukses-
sa on niin paljon samoja piirteitä kaikis-
sa Pohjoismaissa, että kokemusten vaih-
to ja keskustelu ajankohtaisista asioista 
aina onnistuu. Toivottavasti pitkään 
jatkunut yhteistyö kantaa hedelmää 
vahvan tuen muodossa, kun kesällä rat-
kaistaan, saako MIL ja MAKLI järjestet-
täväkseen FIG Working Weekin vuonna 
2017.

Mikael Still
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Vi r on  maanmi t t au s pä i v ä t  7  . 3  . 20 14

NJK F :N  VUOS I KOKOUS EE S T I  G EODEE T I DE  ÜH ING

EGÜ (Eesti Geodeetide Ühing) eli 
paikallinen MIL piti jokavuotisen 

kevätseminaarinsa Pärnüssa 7.3. Paikalle 
oli saapunut ennätysyleisö. Kävijämäärä 
seminaarissa on kasvanut vuosi vuodelta 
ja nyt seminaarivieraita oli saapunut 
paikalle melkein kaksisataa. Määrä on 
todella huikea siksikin, että seminaariin 
osallistuvat lähinnä yritysten edustajat. 
Kävijämäärä on tuplaantunut muuta-
massa vuodessa. Muiden maiden maan-
mittausinsinööriliittojen edustajia oli 
saapunut paikalle lisäkseni Ruotsista, 
UK:sta, Latviasta ja Liettuasta.

Ohjelma oli jälleen hyvin mielen-
kiintoinen, jota sen täytyykin olla jotta 

yritykset näkevät tarpeelliseksi lähettää 
edustajansa seminaariin. Maa-ametin 
(Estonian Land Board) edustaja Priit 
Kuus piti alustuksen Viron kiinteistöre-
kisterin kehittämisestä itsenäistymisen 
alusta nykypäivään sekä kertoi tulevista 
askelmerkeistä. Tämän vuoden aikana 
otetaan käyttöön e-Katastri, jolloin Vi-
rossa siirrytään sähköiseen toimintamal-
liin sähköisine arkistoineen kaikkineen. 
Suomesta toimintamalli eroaa siinä, että 
toimituksia tekevät lähinnä yritykset 
omissa järjestelmissään ja siirtävät toi-
mitusten tietoja e-Katastriin. 

Suuri puheenaihe seminaarissa oli 
yritysten raju hintakilpailu. Konsultti-

Kuvassa Mairolt 
Kakko, Göran 
Eriksson, Duncan 
Mass ja Hugo Toll 
1200-luvulta ole-
van linnoituksen 
raunioilla.
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hinnat kartoituksille, maaperätutki-
muksille ym. romahtivat 2007–2008 
aikana ja edelleen laskutuksen hintataso 
on vuoden 2002 tasolla, alle puolet siitä, 
mitä se oli korkeimmillaan vuonna 
2005. Monilla yrityksillä tuntui olevan 
toiveita tämän suhteen EGÜ:n suun-
taan, mutta liiton on tietysti hankala 
vaikuttaa asiaan ilman kartellisyytöksiä. 

BIM (Building Information Mo-
del) oli esillä vahvasti vastuuvakuutuk-
sen kautta; aihetta esitteli Estonian In-
surance Associationin edustaja(!) 
 Andres Piirsalu. Virossa on havahduttu 
siihen, että suunnittelu- ja rakennusyri-
tysten vastuuvakuutusten hinnat ovat 

nousseet valtavasti viime vuosina raken-
tamisen virhekustannusten kautta, jotka 
ovat aiheutuneet esimerkiksi puutteelli-
sista maaperätutkimuksista tai mittauk-
sista sekä suunnittelusta. Virhekustan-
nuksia pyritään ehkäisemään jatkossa 
paremmalla suunnittelulla ja BIM-mal-
lien käyttöönotolla.

Seminaarin lopuksi EGÜ piti oman 
kevätkokouksensa, jossa valittiin uusi 
hallitus. Uusi EGÜ:n puheenjohtaja 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle on Mart 
Rae. 

Paavo Häikiö

Maanmi t t a r i Go l f  20 14
Sunnun t a i na  7  . 9  . 20 14  

k l o  1 3  a l kaen

Hi r s a l a  Go l f
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Samhä l l s byggnad s daga r na 
o c h  No r d i s k t  l a n tmä ta rmö te 

den  14– 16  ok tobe r  20 14
Det Nordiska lantmätarmötet kommer i år at vara en integrerad del i de 
svenska Samhällsbyggnadsdagarna.

Program
Tisdagen den 14 oktober
• Icebreaker på Samhällsbyggar-

nas kansli, Drottninggatan 22, 
Stockholm

Onsdagen den 14 oktober
• Inledande gemensam session
• Tio parallella sessioner
• Två studiebesök för medföljan-

de, ett på förmiddagen och ett 
på eftermiddagen

• Konferensmiddag på Berns Sa-
longer för deltagare och med-
följande

Torsdagen den 16 oktober
• Tio parallella sessioner
• Ett studiebesök på förmiddagen 

för medföljande
• På kvällen hemma-hos-besök 

för de nordiska deltagarna och 
för svenska deltagare som an-
mält intresse

Möteslokal och hotell
Samhällsbyggnadsdagarna arrange-
ras i det nya komplexet Stockholm 
Waterfront som ligger alldeles invid 
Centralstationen. Samhällsbyggarna 
har också förbokat ett antal rum på 
hotell Radisson Blue som också 
ligger i Stockholm Waterfront.
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11 3  .  K EVÄ T PÄ I VÄNTA SAUS

Maanmittarikillan 113. Kevätpäi-
väntasausta juhlittiin perjantaina 

14.3. Juhlat aloitettiin cocktailtilaisuu-
della kutsuvieraiden kesken Otaniemes-
sä Urban Millillä. Tilaisuuden aikana 
nautittiin kuohuviiniä ja cocktailpöy-
dän antimia, samalla kun muut killat 
sekä järjestöt onnittelivat killan hallitus-
ta kekseliäiden lahjojen avulla.

Itse pääjuhlaa vietettiin Linnan-
mäen Caruzello-ravintolassa. Juhlien 
aikana nautittiin herkullisen kolmen 
ruokalajin illallinen maukkaiden juomi-
en kera. Juhlien ohjelma koostui puheis-
ta, ansioituneiden palkitsemisesta sekä 
esityksestä. Kevätpäiväntasauksessa on 
perinteenä palkita ansioituneita killan 
jäseniä sekä vuoden henkilökuntalai-

nen. Killan kultaisen ansiomerkin sai 
Outi Nyman, Maakansan rahaston sti-
pendin Sanna Laine ja vuoden henkilö-
kuntalaiseksi valittiin Petri Rönnholm 
geomatiikan puolelta. Vuosijuhla-

Au
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11 3  .  K EVÄ T PÄ I VÄNTA SAUS
puheen pitivät Ari Laitala sekä  Kirsikka 
Niukkanen, jotka puhuivat nykypäivän 
maanmittarista. Muita illan puhujia oli-
vat vuosijuhlatirehtöörit Laura Zein ja 
Sanna Laine, killan puheenjohtaja 
 Valtteri Bragge, kunniajäsen Henrik 
Haggrén sekä kauniin puheen naiselle 
piti Otto Pesola. Illan puolivälissä juh-
lakansaa viihdyttämässä kävi teekkari-
speksi improvisointiesityksellään. Pöytä-
osuuden jälkeen mittarikansa esitteli 
tanssitaitojaan wanhojen tanssien tah-
tiin Polyteknikkojen Orkesterin säestä-
mänä, minkä jälkeen oli aika siirtyä jat-
koille.

Jatkot järjestettiin Sörnäisissä juhla-
tila Euphoriassa, jossa maakansaa tans-
sittamassa oli DJ. Meininki jatkoilla oli 
loistava, eikä väsymyksen merkkejä 
tanssilattialla näkynyt. Kokonaisuudes-
saan vuosijuhlat sujuivat ilman suurem-
pia kommelluksia ja 160-henkinen maa-
kansa juhli arvokkaasti vanhenevaa kil-
taansa aamun pikkutunneille saakka. 

Valtteri Bragge



14     M i l a  2/2014

U U T I S I A  U U T I S I A  U U T I S I A
Työllisyys heikkeni vuonna 2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan työllisiä oli 2 457 000 vuonna 
2013, mikä oli 27 000 vähemmän kuin 
vuonna 2012. Työttömien määrä puoles-
taan kasvoi 12 000 hengellä edeltävästä 
vuodesta. Työttömänä oli vuonna 2013 
keskimäärin 219 000 henkeä. Työttö-
myysaste oli vuonna 2013 keskimäärin 
8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 
7,7 prosenttia.
– tilastokeskus.fi

Uusi rahasto sijoittaa 
 energiatehokkuuteen

Energiatehokkuuden palveluyritys 
LeaseGreen on kehittänyt uuden inno-
vatiivisen sijoitusmuodon, jonka avulla 
rahoitetaan tehokasta energiankäyttöä 
edistäviä investointeja kiinteistöissä. 
Suomen ensimmäiseen energiatehok-
kuusrahastoon ovat sijoittaneet varojaan 
Sitra ja joukko yksityisiä sijoittajia. 
– sitra.fi

Kauppahintatilasto:  
Hiljainen kiinteistökauppa jatkuu

Omakotitalojen ja -tonttien kaupan-
käynti jatkaa laskuaan, ilmenee Maan-
mittauslaitoksen julkaisemasta kiinteis-
töjen kauppahintatilastosta. Vuonna 

2013 tehtiin 60 100 kiinteistökauppaa, 
mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2012. Poikkeuksen hitaaseen 
kiinteistökauppaan muodostaa metsä-
maan kaupankäynti: yli 10 hehtaarin 
tilojen kauppa on lisääntynyt useita 
vuosia.
– maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen toimiala 
 laajenee

Hallitus esittää eduskunnalle, että Geo-
deettisen laitoksen sekä Maa- ja metsä-
talousministeriön tietopalvelukeskuk-
sen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 
alusta Maanmittauslaitokseen. Tavoit-
teena on koota maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonalan tieto- ja paik-
katietotehtävät Maanmittauslaitokseen 
valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusra-
hoituksen kokonaisuudistusta koske-
vien linjausten mukaisesti.
– mmm.fi

Merkitse kalenteriisi
SYYSPÄIVÄN TÄRÄYS 2014

Perjantai 26 . syyskuuta
Lisätietoja: toimisto milry.fi  

MILA 3/2014 • milry.fi
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Maakan s an  pe r i n t e i s e t 
wappu skumpa t

Maakansan perinteiset wappuskumpat löytyvät tänäkin 
vuonna perinteisestä paikasta Ullikselta wappupäivänä  

klo 11:11 .

Kilistelypaikka on hieman mäen korkeimman  
kohdan ”takana” .

Nähdään Ulliksella!

Alumnisitsit ovat täällä taas!
Kevään upeimmat sitsit sitsataan Smökissä Otaniemessä 

perjantaina 9 .5 .2014, kun Maakansa kokoontuu 
Alumnisitseille syömään, juomaan ja tietysti laulamaan .

Merkatkaa päivä kalenteriin! 

Lisätietoja www .maakansa .fi



Kotimaassa:

• Alumnisitsit, Otaniemi, Espoo, 
9.5.2014

• MaanmittariGolf Hirsalassa Kirkko-
nummella 7.9.2014

• Syyspäivän Täräys Otaniemessä Es-
poossa 26.9.2014

• Paikkatietomarkkinat 4.–5.11.2014 
Messukeskuksessa Helsingissä

Ulkomailla:

• FIG Congress 2014 16.–21.6.2014 
 Kuala Lumpurissa Malesiassa.

• Samhällsbyggnadsdagarna och Nor-
diskt lantmätarmöte Tukholmassa 
Ruotsissa 14.–16.10.2014

Tapahtumia

Valmistuneet

Tekniikan tohtoriksi 
Saija Ettanen

Diplomi-insinööriksi
Leeni Knight
Kimmo Sulonen

Onn i t t e l emme


