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KOKOUSKUT SU
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

Maanmittauspäivien yhteydessä Jyväskylässä tiistaina 8. maaliskuuta 2016 alkaen  
klo 16.30. Paikkana on Auditorio Wivi, Jyväskylän Paviljonki (Lutakonaukio 12). 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Kokouksen ohjelmassa myös kaikille avoin kevätkokousesitelmä:  
Mitä KKO:n päätöksistä voidaan tulkita vesijättöjen lunastuskorvausten tasosta?  

rekisteri-insinööri  Janne-Ville Kinnunen (MML).

Kokouksessa on jäsenistölle virvoketarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Hallitus
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PÄÄK I R JO I TU S

Maanmittausalan yhdistysten neu-
vottelukunta kokoontui 8.2.2016 

keskustelemaan tämän vuoden tekemi-
sistään ja tulevaisuuden aikeistaan. Pala-
veri järjestetään vähintään kerran vuo-
dessa, jotta oltaisiin hieman kartalla siitä, 
mitä naapuriyhdistyksessä puuhataan.

Asialistalla oli maanmittausalan yh-
distysten yhteistyön syventäminen. Nyt 
toistakymmentä yhdistystä hoitaa hal-
lintoaan, jäsenistöään, vuosikokouksi-
aan jne. ja tämä ei voi olla näkymättä 
jäsenistölle suunnatun toiminnan laa-
dussa ja määrässä. Kokonaisuutena ei 
ole mikään pieni ja merkityksetön työ-
määrä, kun toistakymmentä yhdistystä 
pitää kevätkokoukset, syyskokoukset, 
kerää tilinpäätöstiedot, laskuttaa jäsen-
maksut sekä hoitaa kirjanpidon ja halli-
tuksenkin pitäisi toimia aktiivisesti ja 
saada vaikuttavaa toimintaa aikaiseksi 
jäsenilleen. Pahimmillaan samat aktiivi-
set ihmiset toimivat useiden yhdistysten 
hallituksissa, ehkä ei aina edes kovin 
vapaaehtoisesti vaan vastuuntunnosta. 
Jäsenistön näkövinkkelistä hajanainen 
järjestökenttä aiheuttaa turhaa siiloutu-
mista.

Tavoitteena pitäisi olla malli, jossa 
hallinnollista pakkopullatyötä joudut-
taisiin tekemään mahdollisimman vä-
hän, ja resurssit voitaisiin kohdentaa 

siihen mitä järjestöiltä odotetaan. Jokai-
nen yhdistys on perustettu jotakin pe-
rustehtävää varten ja se perustehtävä on 
jokin jäsenistöä hyödyttävä asia, esimer-
kiksi ammatillisen osaamisen kehittämi-
nen tai jäsenistön edunvalvonta. Sitä 
jäsenistö jokaiselta järjestöltä odottaa. 
MIL on satsannut perustehtäväänsä ole-
malla omalla panoksellaan mukana 
Maanmittauspäivien ja Maankäyttötie-
teiden päivien järjestelyissä ja taustajär-
jestönä, satsaamalla Maankäyttö-lehden 
toimittamiseen ja jakeluun jäsenistöl-
leen ja MILA:n ja milry.fi-sivustojen 
kautta on pyritty viestimään jäsenistölle 
ajankohtaisista tapahtumista. MIL on 
jäsenenä kansainvälisissä maanmittaus-
alan organisaatioissa ja toimii aktiivise-
na linkkinä Suomen maanmittarikun-
taan päin. Lisäksi on osallistuttu viime 
vuosina säädösvalmisteluun (mm. 
maankäyttö- ja rakennuslain vaikutta-
vuusarvioinnin ohjausryhmän työsken-
tely) maanmittarinäkökulmana. Perus-
tehtäväksi voinee lukea myös jo vakiin-
tuneen aseman saavuttaneen syyspäivän 
täräyksen järjestelyt jokavuotisena ta-
pahtumana maanmittarikillan kanssa, 
johon suuntaan yhteistoiminta on ollut 
perinteisesti hyvää.

Yhdessä saadaan aikaan enemmän. 
Vaikka MIL on monessa mukana tänä-
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kin päivänä, niin suurempaan vaikutta-
vuuteen pitää pyrkiä. Tätä tavoitellaan 
järjestöjen yhteistyöllä. Hyvä esimerkki 
uudenlaisesta verkostoituneesta toimin-
tamallista on MIL:n ja RIL:n aloittama 
yhteistyö ammatillisten yhteistapahtu-
mien järjestämisessä. Samaa voitaisiin 
tehdä tietysti myös muiden järjestöjen 
kanssa. Joskus käy mielessä myös, mik-
sei MIL:n alle voisi perustaa joillekin 
nykyisistä järjestöistä omia jaostoja, jot-
ka keskittyisivät omaan perustehtävään-
sä jolloin voisi heittää kaiken hallinnol-
lisen pyörittämisen toiminnastaan pois 
MIL:n yhteiseen mankeliin. Samalla 
jokainen tavoittaisi suuremman yhtei-
sön toiminnalleen ja tapahtumilleen 
kuin yksin toimien on mitenkään mah-
dollista.

Keskustelu yhteistyön kehittämi-
sestä jatkuu. Yhdistykset ovat erilaisia, ja 
joidenkin kanssa on järkevää pyrkiä 
neuvottelemaan yhteisestä tulevaisuu-
desta ja joidenkin kanssa syvemmästä 
yhteistyöstä. Yhdenlainen tapa järjestää 
toiminta uudestaan voisi olla oheisen 
kaavion mukainen.

Alkukevät on maanmittauspäivien 
aikaa kaikkialla Pohjoismaissa sekä Vi-
rossa. Tänä vuonna kokeillaan ensim-
mäisen kerran jäsenmatkaa Viron 
maanmittauspäiville, ja jos kokemukset 
ovat hyvät, niin toimintaa tietysti jatke-
taan tulevina vuosina. MIL on ollut päi-
villä mukana jo vuosia, ja ne ovat olleet 
aina ammatillisesti hyvin laadukkaita 
tapahtumia.
Paavo Häikiö
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MI L :N  HA L L I TU S
Uude t  j ä s ene t  e s i t t ä y t y vä t

Karin Kolis

Olen tutkijana Aal-
to-yliopiston ny-
kyisessä Rakenne-
tun ympäristön 
laitoksessa, jossa 

valmistelen väitöskirjaa metsätilusjärjes-
telyiden vaikutuksista. Valmistuin silloi-
sesta Maanmittaustieteiden laitoksesta 
kiinteistötekniikka pääaineena, ja 
maanmittausalan käytännön töihin tu-
tustuin opiskeluaikana Etelä-Suomen 
maanmittaustoimistossa. Olen Sipoos-
ta, mutta ehkä hieman yllättäen sipoo-
laiseksi ja maanmittariksi en ole kos-
kaan harrastanut suunnistusta, vaikka 
suunnistuksen aloittaminen houkutte-
lisikin.

Olen MIL:in hallituksen lisäksi 
mukana Maanmittaustieteiden Seuras-
sa, ja Maankäyttö-lehdessä kääntäjänä 
sekä nykyään taloudenhoitajana. Olen 
mukana järjestämässä Maankäyttötie-
teiden päiviä sekä Maanmittauspäiviä ja 
odotan jo innolla vuoden 2017 FIG 
Working Weekiä Helsingissä. Ehkä sil-
loin pääsen yhdistelemään työtä, yhdis-
tystoimintaa ja yhtä harrastuksistani, eli 
vieraita kieliä. Tosin kielioppikirjojen 
sijaan taidan enimmäkseen keskittyä ul-
komaalaisten tv-ohjelmien katseluun, 
jolloin uutta oppii melkein vahingossa. 
Pohjoismaista yhteistyötä ajatellen seu-
raavana olisi varmaan tanskalaisten sar-
jojen vuoro – ilman tekstitystä!

Olli Peltomäki

Olen 24-vuotias 
geomatiikan kan-
didaatti ja toimin 
Maanmittarikillan 
puheenjohtajana 

2016. Työskentelen RIL:lissä vastaten 
markkinoinnista, rekrytoinnista ja brän-
däyksestä Aalto-yliopiston Insinööritie-
teiden korkeakoulun killoissa. Jottei 

vapaa-aikaa olisi liikaa, työskentelen 
myös Rakennetun ympäristön laitoksel-
la kurssiassistenttina. Olen syntyperäi-
nen kuusamolainen, mutta vietin nuo-
ruuteni pohojanmaalla pesäpalloa lätki-
en. Vapaa-ajalla mieli lepää erilaisten 
strategialautapelien ja hyvän kahvin 
parissa.
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Riikka Pirinen

Työskentelen Van-
taan kaupungin 
mittausosastolla 
kiinteistöinsinööri-
nä viidettä vuotta. 

Olen kiinteistörekisteri- vastuualueen 
vetäjä ja vastuulleni kuuluvat asemakaa-
va-alueen kiinteistötekniset tehtävät ja 
kiinteistörekisterin ylläpito. Valmistuin 
Aalto-yliopistosta vuonna 2011. Innos-
tuin kiinteistötekniikasta, ja erityisesti 
asemakaava-alueen kiinteistötekniikas-
ta, jo opiskeluaikanani ja onkin hienoa 
saada työskennellä näiden asioiden pa-
rissa. Työkokemusta minulla on myös 
Maanmittauslaitokselta, jossa työsken-

telin kiinteistörekisterin perusparannus-
tehtävissä.

Asun Helsingissä, josta olen myös 
kotoisin. Rakkain harrastukseni on 
juoksu, jota tulee harrastettua lähes päi-
vittäin. Kesäisin innostun myös venei-
lystä, niin merellä kuin sisävesilläkin. 
Uusin kiinnostuksen kohteeni on arkki-
tehtuuri ja erityisesti menneiden aika-
kausien erilaiset rakennustyylit.

MIL:n hallitukseen mukaan tule-
minen on minulle uusi aluevaltaus, sillä 
yhdistystaustaa minulla ei juuri ole. 
Odotankin mielenkiinnolla, mitä halli-
tustyö tuo mukanaan.

OLUTKELLARITAPAHTUMA
Merkitse jo kalenteriin  

perjantai 11. toukokuuta 2016,  
sillä silloin Maanmittarikilta ja MIL järjestävät 

Gorsussa (Jämeräntaival 5A) Olutkellaritapahtuman.

Tervetuloa!
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TANSKAN MAANMITTAUSPÄIVÄT

Tan skan  maanmi t t a r i y hd i s t y k s en 
 puheen j oh t a j a  va i h t u i

Elmstrøm jäi toimestaan eläkkeelle ja 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
 Torben Christensen (kuvassa toinen 
oikealta). 

Paavo Häikiö

Tanskan maanmittauspäivät järjes-
tettiin tänä vuonna 5.–6.2.2016. 

Paikkana on ollut hyvin pitkään Nyborg 
ja niin tänäkin vuonna. Pitkäaikaisena 
Tanskan maanmittariyhdistyksen (Den 
Danske Landinspektörforening DDL) pu-
heenjohtajana toiminut Henning 

Nybo rg i s s a  5 .–6 .2 . 20 16
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3D-kiinteistönmuodostaminen pyritään saamaan Suomessa käyttöön 
vuonna 2017. Tämä tuo uusia välineitä toteuttaa suuria rakennushankkeita, 
joissa samalla alueella on useita toimijoita ja erilaisia käyttötarkoituksia. 
Perusesimerkkejä tällaisista kohteista ovat mm.
– suuret kauppakeskukset, joiden päälle sijoitetaan esimerkiksi asumista tai 

toimistoja
– maanalaiset rakennushankkeet kuten parkkiluolat
– väylien (rautatie, maantie) päälle tapahtuva rakentaminen
– kerrostaloalueet, jotka toteuttavat pysäköinnin yhteisenä maanalaisena 

 pysäköintihallina.
Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE), Suomen Maanmittaus-

insinöörien Liitto ry (MIL) sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) järjes-
tävät yhdessä seminaarin, jossa suunniteltua suomalaista järjestelmää esitellään. 
Seminaarissa käydään lisäksi lävitse käytäntöjä ja toimintatapoja muissa Euroo-
pan maissa. 

Kenelle
Seminaari on suunnattu kaikille, jotka toimivat suurten hybridihankkeiden 
parissa: maankäytön suunnittelussa, rakennusvalvonnassa, kiinteistönmuodos-
tuksessa, hankesuunnittelussa, projektiorganisaatioissa,   rahoitussektorilla 

Missä ja milloin
Tapahtuma järjestetään Helsingissä 21.–22.6.2016. ja paikkana on RIL:n 
auditorio. Ensimmäisenä päivänä keskitytään pääasiassa Suomen suunnitel-
tuun järjestelmään. Toisena päivänä keskitytään prosessiasioihin, vakuusarvon 
kehittymiseen sekä teknisiin toteutuksiin, mallintamiseen ja tiedonhallintaan 
kansainvälisestä näkökulmasta. Kansainvälinen osio pidetään englanniksi.

Ilmoittautuminen aukaistaan myöhemmin järjestäjien sivustoilla.

3D-kiinteistönmuodostamisseminaari 
21.–22.6.2016

http://clge.eu/
http://milry.fi/
http://www.ril.fi/
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SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
KEVÄTKOKOUKSEN 2016 ESITYSLISTA

Aika Tiistaina 8.3.2016 klo 16.30
Paikka Jyväskylän Paviljonki, Auditorio Wivi
Läsnä Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.

Kevätkokousesitelmä: ”Mitä KKO:n päätöksistä voidaan tulkita vesijättöjen lunas-
tuskorvausten tasosta?” rekisteri-insinööri Janne-Ville Kinnunen (MML)

1 § Kokouksen avaus
 Pohjoismaiset ja Viron tervehdykset.

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kak-

si pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaski-
joina.

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

uskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään 
neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu 
MILA:ssa 1/2016.

Esitys Kevätkokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Kevä tkokou s
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5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Huomionosoitukset

7 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2015
 Toimintakertomus vuodelta 2015 (liite 2).
Esitys Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015 (liite 3).
Esitys Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

9 § Seuraava kokous
Esitys Seuraava kokous on syksyllä Maankäyttötieteiden päivien yhteydessä.

10 § Muut mahdolliset asiat

11 § Kokouksen päättäminen

MIL ry hallitus
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1. Yleistä

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 
2016 hyväksyttiin syyskokouksessa 
29.10.2015.
Liiton tehtäviä ovat:
– esitysten ja lausuntojen antaminen 

sidosryhmille alaa koskevista am-
matillisista ja taloudellisista asioista

– koulutustilaisuuksien ja -tapahtumi-
en sekä ammatillisten opintomatko-
jen järjestäminen sekä yhteistoimin-
ta Aalto-yliopiston, Maanmittarikil-
lan ym. tahojen kanssa maanmit-
tausalan perus-, täydennys- ja jatko-
opetuksen kehittämiseksi

– maanmittausalaa koskevien lehtien 
julkaiseminen yhdessä muiden 
maanmittausalan järjestöjen kanssa

– yhteistoiminnan kehittäminen 
muiden maanmittausalan ammatil-
listen ja aatteellisten järjestöjen 
kanssa sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti

– osallistuminen maanmittausalan 
kansainväliseen toimintaan.
Vuosi 2015 oli liiton toiminnan 125. 

juhlavuosi.
Vuonna 2015 liiton käytännön toi-

minta hoidettiin vakiintuneeseen ta-
paan hallituksen omin voimin.

MIL:n vuoden 2015 kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi Kera-
van Tilikate Marita Saukkonen. Vuoden 
2015 hallitus valitsi keskuudestaan talo-
udenhoitajan (Hanna Lauhkonen), joka 
vastaa liiton maksuliikenteestä, sihteerin 
(Katri Nuuja), joka vastaa liiton sähkö-
postiosoitteen liikenteestä ja muusta 
tiedottamisesta sekä jäsenrekisterivasta-
avan (Kirsikka Riekkinen), joka vastaa 
jäsenrekisteristä. 

Liiton verkkosivujen käyttöä kehi-
tettiin ja tuotettiin lisää sisältöä. Liitto 
valitsi Twitterin ensimmäiseksi sosiaali-
sen median kanavaksi vuonna 2014 ja 
sen käyttöä jatkettiin. Liiton tunnus on 
”@maanmittarit”.

Liiton järjestämien tapahtumien, 
lehtien julkaisemisen ja kansainvälisen 
toiminnan osalta vuosi 2015 noudatteli 
aiempina vuosina kehittynyttä mallia. 
CLGE:n hallituksessa MIL:n edustajana 
toimi Pekka Halme.

Vuonna 2015 aloitti toimintansa 
FIG Working Week 2017 -toimikunta, 
jossa MIL:n edustajana toimivat Paavo 
Häikiö, Hanna Lauhkonen, Kirsikka 
Riekkinen sekä Mikael Still.

LIITE 2: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
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2. Liiton kokoukset

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin 16.4.2015 
Espoossa (osanottajia kokouksessa 24). 

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 29.10.2015 
Helsingissä Tieteiden talolla. Kokouk-
sessa oli 25 osanottajaa. 

3. Hallitus

Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui 7 kertaa varsi-
naiseen kokoukseen ja piti lisäksi kaksi 
toiminnan kehittämispäivää. 

Osallistuminen kotimaisiin 
 tapahtumiin
Mikael Still osallistui 12.5.2015 Maan-
mittarikillan Olutkellari-tapahtumaan 
ja esitteli liiton toimintaa kiltalaisille.

Muu toiminta
MIL on vetäjän roolissa Maanmittaus-
alan yhdistysten neuvottelukunnassa 
(MYN) ja on pyrkinyt kehittämään yh-
distysten ja liiton yhteistoimintaa sekä 
avustamaan yhdistysten omaa toimin-
taa.

Jäsenistölle tehtiin jäsenkysely 
MIL:n toiminnan kehittämisestä.

4. Kongressirahasto

Kongressirahaston toimikunta ei ko-
koontunut vuoden 2015 aikana.

5. Kansainvälinen toiminta 

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidet-
tiin 28.–29.9.2015 Kööpenhaminassa. 
Kokoukseen osallistui Suomesta Paavo 
Häikiö.

Pohjoismaisten ja Viron yhdistys-
ten vuosikokouksissa ovat liittoa edusta-
neet: 
– Tanska, Nyborg, 30.–31.1.2015, Mi-

kael Still 
– Norja, Ski, 10.–11.2.2015, Mikael 

Still 
– Viro, Värska, 5.–7.3.2015, Mikael 

Still.
Pohjoismaiden edustajat sekä Viron 

edustaja osallistuivat liiton kevätkokouk-
seen ja Maanmittauspäiville.

FIG
FIG:n Working Week 2015 -tapahtu-
maan  ”From the Wisdom of the Ages 

KEVÄ TKOKOUS
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to the Challenges of the Modern World” 
 Sofiassa 17.–21.5.2015 osallistui liiton 
edustajana Paavo Häikiö.

FIG:n komissioyhdyshenkilöinä 
ovat toimineet:
1. Yleiset ammatilliset asiat (Profes-

sional Standards and Practice) Arvo 
Kokkonen 

2. Koulutus ja kirjallisuus (Professio-
nal Education) Henrik Haggrén 

3. Alueelliset tietojärjestelmät (Land 
Information Systems) Tarja Mylly-
mäki 

4. Merenmittaus (Hydrography) Jyrki 
Mononen

5. Mittausvälineet ja -menetelmät 
(Positioning and Measurement) 
Marko Ollikainen ja Pekka Tätilä 

6. Insinööritoimitukset (Engineering 
Surveys) Henrik Haggrén

7. Kiinteistörekisterit ja maaseutualu-
eiden kehittäminen (Cadastre and 
Land Management) Ari Tella

8. Maankäytön suunnittelu ja kehittä-
minen (Spatial Planning and Deve-
lopment) Gilbert Koskela

9. Kiinteistöjen arviointi ja kiinteistö-
johtaminen (Valuation and the Ma-
nagement of Real Estate) Kauko 
Viitanen ja Heidi Falkenbach

10. Rakentamistalous ja rakennusmit-
taukset (Ad hoc commission for the 
Constructions Economics and 
Management) – ei yhdyshenkilöä 
tällä hetkellä.

CLGE, (The Council of European 
Geodetic Surveyors) 
Yleiskokoukset: 
– CLGE, GA, Limassol, 27.–28.3.2015
– CLGE GA, Moskova, 25.–26.9.2015

Paavo Häikiö osallistui kokoukseen 
Limassolissa. 

6. Tiedotustoiminta 

Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajä-
sen. Maankäytön sääntömääräistä vuo-
sikokousta ei pidetty.  Ylimääräinen 
yhdistyksen kokous pidettiin 18.11.2015 
uuden hallituksen valitsemiseksi.

Maankäyttö ilmestyi vuoden aika-
na neljä kertaa. Lehden päätoimittajana 
toimi Ari Laitala. 

MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA il-
mestyi viisi kertaa. Palstat ovat sisältä-
neet ajankohtaistietoa hallitustyösken-
telystä, koulutuksesta sekä muista ta-
pahtumista ja hankkeista. Lehden pää-
toimittajana toimi hallitus. Vuoden ai-
kana MILAa julkaistiin myös sähköi-
sesti.

7. Koulutus ja tapahtumat

Maanmittauspäivät
Liitto osallistui Maanmittauspäivien 
järjestelyyn. Maanmittauspäivät pidet-
tiin Espoossa 16.–17.4.2015. 
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Syyspäivän täräys
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen 
3.10.2015 Kilta-salilla Helsingissä. Ta-
pahtumaan osallistui 90 henkilöä. Syys-
päivän täräyksen järjestelytoimikuntaan 
kuuluivat Katri Nuuja ja Kirsikka Niuk-
kanen sekä Ella Sperling (Maanmittari-
kilta).

Maankäyttötieteiden päivät
Liitto osallistui Maankäyttötieteiden 
päivän järjestelyyn. Maankäyttötietei-
den päivä pidettiin Helsingissä Tietei-
den talolla 29.10.2015. 

8. MIL:n jäsenyydet

Liitto on jäsenenä alan kansainvälisissä 
järjestöissä International Federation of 
Surveyors (FIG) sekä Euroopan unionin 
alueella toimivassa The Council of Eu-
ropean Geodetic Surveyors (CLGE). 
MIL on FIG:n koulutussäätiön perusta-
jajäsen.

MIL on Maankäyttö ry:n perusta-
jajäsen.

MIL on jäsenenä pohjoismaisessa 
maanmittareiden yhdysmiesneuvos-
tossa, sekä kotimaassa Tekniikan Alo-
jen Valtakunnallisten Yhdistysten 
Neuvottelukunnassa (TAVYN) ja Tek-
niikan Sanastokeskus ry:ssä sekä Ra-
kennustietosäätiö ry:ssä. MIL:llä on 
edustus Tekniikan museon museotoi-
mikunnassa ja Maanmittausalan edis-
tämissäätiössä.

9. Talous

Liiton tulos toimintakaudelta oli 
-11 500,13 euroa. Tuloksessa on mukana 
FIG:n kongressirahasto, jonka rahastoi-
duilla varoilla on rahoitettu kongressin 
jälkihoitoa ja muuta kansainvälistä toi-
mintaa. Toimintakauden tulokseen vai-
kuttivat vanhojen saatavien alaskirjauk-
set sekä FIG Working Week 2017 järjes-
telyyn käytetyt varat. Toimintakaudella 
maksettiin mm. Messukeskuksen ja 
Finlandia-talon varausmaksuja. 

Jäsenmaksutuloja kertyi 31 545 eu-
roa kun budjetti oli 32 000 euroa. Jäsen-
maksu oli varsinaiselta jäseneltä 65 eu-
roa kerran vuodessa maksettuna tai 70 
euroa kahdessa erässä maksettuna ja 
eläkeläiseltä 40 euroa. Erityisestä syystä 
on hakemuksesta myönnetty alennusta 
jäsenmaksuun. Työttömille on hake-
muksesta myönnetty työttömän jäsen-
maksu 15 euroa. Alennettu jäsenmaksu 
on ollut eläkeläisten vapaaehtoisen 
maksun suuruinen. Nuorilta ja kunnia-
jäseniltä jäsenmaksua ei peritä. Vastaval-
mistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 
euroa/vuosi kahden vuoden ajan. 

10. Toimielimet

Hallitus ja hallituksen jäsenten toimi-
kausi 
– Paavo Häikiö, puheenjohtaja 2015–

2016 
– Hanne Junnilainen 2014–2015

KEVÄ TKOKOUS
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– Jari Mäkynen 2014–2015
– Mikko Hovi 2015–2016
– Teemu Kärkäs 2015–2016
– Katri Nuuja 2015–2016
– Mikael Still, 2014–2015
– Kirsikka Riekkinen, 2015–2016
– Hanna Lauhkonen, 2015–2016

Tekniikan museon maanmittausalan 
museotoimikunta 
– Jürgen Grönfors

11. Muut edustukset

Maankäyttö-lehden hallitus 
– Ilkka Aaltonen 18.11.2015 saakka
– Paavo Häikiö 18.11.2015 alkaen
– Kirsikka Riekkinen
– Mikko Hovi
– Kaisa Aalto, varajäsen 
– Juha Nummi, varajäsen 
– Petri Rönnholm, varajäsen

Maankäyttö-lehden toiminnan-
tarkastaja
– Kari Leppäaho

Maankäyttö-lehden taloudenhoitaja 
– Katri Nuuja 9.11.2015 saakka
– Karin Kolis 9.11.2015 alkaen 

Maanmittausalan Yhdistysten 
 Neuvottelukunta, MYN 
– Paavo Häikiö
– Mikael Still

Maankäyttötieteiden päivien 
 järjestelytoimikunta 
– Kirsikka Riekkinen
– Katri Nuuja
– Mikko Hovi

Maanmittauspäivien 
 neuvottelukunta 
– Teemu Kärkäs

Rakennustietosäätiön edustajisto 
– Paavo Häikiö
– Teemu Kärkäs, varajäsen

Liiton toiminnantarkastajat
– Kari Leppäaho 
– Kalle Konttinen
– Jukka Laitila, varalla
– Kuisma Reinikainen, varalla

12. Henkilöstö

Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

13. Huomionosoitukset

Liiton tunnustuspalkinto myönnettiin 
nuorten maanmittareiden verkostolle 
(YSN) maanmittauspäivien yhteydessä.

Liiton entiselle puheenjohtajalle 
Pekka Halmeelle myönnettiin liiton 
pronssinen plaketti toiminnastaan liiton 
hallituksessa.

Juhana Hiironen ja Ari Laitala luo-
vutettiin MIL-kravatit toiminnastaan 
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Maanmittauspäivien vastuullisina jär-
jestäjinä.

14. Liiton jäsenistö 

Ks. oheinen taulukko. 

KEVÄ TKOKOUS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kunniajäseniä 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 4
Varsinaisia jäseniä 619 589 549 547 538 510 496 451 504 488 467
Eläkeläisjäseniä 221 230 236 229 235 164 165 157 165 166 172
Nuoria jäseniä 270 280 284 270 305 181 179 171 169 174 190
Työttömiä 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0
Yhteensä 1 119 1 106 1 076 1 052 1 085 8 62 8 47 7 85 8 33 834 833
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LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TULOSLASKELMA JA TASE VUODELTA 2015

TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2015 1.1. – 31.12.2014
Varsinainen toiminta

Tuotot
Tuotot 100,00 3 448,67

Tuotot yhteensä 100,00 3 448,67
Kulut

Jäsenkulut – 18 079,08 – 19 830,74
Vuokrakulut – 105,90 – 130,20
Matkakulut – 974,75 – 510,31
Kokouskulut – 13 169,37 – 10 853,71
Muut kulut –4 736,83 – 3 939,48

Kulut yhteensä –37 065,93 – 35 264,44
Tuotto-/Kulujäämä –36 965,93 –31 815,77

Varainhankinta
Tuotot 31 545,00 31 670,00
Varainhankinta yhteensä 31 545,00 31 670,00
Tuotto-/Kulujäämä –5 420,93 –145,77

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 807,80 1 079,10
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 807,80 1 079,10
Tuotto-/Kulujäämä –4 613,13 933,33

Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut –5 837,00 0,00
Yleisavustukset –1 050,00 –2 980,00
Satunnaiset erät yhteensä –6 887,00 –2 980,00

Tilikauden tulos –11 500,13 –2 046,67

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –11 500,13 –2 046,67
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KEVÄ TKOKOUS

TASE 31.12.2015 31.12.2014

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 5 218,45 5 218,45
Sijoitukset 3 048,00 3 048,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset

Muut saamiset (lyhytaik.) 3 677,48 6 237,00
Lyhytaikaiset yhteensä 3 677,48 6 237,00
Rahoitusarvopaperit 16 818,81 16 818,81
Rahat ja pankkisaamiset 70 403,01 79 343,62

99 165,75 110 665,88

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien yljäämä (alijäämä) 110 665,88 112 712,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –11 500,13 –2 046,67

99 165,75 110 665,88
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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

Valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden uudistus käyntiin 

Ympäristöministeriö on käynnistänyt 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden uudistamisen. Käynnistyneessä 
valmistelussa tähdätään siihen, että val-
tioneuvosto voisi päättää uusista tavoit-
teista vuonna 2017. 

Nykyiset tavoitteet ovat vuodelta 
2000, ja niitä on tarkistettu vuonna 
2008. Maankäyttö- ja rakennuslain toi-
mivuusarvioinnin mukaan ne ovat toi-
mineet hyvin alueidenkäytön valtakun-
nallisena ohjausvälineenä, mutta käy-
täntöön sovellettaessa hankalaksi on 
koettu tavoitteiden sisällön laajuus ja 
kirjavuus.

Ministeri Kimmo Tiilikainen an-
toi uudistustyölle hallitusohjelman lin-
jauksen pohjalta selkeät askelmerkit: 
vaikuttavammin, rajatummin ja täsmäl-
lisemmin. Ministeri painotti myös, että 
tavoitteet on syytä uudistaa siten, että 
ne kohdennetaan alueidenkäytön kes-
keisimpiin valtakunnallisiin asioihin. 
Tavoitteita on myös tarve selkeyttää ja 
täsmentää.
– www.ym.fi

Maailmanluokan arktinen 
 älyliikenteen ekosysteemi 
 Tunturi-Lappiin

”Aurora-hankkeesta on hyötyä koko 
Suomelle. Tielle rakennettavat testaus-
järjestelmät ja älyliikenteen instrumen-
tointi luovat mahdollisuuden valmistau-
tua sekä tieliikenteen automaatioon että 
väylien älykkääseen elinkaarenhallin-
taan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää äly-
liikenteen kehittämisessä kustannuste-
hokkaasti myös muualla Suomessa”, sa-
noo Liikenneviraston pääjohtaja Antti 
Vehviläinen.

Alueen ensimmäisiä älyliikennepal-
veluita on porovaroitusjärjestelmä, jonka 
tavoitteena on liikenneturvallisuuden li-
sääminen paikkatietoteknologiaa ja digi-
talisaatiota hyödyntäen. Palvelussa ensisi-
jaisesti ammattiautoilijat, ja myöhemmin 
kuluttajat, voivat raportoida ja vastaanot-
taa turvaviestejä matkapuhelimen kautta. 
Aurorassa kehitetään myös uusia liikku-
misen palveluita (MaaS). Ylläksen mat-
kailijat hyötyvät tästä keväästä lähtien 
Ylläs Around -sovelluksesta, jolla voi yh-
distellä julkisen liikenteen matkoja hel-
posti ja edullisesti. 

Aurorassa on neljä kärkeä: liiken-
teen älykäs automatisaatio, keskustele-
vat ajoneuvot, älykäs väyläomaisuuden 
hallinta sekä liikkuminen palveluna.

http://www.ym.fi
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Uutisia myös MIL:n web-sivustossa osoitteessa www.milry.fi.

UU T I S I A

Keskustelua Aurora Symposiumista 
löytyy Twitteristä aihetunnisteella 
#snowbox.
– www.liikennevirasto.fi 

Asunto-osakerekisterin valmistelu 
käynnistyy

Toimintatapojen uudistamisen ministe-
rityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. hel-
mikuuta julkisten palveluiden digitali-
sointia kuudella hankkeella, joista yksi 
on sähköisen asunto-osakerekisterin 
(ASREK) perustaminen. Julkisten pal-
velujen digitalisointi on yksi hallituksen 
kärkihankkeista.

ASREK-hanke on laaja poikkihal-
linnollinen yhteistyöhanke, josta hyöty-

vät useat tahot niin julkishallinnossa 
kuin yksityissektorillakin. Hanketta 
johtaa maa- ja metsätalousministeriö ja 
keskeisessä roolissa valmistelussa on 
Maanmittauslaitos. 

Sähköisellä asunto-osakerekisterillä 
tarkoitetaan uutta perusrekisteriä, jonka 
avulla voidaan rekisteröidä asunto-osak-
keita koskevat tiedot ja omistajamerkin-
nät sähköisesti samaan tapaan kuin on 
tehty muille osakkeille jo vuodesta 1992 
alkaen. Rekisteri tulee mahdollistamaan 
sähköisen asunto-osakkeiden omistuk-
sen siirron ja panttauksen sekä moni-
puoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät 
tietopalvelut.

– www.maanmittauslaitos.fi 

http://www.liikennevirasto.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi
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Maanmittauspäivien 2016 sponsorit:



Kotimaassa:
• Maanmittarikillan vuosikokous, 

26.2.2016.
• MIL ry:n jäsenmatka Viron Maan-

mittauspäiville 3.–5.3.2016.
• Maanmittauspäivät Jyväs kylässä, 

samassa yhtey dessä MIL ry:n kevät-
kokous, 8.–9.3.2016.

• Maanmittarikillan 115. Kevät-
päiväntasaus, 11.3.2016.

• IGSM 2016 München, 30.4–
6.5.2016.

• Maanmittarikillan Olutkellari- 
tapahtuma yhteistyössä MIL ry:n 
kanssa 11.5.2016.

• Alumnisitsit, 27.5.2016.
• MIL-RIL-CLGE 3D-kiinteistön-

muodostamisseminaari 21.–
22.6.2016 Helsingissä.

• Nordiskt möte 2016, syyskuu.
• Syyspäivän täräys, 24.9.2016 (alusta-

vasti).

Ulkomailla:
• Viron Maanmittauspäivät 4.3.2016, 

Pärnussa, Virossa.
• FIG Working Week 2016 2.–6.5.2016 

Christchurchissä Uudessa-Seelannis-
sa, www.fig.net/fig2016.

Tapahtumia

Valmistuneet

O nn i t t e l emme

Tekniikan tohtoriksi
Maarit Kahila-Tani
Jari Korpi
Henrik Lönnqvist
Peggie Rothe
Kaisa Schmidt-Thomé
Topias Siren
Kaisa Västilä

Diplomi-insinööriksi
Joonas Jokela
Joel Kasurinen
Sini Kuusela
Jaakko Onali
Jatta Reijonen
Simo Tuppurainen
Tuomas Vuorinen


