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Kutsu kevätkokoukseen
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään Helsingissä Maanmittauspäivien yhteydessä  
keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020 alkaen klo 16.30  

Helsinki Congress Paasitornissa, kokoushuone Juho Rissanen.  
Osoite: Paasivuorenkatu 5 A.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen  
esittämät asiat. Kokouksessa on jäsenistölle virvoketarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa!
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Julkaisija
Suomen Maanmittausinsinöörien 
Liitto ry, MIL 
www.milry.fi

Toimitus
Katri Nuuja, vt. päätoimittaja 
0400 455 499 
katri.nuuja@vayla.fi

Taitto
Lagarto / Arto Tenkanen 
puh. 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 2020
Lehti Aineiston jättö Postitus
1/2020 15.02.2020 08.03.2020 
2/2020 15.05.2020 05.06.2020 
3/2020 10.10.2020 25.10.2020

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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Kansi: Pasilansilta @ Katri Nuuja
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PÄÄK I R JO I TU S

Kuten toisaalla tässä lehdessä kerro-
taan, MIL:n ja MAKLI:n mahdol-

lisesta yhdistymisestä on parhaillaan 
menossa jäsenkysely. Jäsenten mielipi-
teet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
jäsen tarttuukin tilaisuuteen ja esittää 
näkemyksensä tässä asiassa, joka asettaa 
yhdistyskentän askelmerkit pitkälle tu-
levaisuuteen.

MIL:n hallitus toivoo, että jäsenet 
ennen kyselyyn vastaamista huolellisesti 
tutustuvat tehtyyn selvitykseen, joka 
löytyy osoitteesta www.milry.fi. Asiaa 
voi lähestyä monelta eri näkökulmalta, 
esim: edunvalvonta ja sen painoarvo, 
maanmittari-identiteetin kohtalo (onko 
sellaista ja onko tarpeenkaan?), huoli 
alan koulutuksesta ja työvoiman riittä-
vyydestä kaikille sektoreille, yhdistys-
kentän taloudellinen tilanne ja toimin-
nan tarjonta (myös paikallistasolla), jä-
senrekrytointi ja niin edelleen. Varmaan 
löytyy myös tekijöitä, joita selvityksessä 
ei ole osattu huomioida.

Jäsenkyselyn tuloksia tullaan esittä-
mään MIL:n kevätkokouksessa. Toi-
vommekin runsasta osallistumista ko-
koukseen, jotta saadaan tuloksesta mo-
nipuolinen keskustelu aikaiseksi. Tulos-
ten ja kevätkokouksen annin perusteella 
hallitus päättää mihin suuntaan tätä 
asiaa viedään eteenpäin. Lopullinen 
päätös on tietenkin jäsenten käsissä. Mi-
käli hallitus päätyisi esittämään yhdisty-
mistä, asia ratkaistaan joko syys- tai ke-
vätkokouksessa myöhemmin taikka 
tarvittaessa ylimääräisessä jäsenkokouk-
sessa.

Nähdään kevätkokouksessa Maanmit-
tauspäivien yhteydessä ke 18.3.2020 klo 
16.30!

Mikael Still 
MIL ry puheenjohtaja

http://www.milry.fi
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JÄ S ENKY S E LY 

Arvoisa jäsen, mielipiteesi on meille 
tärkeä. Juuri nyt on meneillään jä-

senkysely, jossa kysytään jäsenten näke-
myksiä mahdollisesta yhdistymisestä 
MAKLI:n kanssa. Kyse on erittäin mer-
kittävästä ja tärkeästä asiasta ja toivotta-
vasti mahdollisimman moni jäsen vastaa 
kyselyyn. Vastata voi nimettömänä ja 
toivomme myös mahdollisimman pal-
jon sanallista palautetta. 

Linkki kyselyyn on lähetetty kaikil-
le jäsenille sähköpostitse 20. helmikuu-
ta. Jos et ole saanut sähköpostia sinulla 
ei ilmeisesti ole toimivaa sähköposti-
osoitetta jäsenrekisterissä. Siinä tapauk-
sessa sinua pyydetään ilmoittamaan toi-
miva sähköpostiosoite osoitteeseen 
 toimisto@milry.fi. Kysely on auki 
13.3.2020 asti ja tulokset julkistetaan ke-
vätkokouksessa, joka pidetään Maan-

mittauspäivien yhteydessä ke 18.3.2020 
klo 16.30 Helsingin Paasitornissa.

Kyselyn tulosten ja kevätkokouksen 
keskustelun perusteella päätetään, mi-
ten hankkeessa mennään eteenpäin. Tä-
hän mennessä tehty selvitys on kyselyn 
lähtökohtana ja siihen voi tutustua 
osoitteessa www.milry.fi. 

MIL hallitus

M I L : n  j a  MAK L I : n  
mah do l l i s e s t a  y h d i s t ym i s e s t ä

mailto:toimisto@milry.fi
http://www.milry.fi
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET 

Katja Palmu

Valmistuin maanmittausosastolta kiinteistötalouden 
koulutusohjelmasta vuonna 2005. Vaikka pääainee-

ni oli kiinteistötekniikka, minusta ei tullutkaan toimitus-
insinööriä, vaan yrittäjä. 

Opiskeluaikana työskentelin harjoittelijana Maan-
mittauslaitoksella ja Senaatti-kiinteistöillä, kunnes tie vei 
vuonna 2003 Tiehallintoon. Valmistumisen jälkeen työs-
kentelin pari vuotta Rambollissa, kunnes pitkällisen pon-
nistusvaiheen jälkeen syntyi LandPro Oy. Vuodesta 2003 

saakka työtehtäväni ovat liittyneet vahvasti tie- ja ratahankkeiden maanhankintaan. 
Vaihtelua saan tekemällä syrjähyppyjä tuulivoimahankkeiden pariin ja arvioimalla 
kiinteistöjä yleisauktorisoituna kiinteistöarvioijana. 

Toivon, että voin tuoda yksityisen sektorin ja yrittäjän näkökulmaa MIL:n toi-
mintaan. 

Lotta Kuisma

Opiskelen kolmatta vuotta Rakennetun ympäristön 
kandiohjelmassa Aalto-yliopistossa. MIL:n halli-

tuksessa edustan Maanmittarikiltaa, jonka puheenjoh-
tajana toimin tänä vuonna. Tällä hetkellä aikani kuluu 
pitkälti yhdistystoiminnassa puuhaten sekä opiskellen. 

Syntyperäisenä Keski-Espoolaisena metsä on aina 
ollut lähellä, mutta kaupunkiinkin on aina nopeasti 
päässyt. Kiinnostukseni rakennettuun ympäristöön on 
lähtenyt rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kautta. 

Tykkään matkustella kaupungeissa ja havainnoida ympäristöä ja ehkä tulevaisuudes-
sa pääsen niitä kehittämäänkin.

e s i t t ä y t y v ä t
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SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
KEVÄTKOKOUKSEN 2020 ESITYSLISTA

Aika Keskiviikkona 18.3.2020 klo 16.30
Paikka Helsinki Congress Paasitorni, kokoustila Juho Rissanen
Läsnä Läsnäolijat kirjataan liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

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 

kokous kutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vä-
hintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on jul-
kaistu MILA:ssa 1/2020.

Esitys Kevätkokous toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

Kevä tkokou s
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6 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2019
 Toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 2).
Esitys Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 (liite 3).
Esitys Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

8 § Jäsenkysely MIL:n ja MAKLI:n mahdollisesta yhdistymisestä,  
tulosten esittely

 Jäsenkyselyn tulokset esitetään ja niistä keskustellaan.
Esitys Tulokset merkitään tiedoksi. Kevätkokous antaa evästyksen hallitukselle, 

miten asiassa mennään eteenpäin

9 § Seuraava kokous
Esitys Seuraava kokous on syksyllä Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

10 §  MIL:n huomionosoitus

11 § Muut mahdolliset asiat

12 § Kokouksen päättäminen

MIL ry hallitus
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1 . Yleistä

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 
2019 hyväksyttiin syyskokouksessa 
5.11.2018.
Liiton tehtäviä ovat:
– Esitysten ja lausuntojen antaminen 

sidosryhmille alaa koskevista am-
matillisista ja taloudellisista asioista

– Koulutustilaisuuksien ja -tapahtu-
mien sekä ammatillisten opinto-
matkojen järjestäminen sekä yhteis-
toiminta Aalto-yliopiston, Maan-
mittarikillan ym. tahojen kanssa 
maanmittausalan perus-, täyden-
nys- ja jatko-opetuksen kehittämi-
seksi

– 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
Vuonna 2019 liiton käytännön toi-

minta hoidettiin vakiintuneesti halli-
tuksen omin voimin.

MIL:n vuoden 2019 kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tekemisestä vastasi Kera-
van Tilikate Marita Saukkonen. Vuoden 
2019 hallitus valitsi keskuudestaan talou-
denhoitajan (Hanna Lauhkonen), joka 
vastaa liiton maksuliikenteestä, sihteerin 
(Katri Nuuja), joka vastaa liiton sähkö-
postiosoitteen liikenteestä ja muusta tie-
dottamisesta sekä jäsenrekisterivastaavan 
(Sini Pekkala), joka vastaa jäsenrekisteris-
tä. IT-vastaavaksi valittiin Mikko Hovi.

Liiton verkkosivujen käyttöä kehi-
tettiin ja tuotettiin lisää sisältöä. Twitte-
rin käyttöä jatkettiin. Liiton tunnus on 
”@maanmittarit”.

Liiton järjestämien tapahtumien, 
lehtien julkaisemisen ja kansainvälisen 
toiminnan osalta vuosi 2019 noudatteli 
aiempina vuosina kehittynyttä mallia. 

Maanmittarikillan kanssa jatkettiin 
läheistä yhteistyötä.

2 . Liiton kokoukset

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin Maanmit-
tauspäivien yhteydessä 27.3.2019 Hel-
singissä. 

LIITE 2: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
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KEVÄ TKOKOUS

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 18.11.2019 
Helsingissä Messukeskuksessa Paikka-
tietomarkkinoiden yhteydessä. 

3 . Hallitus

Kokoukset
Liiton hallitus kokoontui 7 kertaa varsi-
naiseen kokoukseen. 

Muu toiminta:
MIL on ollut vetäjän roolissa Maanmit-
tausalan yhdistysten neuvottelukunnas-
sa (MYN) jonka tehtävänä on kehittää 
yhdistysten ja liiton yhteistoimintaa se-
kä avustaa yhdistysten omaa toimintaa. 
Vuoden 2019 aikana neuvottelukunta ei 
ole kokoontunut.

4 . Kongressirahasto

Hallitus päätti lakkauttaa kongressira-
haston ja sen sijaan vahvistettiin uudet 
kriteerit varojen myöntämisestä rahas-
toista.

5 . Kansainvälinen toiminta  
Pohjoismaat ja Baltia

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiden yhdysmieskokous pidet-
tiin 28.-29.11.2019 Oslossa Kokoukseen 
osallistui Suomesta Mikael Still.

Pohjoismaisten ja Viron yhdistys-
ten vuosikokouksissa ovat liittoa edusta-
neet: 
– Tanska, Nyborg, 6.–7.2.2019, 

 Mikael Still 
– Viro, Pärnu, 8.–9.3.2019, Paavo 

Häikiö
– Ruotsi, Tukholma 1.–2.10.2019, 

Mikael Still
Pohjoismaiden edustajat sekä Viron 

edustaja osallistuivat liiton kevätkokouk-
seen ja Maanmittauspäiville.

FIG
FIG Working Week pidettiin Hanoissa 
22.–26.4.2019. Mikael Still edusti liittoa 
tapahtumassa.
FIG:n komissioyhdyshenkilöinä ovat 
toimineet:
1. Professional Standards and Practice 

Kalle Konttinen
2. Professional Education 

Kirsikka Riekkinen
3. Spatial Information Management 

Pasi Häkli
4. Hydrography 

Jyrki Mononen
5. Positioning and Measurement 

Marko Ollikainen
6. Engineering Surveys 

Pasi Laurila
7. Cadastre and Land Management 

Kalle Konttinen
8. Spatial Planning and Development 

Hanna Mattila
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9. Valuation and the Management of 
Real Estate  
Saija Toivonen

10. Construction Economics and 
 Management 
Ei yhdyshenkilöä.

CLGE, (The Council of European 
Geodetic Surveyors) 
Yleiskokoukset: 
– CLGE, GA, Sofia, 22.–23.3.2019
– CLGE GA, Istanbulissa, 27.–28.9. 

2019
Mikael Still osallistui jälkimmäi-

seen kokoukseen. 

6 . Tiedotustoiminta 

Maankäyttö
MIL on Maankäyttö ry:n perustajajä-
sen. Maankäytön sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin 28.10.2019.

Maankäyttölehti ilmestyi vuoden 
aikana neljä kertaa. Lehden päätoimit-
tajana toimi Ari Laitala. 

MILA
Liiton sisäinen tiedostuslehti MILA il-
mestyi kolme 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 sähköises-
ti.

7 . Koulutus ja tapahtumat

Maanmittauspäivät
Liitto järjesti Maanmittauspäivät yhdes-
sä MAKLI:n kanssa yhteisen yhdistyk-
sen Maankäyttö ry:n kautta. Maanmit-
tauspäivät pidettiin 27.–28.3.2019 Hel-
singin Paasitornissa. Tapahtumaan osal-
listui 410 henkilöä. Liiton edustajat jär-
jestelytoimikunnassa oli Mikael Still, 
Kimmo Sulonen ja Nina Heiska.

Syyspäivän täräys
Liitto järjesti Syyspäivän täräyksen yh-
dessä Maanmittarikillan kanssa 22.9. 
2018 Smökissä Otaniemessä. Tapahtu-
maan osallistui 101 henkilöä. Syyspäivän 
täräyksen järjestelytoimikuntaan kuu-
luivat Katri Nuuja ja Kirsikka Riekki-
nen sekä Meri Ahokas (Maanmittarikil-
ta).

8 . MIL:n jäsenyydet

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

MIL on Maankäyttö ry:n perusta-
jajäsen.

MIL on jäsenenä pohjoismaisessa 
maanmittareiden yhdysmiesneuvostos-
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KEVÄ TKOKOUS

sa, sekä kotimaassa Tekniikan Alojen 
Valtakunnallisten Yhdistysten Neuvot-
telukunnassa (TAVYN) ja Tekniikan 
Sanastokeskus ry:ssä sekä Rakennustie-
tosäätiö ry:ssä. MIL:llä on edustus Tek-
niikan museon museotoimikunnassa ja 
Maanmittausalan edistämissäätiössä.

9 . Talous 

Liiton tulos toimintakaudelta oli  
–2 083,47 euroa.

Jäsenmaksu oli varsinaiselta jäsenel-
tä 65 euroa kerran vuodessa maksettuna 
tai 70 euroa kahdessa erässä maksettuna 
ja eläkeläiseltä 40 euroa. Erityisestä syys-
tä on hakemuksesta myönnetty alennus-
ta jäsenmaksuun. Työttömille on hake-
muksesta myönnetty työttömän jäsen-
maksu 15 euroa. Alennettu jäsenmaksu 
on ollut eläkeläisten maksun suuruinen. 
Nuorilta ja kunniajäseniltä jäsenmaksua 
ei peritä. Vastavalmistuneen alennettu 
jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden 
vuoden ajan. 

10 . Toimielimet

Hallitus ja hallituksen jäsenten 
 toimikausi 
– Mikael Still, puheenjohtaja 2019–

2020 
– Riikka Pirinen 2018–2019
– Karin Kolis 2018–2019
– Mikko Hovi 2019–2020

– Kimmo Sulonen 2019–2020
– Katri Nuuja 2019–2020
– Sini Pekkala, 2019–2020
– Hanna Lauhkonen, 2019–2020

Tekniikan museon maanmittausalan 
museotoimikunta 
– Ossi Jokinen

11 . Muut edustukset

Maankäyttö ry:n hallitus 
– jäsenet: Mikael Still, Karin Kolis, 

Katri Nuuja
– varajäsenet: Riikka Pirinen, Teemu 

Kärkäs, Petri Rönnholm
– vuosikokousedustaja: Mikko Hovi

Maankäyttö ry:n tilintarkastaja 
– Kari Leppäaho

Maankäyttö ry:n taloudenhoitaja 
– Karin Kolis 

Maanmittausalan Yhdistysten 
 Neuvottelukunta, MYN 
– Mikael Still

Rakennustietosäätiön edustajisto 
– Mikael Still
– Kimmo Sulonen, varajäsen

Liiton toiminnantarkastajat
– Kari Leppäaho 
– Kalle Konttinen
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunniajäseniä 6 6 6 6 5 6 4 5 6 6 6
Varsinaisia jäseniä 538 510 496 451 504 488 467 451 414 457 417
Eläkeläisjäseniä 235 164 165 157 165 166 172 171 165 172 169
Nuoria jäseniä 305 181 179 171 169 174 190 223 234 206 215
Työttömiä 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Yhteensä 1 085 8 62 8 47 7 85 8 33 834 833 850 819 841 807

– Jukka Laitila, varalla
– Pekka Halme, varalla

12 . Henkilöstö

Liitolla ei ole palkattua henkilöstöä.

13 . Kehittäminen

Vuoden 2019 aikana MIL ja MAKLI 
ovat alkaneet selvittää mahdollista yh-
distymistä. Hallitus nimesi tätä varten 
työryhmän, johon kuului Mikael Still, 
Katri Nuuja ja Kimmo Sulonen. Yhdes-
sä MAKLI:n nimeämän työryhmän 
kanssa tehtiin taustadokumentti liitto-
jen toiminnasta nykyhetkellä ja lähitu-
levaisuudessa. Syyskokouksen päätök-

sen mukaan seuraava askel on jäsenky-
selyn järjestäminen alkuvuonna 2020.

14 . Liiton jäsenistö 

Kokouksessaan 9.1.2019 liiton hallitus 
erotti sääntöjen mukaan 46 jäsentä, jol-
la oli jäsenmaksu maksamatta kahdelta 
vuodelta. Lisäksi on vuoden 2019 aikana 
panostettu jäsenrekisterin tietojen ajan-
tasaistamiseen.

Liiton jäsenmäärä 31.12.2019 (yh-
teensä 807 jäsentä):
– eläkeläisjäseniä 169
– kunniajäseniä 6
– nuoria jäseniä 215
– varsinaisia jäseniä 417.
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KEVÄ TKOKOUS

LIITE 3: SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY 
 TULOSLASKELMA JA TASE VUODELTA 2019

TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2019 1.1. – 31.12.2018
Varsinainen toiminta

Tuotot
Tuotot 0,00 1 735,77

Tuotot yhteensä 0,00 1 735,77
Kulut

Jäsenkulut –17 447,50 –17 259,22
Vuokrakulut –125,40 –155,40
Matkakulut –1 064,15 –1 381,79
Kokouskulut –5 876,24 –10 475,26
Muut kulut –5 384,60 –8 633,18

Kulut yhteensä –29 897,89 –37 904,85
Tuotto-/Kulujäämä –29 897,89 –36 169,08

Varainhankinta
Tuotot 27 105,00 27 810,00
Varainhankinta yhteensä 27 105,00 27 810,00
Tuotto-/Kulujäämä –2 792,89 –8 359,08

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 709,42 799,48
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 709,42 799,48

Tuotto-/Kulujäämä –2 083,47 –7 559,60

Tilikauden tulos –2 083,47 –7 559,60

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –2 083,47 –7 559,60
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TASE 31.12.2019 31.12.2018

Vastaavaa

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

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusarvopaperit 66 818,81 66 818,81
Rahat ja pankkisaamiset 71 342,34 73 425,81

146 427,60 148 511,07
Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien yljäämä (alijäämä) 148 511,07 156 070,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) –2 083,47 –7 559,60

146 427,60 148 511,07

KEVÄ TKOKOUS
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Ulkomailla:
• Viron Maanmittauspäivät 

6.3.2020, Tallinna, Viro
• FIG Working Week 2020  

10.–14.5.2020 Amsterdam, 
Alankomaat

Tapahtumia

• Key note -puhujina Arman Alizad, 
Jethro Rostedt ja Anni Laurila

• Runsaasti ajankohtaisia esityksiä 
alaamme kiinnostavista aiheista. 

• Osallistu myös suosittuun verkos-
toitumistapahtumaan, ravintola 
Bankissa pidettävään iltajuhlaan.

Vielä ehdit ilmoittautua  
osoitteessa  
maankaytto.fi/mmp2020:
Hinta: 450 € + alv
Opiskelijat: 100 € + alv
Eläkeläiset: 200 € + alv

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
maankaytto.fi/mmp2020

18.–19.3.
Paasitorni

Maanmittauspäivät 2020
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS


