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Taitto
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puh. 050 467 0196 
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Aineisto
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PÄÄK I R JO I TU S

Viime syksyn numerossa kirjoitin, 
että MIL ja MAKLI selvittävät 

mahdollista yhdistymistä. Hanke on 
edelleen ajankohtainen ja jäsenet ovat 
saaneet ilmaista mielipiteensä asiasta. 
Siitä on oma juttu tässä lehdessä. Työ 
jatkuu siten, että tällä hetkellä selvite-
tään, millä tavalla nykyistä yhteistyötä 
voitaisiin tiivistää entisestään tai jos yh-
distetään, mitkä ovat askelmerkit siinä 
tapauksessa.

Maanmittarien yhdistyskentällä on 
muutakin liikehdintää. Käynnistymässä 
on GeoForum Finland, johon ainakin 
noin 20 organisaatiota (mm. isoja kau-
punkeja, Maanmittauslaitos, yksityisiä 
yrityksiä) on lupautunut osallistua yh-
distyksen perustamiseen tähtääviin neu-
votteluihin. 

GeoForum Finland on uusi perus-
tettava yhteistyöelin, jonka visiona on 
”Suomessa on maailman innovatiivisin 
ja turvallisin paikkatiedon ekosystee-
mi”. GeoForum Finland voisi toimia 
yhteistyön edistäjänä aluehallinnon, 
kuntien, virastojen, elinkeinoelämän se-
kä opetuksen ja tutkimuksen välillä. 
Mallia on otettu muista Pohjoismaista, 
joissa GeoForum on jo ollut toiminnas-
sa jopa kymmeniä vuosia. Norjassa ja 

Tanskassa GeoForumilla on sekä orga-
nisaatio- että henkilöjäsenet, Ruotsissa 
vain organisaatiojäsenet. Kaikissa Poh-
joismaissa on GeoForumin lisäksi 
”MIL-tyyppinen” yhdistys, jossa on 
henkilöjäsenet. Tanskassa ja Norjassa 
tämä yhdistys on kytketty ay-liikkee-
seen, Ruotsissa taas ei.

Suomi on tunnetusti yhdistysten 
luvattu maa. Maanmittausala ei ole 
poikkeus – päin vastoin, erilaisia yhdis-
tyksiä on varmaan kymmeniä. Nähtä-
väksi jää, miten tämä yhdistyskenttä lä-
hitulevaisuudessa ja pitemmälläkin täh-
täimellä kehittyy.

Mikael Still 
puheenjohtaja

Yhd i s ty sken tä l l ä  tapahtuu ,  o sa  I I
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V I R ON  MAANM I T TAU S P Ä I V Ä T 
Ta l l i n n a s s a  6  . 3  . 2020

Teekkariaikana ja ensimmäisinä val-
mistumisen jälkeisinä vuosina olin 

aktiivisesti MIL:n toiminnassa mukana. 
Työuran aktiivisina aikoina en usein-
kaan pystynyt osallistumaan. Kuitenkin 
1980–1990-lukujen vaihteessa olin muu-
taman vuoden Hämeen maanmittaus-
kerhon puheenjohtajana. Tällöin aloi-
timme suhteet Viron maanmittareihin, 
erityisesti Tarttoon. Virolaisen maan-
mittausinsinöörivaimoni ansiosta olen 
myös tutustunut useisiin virolaisiin 

maanmittausinsinööreihin. Nyt run-
saan vuoden vanhana eläkeläisenä tun-
tui kutkuttavalta lähteä tapaamaan tut-
tuja lähes 30 vuoden takaa ja samalla 
oppimaan uutta. 

Jo menomatka laivalla yhdessä 
MIL:n hallituksen ja MAKLI:n edusta-
jien kanssa antoi paljon uutta ajatelta-
vaa. Ajankohtaisena asiana oli pohtia, 
voidaanko koronaepidemian vuoksi 
vuoden 2020 Maanmittauspäiviä Suo-
messa ollenkaan järjestää. 

Radisson-hotelli Tallinnan keskus-
tassa on korkeatasoinen paikka kävely-
matkan päässä satamasta. Kokoussali oli 
ääriään myöten täynnä. Sivuhuoneissa 
oli näyttelyitä. Esitelmiä oli lukuisia. 
Keskusteluun jäi myös aikaa. 

Ennen lounasta yllätysesiintyjänä 
oli Viron eläintarhan johtajana ja Viron  
merentutkimusinstituutin johtajana 
toiminut etologian tutkija, 73-vuotias 
Aleksei Turovski. 

Siim Maasikamäe kertoi maanmit-
tarien koulutuksesta.  Ei hevillä huoma-
ta, että maanmittarien oikeudet ja sitä 
myötä vastuut ovat suurentuneet.

Mart Härm kertoi Tallinnan v. 
2019 tehdystä korkeusverkon ajantasais-
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tamisesta ja vuonna 2018 
tehdystä Tarton korkeusver-
kon ajantasaistamisesta. 

Tero Maijala Destiasta 
piti esitelmänsä Road Ma-
pista, pilvipalvelusta  ja pro-
jektin elinkaaresta englan-
niksi. Ingmar Aija on Viron 
yhdyshenkilö projektissa.

Kaikki osallistujat saivat vironkieli-
sen todistuksen saadusta koulutuksesta, 
allekirjoittajin Viron geodeettisen yh-
distyksen johtokunnan  Kristi Käär 
(esimies) ja Raul Rokk (varaesimies). 

Virallisen kokouksen ajaksi suurin 
osa meistä suomalaisista meni oluelle 
yläravintolaan. Illanvietto sujui miellyt-

tävästi hyvän illallisen, uusien virkaili-
joiden esittelyn ja diskon merkeissä.

Eero Ruotsila DI,  
eläkkeellä  
juhannuksesta 2018
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JÄ S ENKYSE LY

MIL järjesti alkuvuonna jäsenilleen 
jäsenkyselyn MIL:n ja MAKLI:n 

mahdollisesta yhdistymisestä. Jäseniltä 
kysyttiin suhtautumista mahdolliseen 
yhdistymiseen ja vastausvaihtoehdot 
olivat kielteisesti/myönteisesti/neutraa-
listi. Kielteisesti vastanneilta kysyttiin 
jatkokysymys, eli miten yhdistyminen 
vaikuttaisi omaan jäsenyyteen: ei vaiku-
ta/harkitsee jäsenyyden lopettamista.

Vastauksia tuli yhteensä 94 kpl ja 
vastausten jakauma näkyy oheisesta kaa-
viosta.

Kielteisesti vastanneista kolme nel-
jäsosaa harkitsisi oman jäsenyytensä lo-
pettamista. 

Sanallisia kommentteja tuli aika 
paljon. Monessa kommentissa oma nä-
kemys oli laajasti perusteltu. Komment-

teihin ja kyselyn tulokseen laajemmin 
voi tutustua osoitteessa www.milry.fi. 

Kaikissa kyselyissä vaikeinta on ar-
vioida niiden jäsenten näkemystä, jotka 
eivät ole vastanneet. Suhtautuvatko he 
kaikki neutraalisti? Tätä joudumme hal-
lituksessa pohtimaan, kun valmistelua 
jatketaan. Tällä hetkellä selvitämme 
MAKLI:n kanssa perusteellisemmin 
kahta vaihtoehtoa: mitä yhdistyminen 
tarkoittaisi käytännössä ja jos ei yhdisty-
tä, miten yhteistoiminta voitaisiin laa-
jentaa/syventää? Tämän selvityksen 
 tulokset olisi tarkoitus käsitellä syysko-
kouksessa.

Saatte edelleen lähettää näkemyksiä 
hankkeesta osoitteeseen toimisto@milry.fi.

Mikael Still

MI L : n  j a  MAKL I : n  mahdo l l i s e s t a 
y hd i s t ym i s e s t ä

Kielteinen

23 (= 24,5 %)

57 (= 60,6 %)

14 (= 14,9 %)

Myönteinen Neutraali

http://www.milry.fi
mailto:toimisto@milry.fi
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JÄ S ENKYSE LY Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

MIL on osallistunut MRL-koko-
naisuudistuksen valmisteluun 

alusta pitäen. Aiemmin julkaistiin ra-
portti ”Arviointi maankäyttö- ja raken-
nuslain toimivuudesta”, jonka seuranta-
ryhmässä MIL:llä oli edustus. Kun sit-
ten varsinainen uudistustyö lähti liik-
keelle, MIL:n edustaja kutsuttiin kaavo-
jen toteuttamisjaostoon.

Kaavojen toteuttamisjaosto on yksi 
kuudesta valmistelujaostosta. Muita 
 jaostoja ovat alueidenkäyttö, rakentami-
nen, osallistuminen, vuorovaikutus ja 
vaikutusten arviointi, rajapinnat sekä 
digitalisaatio ja asiakaslähtöiset  prosessit. 

Kaavojen toteuttamisjaostossa on 
viime aikoina ollut käsittelyssä maapoli-
tiikkaan liittyvät asiat, tonttijaot, yleiset 
alueet sekä MRL:n lunastusperusteet. 
Aiheet ovat siis monen kuntamaanmit-
tarin toiminnan ytimessä. Jaoston käsit-
telemistä asioista varmastikin eniten 
puhuttaa katualueiden ilmaisluovutus-
velvollisuuden kohtalo. Näyttäisi vah-
vasti siltä, että ilmaisluovutusvelvolli-
suus olisi poistumassa. Ilmaisluovutus-
velvollisuudesta on tehty selvitys ”Katu-
alueen ilmaisluovutusvelvollisuuden 
poistaminen: Taustaa, vaikutusarvioita, 
seurauksia ja ratkaisuja”, joka on luetta-

vissa verkossa. Suurin osa kaavojen to-
teuttamiseen liittyvästä välineistöstä 
olisi säilymässä eikä mitään kovin radi-
kaalia rakenteellista muutosta olisi siten 
tulossa. Täsmennyksiä esim. eri maapo-
liittisiin välineisiin tai MRL:n lunastus-
perusteisiin toki on ollut käsittelyssä 
kuten myös pykälien nykyaikaistamista. 

Toinen maanmittarikuntaan vai-
kuttava asia on MRL-järjestelmän digi-
talisaatio-jaoston toiminta. Digitalisaa-
tio on uudistuksessa pitkälti läpäisevä 
teema. Digitalisaatio vaikuttaisi ehdote-
tussa muodossaan hyvin paljon kuntien 
prosesseihin erityisesti kaavoituksessa ja 
rakennusvalvonnassa, mutta myös kiin-
teistönmuodostamisessa ja tonttijako-
jen laadinnassa. Samalla muutokset tie-
tysti vaikuttaisivat paljon tietojärjestel-
mätoimittajiin, kaavakonsultteihin ja 
toki myös tietojen hyödyntäjiin kuten 
rakentajiin tai kiinteistönomistajien tie-
donsaantiin. 

Digitalisaation osalta tavoitetaso 
tuntuu tällä aikataululla hyvin haasta-
valta kokonaisuudelta jo pelkän järjes-
telmäkehityksen näkökulmasta. Lisäksi 
muutokset edellyttävät hyvin suuria 
muutoksia maankäyttösektorin toimi-
joiden prosesseissa nopealla aikataululla. 

PYKÄLIEN LUONNOSTELUVAIHE KÄYNNISSÄ



Toimintamuutokset edellyttävät onnis-
tuakseen muutosten hyväksyttävyyttä 
ydintoimijoiden keskuudessa, ja nyt 
nopea aikataulu jättää hyvin vähän tilaa 
toimintamuutosten ja prosessien hiomi-
seen. 

Maankäyttösektorin tietojen yh-
teiskäyttöisyys ja saatavuus ovat tärkeitä 
asioita alan kehittymisen kannalta. Pi-
dän suurena riskinä sitä, että hyvät ai-
keet tukehtuvat mammuttitautiin. Pi-
täisi pystyä esittämään selkeitä kokonai-
suuksia ja ongelmia, joihin ratkaisuja 
haetaan. Toisinaan tuntuu, että nyt yri-
tetään tarjota kaikkiin mahdollisiin ky-
symyksiin vastauksia, vaikka kysyjää ei 
edes ole. Prosessimuutokset ottavat ai-
kansa toimintakentässä, jossa eri roo-

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

leissa on lukuisia eritasoisia toimijoita 
eri tahoilta, yksityiseltä ja julkiselta sek-
torilta. Tulisi edetä selkein askelmerkein 
riittävillä siirtymäajoilla. Muutaman 
vuoden sisällä tavoiteltavien muutosten 
asettaminen selvästi saavutettavalle ta-
solle on äärimmäisen tärkeä asia ratkai-
sujen hyväksyttävyyden ja toimintamal-
lien jalkauttamisen kannalta. Lopulli-
nen visio voi sitten olla vähän lennok-
kaampi.

Paavo Häikiö
MIL:n edustaja MRL-kokonais-
uudistuksessa
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Maanmittauspäivät 2020 – maankäytön, paikkatiedon, 
 toimitustuotannon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtuma!

TAPAHTUMAN KEY NOTE -PUHUJAT

MAANMITTAUSPÄIVIEN 2020 PÄÄSPONSORIT SPONSORIT OPISKELIJA- 
SPONSORI

Jethro Rostedt nousi Suomen tunnetuimmaksi 
kiinteistönvälittäjäksi 2009 Diili-ohjelman vä-
lityksellä. Itse kisasta jäi käteen kolmas sija. 
Ja känsät. Jethro on esiintynyt lukuisissa tv-
ohjelmissa, hänen omaa reality-ohjelmaansa 

Myyntimies Jethroa kuvataan jo toista 
tuotantokautta. Jethro on vuosien saatossa 

kouluttanut tuhansia myynnin ja monen muunkin 
alan ammattilaisia esiintymään. Näiden lisäksi Jethro tunnetaan 
liikemiehenä ja yrittäjänä, joka toimii isolla säteellä. 

Anni Laurila on nuori arkkitehti, joka ylittää 
perinteisiä rajoja tuodakseen ratkaisuja 

maailmanlaajuisiin haasteisiin. Häntä on 
kuvailtu maailmanparantajaksi ja ”super-
älyköksi” mediassa mm. Kauppalehdessä, 
YLE Teemalla, MTV:llä, Aalto-yliopiston 

tulevaisuuden toivona sekä Tekniikka & 
Taloudessa. Anni valmistui Singularity Uni-

versityn Global Solutions -ohjelmasta, joka kerää 
visionäärejä ratkomaan maailman suurimpia ongelmia edistyk-
sellisten teknologioiden ja yrittäjyyden avulla.

Arman Alizad on toiminut tyylineuvojana, 
toimittajana, luennoitsijana sekä tele-

visiojuontajana. Hänen dokumentaariset 
tv-ohjelmat ovat saaneet suuren suosion, 
kuten Arman ja viimeinen ristiretki, Arman 
ja Kamerunin kummilapset, Venla-palkittu 

Arman Pohjantähden alla sekä syksyllä 
2017 alkanut Suomen rikosmysteeri. Puhujana 

 Arman on karismaattinen, eläytyvä, ajatuksia herättävä ja hän 
vie läsnäolon sekä aitouden äärimmilleen.
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Koronaviruksen takia Maanmittauspäivät 
2020 on siirretty pidettäväksi 30.9.–1.10. 
Helsingin Paasitornissa. 
Tehdyt ilmoittautumiset ovat edelleen voimassa ja 
tapahtumaan voi edelleen ilmoittautua. Myös ohjel-
ma on pääpiirteissään sama. Ajankohtaiseen ohjel-
maan voi tutustua osoitteessa www.maankaytto.fi/
mmp2020. 

Laskutetuille osallistumismaksuille eräpäivä on 
31.8.2020. Tämä on käytännössä toteutettu siten, että 
maksumuistutus lähetetään vain, jos lasku on maksa-
matta 1.9.2020.

Peruutusehdot on muutettu siten, että 31.8.2020 
asti peruutus on ilmainen. Sen jälkeen tehdystä pe-
ruutuksesta osallistumismaksusta pidätetään 50 €.

OSALLISTUMISHINNAT
Normaalihinta (voimassa 31.8.2020 asti): 
– MIL:n ja MAKLIn jäsenet 330 € + alv
– Ei-jäsenet 385 € + alv 
Opiskelijat: 100 € + alv (koko ajan)
Eläkeläiset: 200 € + alv (koko ajan)
Hinta sisältää ohjelman lisäksi iltajuhlan, aamu- ja 
iltapäiväkahvit sekä lounaat.

HOTELLIMAJOITUS
Ks. www.maankaytto.fi/mmp2020 

ILTAJUHLA
Iltajuhla järjestetään 30.9. keskiviikkona.

Lisätietoja antaa järjestelytoimikunnan puheenjoh-
taja Mikael Still (mmp@maankaytto.fi, 040 7760834).

Maanmittauspäivät 2020
MAANKÄYTTÖ · KIINTEISTÖT · MITTAUS & MALLINNUS
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MI L : n  
1 30 -VUOT I S JUHLAT
LAUANTA INA  14  . 1 1  . 2020

OVATKO YHTEYSTIETOSI 
(postiosoite, sähköposti tms) 

MUUTTUNEET? 
Ilmoita ajankohtaiset tiedot osoitteella toimisto@milry .fi 
jäsenlehtien ja tiedotteiden perilletulon varmistamiseksi .

HUOM. Syksyllä avautuvassa digitaalisessa Maankayttö-lehdessä pääosa 
lehden sisällöstä on luettavissa vain käyttäjäkohtaisen tunnuksen avulla. 
Tunnus lähetetään lehden lukijoille sähköpostitse. Varmista lukuoikeutesi 
toimittamalla ajantasainen sähköpostiosoitteesi.

Merkitse kalenteriisi

mailto:toimisto@milry.fi
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MIL:n kansainväliset jäsenyydet

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors

Puheenjohtaja:
Mikael Still 
Maanmittauslaitos Lohja,  
040 776 0834 
mikael.still maanmittauslaitos.fi

Jäsenet:
Mikko Hovi 
Liikenne- ja viestintävirasto  
Traficom, 040 548 1809 
mikko.hovi iki.fi

Karin Kolis 
Porvoon kaupunki, 040 660 2303 
karin.kolis porvoo.fi

Lotta Kuisma
Maanmittarikilta
lotta.kuisma aalto.fi 

Postiosoite:
PL 14 
00521 Helsinki

 
toimisto milry.fi 
www.milry.fi 

@maanmittarit

TOIMISTO

HALLITUS 2020

International  
Federation of Surveyors  
FIG 

Comité de Liaison des  
Géomètres Européens
CLGE

Pohjoismaiden maanmittareiden  
yhdysmiesneuvosto

Hanna Lauhkonen 
Maanmittauslaitos, 040 7767 279 
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi

Katri Nuuja 
Väylävirasto, 0400 455 499 
katri.nuuja@vayla.fi

Katja Palmu
LandPro Oy
katja.palmu@landpro.fi 

Sini Pekkala 
Imatran kaupunki 
sini.pekkala@imatra.fi

Kimmo Sulonen 
Hämeenlinnan kaupunki, (03) 621 2406  
kimmo.sulonen@hameenlinna.fi

mailto:katri.nuuja@oikeus.fi


Kotimaassa:
• Syyspäivän täräys  

Aika ja paikka tiedotetaan 
 myöhemmin

• Maanmittauspäivät 2020  
30.9.–1.10.2020 Paasitorni, Helsinki

Tapahtumia

Valmistuneet

Onn i t te lemme

Iisa Ahokas
Daria Babanina
Daniel Grönlund
Niko Haaraniemi
Juuso Hallikainen
Asko Heinaro
Helena Huhtinen
Samuli Hurme
Miina Hurskainen
Erja Huuskonen
Islam Ibrahim
Matias Ingman
Eetu Jahkonen

Henri Keskinen
Annamari Kiviaho
Tia Kokkonen
Elisa Korpela
Alina Kukkonen
Hannu Lammi
Winnie Liu 
Ismo Mehtälä
Riikka Myllärinen
Juho Nokelainen
Toni Rantanen
Paula Riipi
Lauri Romppainen 

Henri Rujala
Lauri Ruokonen
Christoffer Rönnlund
Tomi Sihvonen
Tiiamari Tolonen
Sara Veltheim
Katariina Viiri 
Samuel Viitikko
Anni Vuolle-Apiala
Ziya Yektay
Hannu Ylipaavalniemi

Diplomi-insinöörin tutkinto

• Paikkatietomarkkinat  
2.–3.11. Messukeskus,  Helsinki
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