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PÄ Ä KI R J O ITUS
F

IG Working Week ja Maanmittauspäivät 2017 ovat onnellisesti ohitse.
Valtava työ palkittiin onnistumisella,
joka varmasti jätti pitkän muistijäljen
jokaisen tapahtumaan osallistuneen ennätyksellisen suuren yleisön aivopoimuihin. Järjestelytoimikunta, jossa oli
ihmisiä MIL:n ja MAKLI:n hallituksista
sekä Maanmittauslaitoksesta, ansaitsee
valtavat kiitokset monivuotisesta sitoutumisesta yhteiseen hankkeeseen. Järjestelytoimikunnan kanssa toiminta oli
mutkatonta ja vaikeinakin hetkinä tuloksellista. Erityisen kiitoksen ansaitsee
Maanmittauslaitos, jonka sitoutuminen
tapahtuman järjestämiseen oli ehdoton
edellytys onnistumiselle. Tapahtuman
lopulliseen onnistumiseen vaikuttivat
tietysti kymmenet vapaaehtoiset, joita
ilman mikään ei olisi rullannut, sekä lopulta kaikki tapahtumaan osallistuneet.
Palaset loksahtelivat kauniisti yhteen.
Saimme luotua tapahtuman, jota
muistellaan lämmöllä ympäri maailman
vielä pitkään.
Katse on kuitenkin nopeasti nostettava omista varpaankärjistä ylös ja sihdattava tulevaisuuteen, vaikka menneisyys tuntuisi kuinka mahtavalta. Lähitulevaisuuden suuri haaste on saada
Maankäyttö ry:n toimintaa kehitettyä.
Maankäyttö ry:n jäseninä ovat enää
MIL ja MAKLI, ja olisi luontevaa ohjata Maankäyttö-lehden lisäksi muutakin
toimintaa Maankäyttö ry:n alle. Maan-

käyttö ry voisi jatkossa mm. olla Maanmittauspäivien järjestäjätaho. Käytännön taloutta Maanmittauspäiville
Maankäyttö ry on jo hoitanut aikaisemmin. Maankäyttö ry:n alle voisi perustaa
Maankäyttö-lehden toimitusta vastaavan pidempiaikaisen ryhmän, joka vastaisi ensin Maanmittauspäivien konseptin uudistamisesta ja sen jälkeen myös
järjestämisestä. Mallia voisi ottaa naapurimaiden toimintamallista, jossa kansallisia vuositapaamisia järjestetään aina
samassa paikassa ja samalla konseptilla,
jolloin järjestäjille jää pelkästään ohjelman kasaaminen ja muu pyörisikin rutiinilla vuodesta toiseen. Tätä pitäisi pitää tavoitteena. Tapahtumajärjestäjinä
tulemme kuitenkin aina olemaan harrastelijoita, eikä ole mieltä kuluttaa
puitteiden miettimiseen joka vuosi uudestaan ja uudestaan valtavasti aikaa.
Maankäyttö ry:n toiminnan kehittämiskeskustelut on jo aloitettu Maankäyttö ry:n, MIL:n ja MAKLI:n kesken
hyvässä hengessä.
Working Week 2017 -pölyn laskeuduttua jatkamme toki myös yhteistoiminnan jatkokehittämistä RIL:n kanssa. Ensi vuonna haemme ainakin jatkoa
tämänkeväiselle Kaupunkikehitys 2017
-seminaarille, jossa järjestäjinä oli MIL,
RIL ja SAFA. Tapahtumasta jäi hyvä
maku kaikin puolin. Yhteinen kolmelle
ammattikunnalle suunnattu tilaisuus on
se, mikä on aikaisemmin alaltamme
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puuttunut. Kun sen kanssa
päästiin alkuun, niin ainakin
MIL:n puolesta se saa myös jatkua: ovathan jäsenemme työelämässä usein samojen haasteiden äärellä hieman eri suunnista asioita tarkastellen.
Opiskelijayhteistyö on tietysti MIL:n tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suhteet Maanmittarikiltaan ovat
kunnossa, ja asiat rullaavat sillä
suunnalla erittäin hyvin. Maanmittarikillalla on ollut hyvä ote
asioiden hoitamisessa. MIL
osallistui killan Wapun viettoon ja killan kanssa järjestettävän Syyspäivän täräyksen konseptia on kehitetty hyvässä yhteistyössä. Syyspäivän täräys
järjestetään tänä vuonna 23.9.
2017. Päivämäärä on hyvä merkitä jo nyt kalenteriin.
Ylipäätään MIL:ssä on nyt
hyvä tekemisen taso.
Kesäterveisin,

Paavo Häikiö
puheenjohtaja
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OLETHAN MUISTANUT
rekisteröityä Membookin
käyttäjäks i?

S

uomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry vaihtoi jäsenrekisterijärjestelmäänsä vuodenvaihteessa. Nykyinen järjestelmä toimii Membook-palvelun kautta (membook.fi) ja rekisteröitymällä sen
käyttäjäksi voivat jäsenet hallinnoida
omia tietojaan. Myös jäsenmaksulaskut
näkyvät suoraan omissa tiedoissa, ja jäsenmasun voi myös maksaa palvelun kautta.
MIL ry viestii Membookin kautta ja
on tärkeää, että siellä olevat yhteystiedot
ovat oikein. Tulemme lähettämään seuraavan MILAn ilmestymisen aikoihin
sähköpostitse kutsun liittyä Membookin
käyttäjäksi niille jäsenille, jotka eivät ole
sitä vielä tehneet. Kokemus on osoittanut, että kannattaa tarkkailla myös roskapostikansiota, tai erityisesti gmailissa
myös sosiaaliset verkostot- tai tarjouksetkansiota. Sähköposti pyytää seuraamaan
linkkiä, jonka takaa saa luotua itselleen
Membook-tunnuksen. Sen jälkeen voit
liittyä Membookissa Suomen Maanmittausinsinöörien Liiton yhteisöön.
Suuri kiitos myös niille jäsenille, jotka ovat jo luoneet tunnuksen ja käyttävät
Membookia!
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Avajaisisten musiikkiesityksestä vastasi Sibelius Inspiration.

I l o in e n pe r he tapaami nen
Teksti: Pekka Halme
Kuvat: Antero Aaltonen (ellei toisin mainita)

K

olmen vuoden projekti on nyt saatu päätökseensä. Olo on helpottunut ja tyhjäkin. Päällimmäisenä on kuitenkin tyytyväisyys siitä, että tapahtuma
onnistui erittäin hyvin. Kävijät tykkäsivät ja olivat ihastuneitakin moniin asioihin kuten päivällisiin sekä ruoan että
ohjelman osalta ja ilmaiseen joukkoliikennelippuun. Aivan kokonaan emme
tosin voi järjestelyjä vielä unohtaa, sillä
loppusiivousta kuten loppuraportin kirjoittamista ja tilinpäätöksen tekoa on
vielä jäljellä.
Viikko oli hieno järjestäjän näkökulmasta. Osallistujia oli odotuksia
6
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enemmän eli liki 1 350 rekisteröitynyttä
noin sadasta maasta. Messukeskuksen
tilat olivat hyvät ja kompaktit, mutta
kuitenkin riittävän suuret. Meidänkin
mielestämme Helsingin kaupungin vastaanotto sekä päivälliset onnistuivat hyvin. Erityisesti musiikki sai yleisöltä lähes haltioituneen vastaanoton. Avajaisten The Sibelius Inspiration multimediaesityksineen sai tunteet pintaan.
Foundation Dinnerillä Retuperän WBK
viritti yleisön rentoon moodiin, Kahden
Pennin Orkesteri houkutteli tanssimaan, ja pankin räjäyttänyt Mato Valtosen ja Jore Marjorannan bändin rokki-

Avajaisten tervehdyspuheiden esittäjät vasemmalta: FIG:n presidentti
Chryssy Potsiou, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pekka Halme,
FIG:n kunniapresidentti Juha Talvitie ja maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä. Keynote-esitelmän piti Ed Parsons Googlesta (oik.).

Yleisökirjoa Kokoustamon pääsalissa,
aulassa ja näyttelytilana toimineessa
Talvipuutarhassa. Runsaat 1 300 osallistujaa noin 100 jäsenmaasta teki
Working Weekistä globaalin maanmittausalan perhetapahtuman.
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Mairolt Kakko

Järjestelytoimikuntaan kuuluivat vasemmalta Pekka Halme (pj., MML), Ari Tella
(MML), Martti Pietikäinen (MAKLI), Mikael Still (MIL), Päivi Varis (MML), Paavo
Häikiö (MIL), Kirsikka Riekkinen (MIL), Hanna Lauhkonen (MIL). Kuvasta puuttuu
Heli Ursin (MML).

sessio veti tanssilattian täyteen villisti
huitovia ja laulavia osanottajia. Gaala
illallisella loistavan Total Cello Ensemble -sekstetin esittämä Leonard Cohenin
Hallelujah hiljensi kuulijat hartauden
partaalle kunnes Formula Uno vapautti
heidät taas nauramaan.
Working Weekin asiasisältö eli
plenaryt, sessiot, workshopit ja seminaarit olivat onnistuneita. Esityksiä oli nelisen sataa 80 sessiossa. Valinnanvaraa
siis riitti. Kaikkiin esityksiin pääsee käsiksi Working Weekin nettisivuilla, ks.
fig.net/fig2017/technical_program.htm.
Viikon läpiviemisessä oli tärkeänä
tekijänä molemminpuolinen arvostava
yhteistyö sekä FIG:n Officen ja Councilin kanssa että myös Messukeskuk8
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sen, Fazerin, tekniikasta vastanneen
SVV:n ja retket järjestäneen TTE:n
kanssa. Kaikki asiat oli valmisteltu
huolellisesti etukäteen, ja niitä vielä
testattiin ensimmäisinä päivinä, jotta
voisimme luottaa kaiken toimivan. Mitään systeemivirhettä ei sitten tullut
vastaan, eikä mitään kovin isoja sähliksiä tai säätöjäkään.
Alun jännityksen jälkeen meillä järjestelyvastuullisillakin alkoi melko nopeasti olla hauskaa muiden mukana.
Saimme viikolle hyvän alun, järjestelyt
toimivat kuten oli suunniteltukin, osallistujat olivat tyytyväisiä ja lopulta kiitoksia
sateli niin, että poskia kuumotti.
Kongressijohtajan oli helppo olla.
Järjestelytoimikunta oli hyvä tiimi, jossa

FIG WORKING WEEK 2017
Surveying the world of tomorrow –
From digitalisation to augmented reality
29.5.–2.6.

Messukeskus Helsinki

jokainen hoiti tehtävänsä kunnianhimoisesti ja itsenäisesti. Oli ilo ja kunnia toimia sellaisen joukon vetäjänä. Kiitos Paavo, Martti, Heli, Ari, Kirsikka, Hanna,
Mikael ja Päivi! Pelkän järjestelytoimikunnan voimin emme kuitenkaan olisi
pärjänneet aivan loppuun asti. Huippuvapaaehtoisemme ansaitsevat työstään
suuret kiitokset. Punapaidat olivat aivan
mahtava porukka: aktiivisia, iloisia, nopeita oppimaan, oma-aloitteisia ja vastuuntuntoisia. Alusta alkaen saatoimme
luottaa siihen, että asiat sujuvat.
Isoissa asioissa on tärkeää, että tausta
on turvattu. Se ei aina näy ulospäin, mut-

ta tuntuu tekemisessä. Maanmit
taus
laitoksen ja sen pääjohtajan tuki olivat
projektin järjestelyjen ja talouden kannalta erittäin tärkeitä samoin kuin Aaltoyliopiston positiivinen suhtautuminen.
Järjestelytoimikunta saattoi keskittyä itse
asian suunnitteluun, kun sen ei tarvinnut
murehtia likviditeettiä päivittäin tai käyttää lomapäiviään tähän työhön.
Kokemuksellemme on nyt kysyntää. Ainakin kolmen tulevan Working
Weekin järjestäjät tai järjestämisoikeutta havittelevat maat ovat jo olleet yhteydessä. Sekin on hienoa. FIG tuntuu oikeasti olevan yhtä suurta perhettä.

Maanmittauslaitoksen ständillä
riitti vilinää…

Vapaaehtoisten ”punapaitojen”
joukko takasi, että käytännön järjestelyt toimivat luotettavasti koko
konferenssin ajan.
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Suurin osa järjestelyistä tehtiin järjestelytoimikunnan voimin FIG:n kanssa yhdessä. Ulkopuoliselta alihankkijalta
hankittiin vain hotellien varausten pyörittäminen sekä viikon aikana järjestettyjen Social Toursien suunnittelu ja järjestäminen.
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Rekisteröintitietokannan mukaan
esitelmän pitäjiä oli kaikkiaan yhteensä
389, joista suomalaisia 49. Näyttää siis
siltä, että aika moni suomalainen käytti
ainutlaatuista tilaisuutta hyväkseen ja
näytti omaa osaamistaan maailmalle.
Tämä olikin järjestäjien yhtenä toivomuksena.
Sisätilapaikannus oli esillä useammassa esityksessä. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus julkisti Working
Weekin yhteydessä konferenssien sisätilapaikannukseen tarkoitetun Conferestsovelluksen, jossa hyödynnetään mm.
Wifi-verkkoa, Messukeskuksen tietoja
sekä Heren karttoja. Saksalaiset tutkijat
puolestaan esittivät tuloksiaan siitä, miten sisätilanavigointi toimii kännykän
sisäisten liikkeentunnistimien avulla, ja

FIG WORKING WEEK 2017
Surveying the world of tomorrow –
From digitalisation to augmented reality
29.5.–2.6.

Messukeskus Helsinki

miten tilan karttojen avulla voidaan
korjata virheet paikannuksessa.
Vuoden 2021 Working Week isännyydestä kisasivat Ghana (Accra) sekä
Puola (Krakova). Perjantaina 2.6. pidetyssä äänestyksessä Ghana voitti melko
selvin numeroin. Äänestystulos on oikeutettu, koska tavoitteena on järjestää
tapahtumaa ympäri maailman, ja vuonna 2020 Working Week järjestetään
Amsterdamissa. Tapahtuma on perinteisesti kiertänyt aika tasaisesti ympäri
maailman, ja 2021 on selkeästi Afrikan
vuoro Euroopan jälkeen.
Tapahtuman yhteydessä järjestettiin varsinaisen Working Weekin lisäksi
myös nuorten maanmittareiden tapahtuma. Paikalla oli yli viisikymmentä aktiivista opiskelijaa tai juuri valmistunutta maanmittarinalkua ympäri maailman. Keskustelunaiheina tapaamisessa
kuinka muutenkaan kuin digitalisaa
tioon liittyviä näkökulmia.
FIG Young Surveyors Network kokosi
omaan, sunnuntaina 28.5. järjestettyyn
tapahtumaan viitisenkymmentä nuorta
maanmittaria ympäri maailman.

Ghanan delegaatio äänestystuloksen selviämisen jälkeen.
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M A A N MITTAUS P ÄIV ÄT 20 17

Keskustelupaneeli Kiinteistövaihdannan palvelusta, vasemmalta Tanja Hämäläinen,
Kaarinan kaupunki, Esko Maukonen, Metsähallitus, Juha Pohjola, Danske Bank, Tiina
Lepistö, Maanmittauslaitos.

M

aanmittauspäivät 2017 toteutettiin hieman poikkeavalla tavalla.
Maanmittauspäivät pidettiin keskiviikkona 31.5. osana FIG Working Weekin
ohjelmaa. Maanmittauspäivillä kaikille
yhteisessä sessiossa kuultiin avajaispuhe,
Suomen ja Euroopan nuorten maanmittarien kuulumisia sekä tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi Maanmittausalan
edistämissäätiö ja Maanmittauspäivien
neuvottelukunta jakoivat apurahoja.
Yhteisen session lisäksi luentoja pidettiin kolmessa rinnakkaissessiossa,
joiden otsikot olivat Sähköinen asiointi,
12
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GIS/Kartat sekä Maapolitiikka ja kiinteistötekniikka. Luentoja oli yhteensä 19
kpl. Kuulijat jakautuivat hyvin eri
sessioihin ja yleisökysymyksiä tuli ihan
kiitettävästi. Maanmittauspäivien esitykset voi ladata pdf-muodossa osoitteessa www.maankaytto.fi/forum/index.
php/ohjelma.
Kahvi- ja lounastauot pidettiin yhdessä kaikkien FIG WW -osallistujien
kanssa. Tämä antoi Maanmittauspäiville kansainvälisen tuulahduksen, toivottavasti mahdollisimman moni uskalsi
jututtaa muualta tulleita vieraita.

Maan
mittaus
päivät

2017

Mikael Still
Maanmittauspäivien järjestely
toimikunnan puheenjohtaja

K I I N TE I S TÖT

MITTAUS & MALLINNUS
www.maankaytto.fi/mmp2017
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Maanmittauspäivien osallistujamäärä on hieman vaikeaa arvioida, koska ilmoittautuminen
tapahtui FIG:n sivuston kautta.
Kaiken kaikkiaan oli ilmoittautunut 391 suomalaista, joko FIG
Working Weekiin tai Maanmittauspäiviin tai molempiin. Tästä
luvusta noin 90 oli näytteilleasettajia ja vapaaehtoisia FIG Working Weekin puolella.
Osallistujien pika-analyysi FIG Young Surveyors Networkin puheenjohtaja
kertoo, että suomalaisista vajaa Eva-Maria Unger ja Suomen nuoret maanmittarit
puolet tuli Maanmittauslaitok- ry:n puheenjohtaja Tuomas Jylhä.
sesta, vajaa viidennes kunnista ja
Järjestelytoimikunta: Mikael Still
loput valtion muista organisaa
tioista
(MIL), Riikka Pirinen (MIL), Martti
sekä yksityiseltä puolelta.
Pietikäinen (MAKLI), Aleksi Toivonen
Itselleni tämä oli ensimmäinen ker(MAKLI), Ulla Mikkanen (KAV), Elisa
ta, kun olin mukana järjestämässä
Aaltonen (KAV), Sirkka Väntänen
Maanmittauspäiviä. Onneksi järjestely(SKY), Jouni Mertanen (SKY), Maria
toimikunnan jäseninä oli kokeneita,
Hakala (SKY).
aktiivisia ja oma-aloitteisia henkilöitä.
Jo ennen avajaisia tiesin, että kaikki tulee onnistumaan.
Maanmittauspäiviä on nyt viime
vuosina järjestetty eri konseptien mukaan. Maanmittauspäivien neuvotteluMAANKÄYTTÖ
kunta kokoontuu kesän tai alkusyksyn
aikana päättämään, miten Maanmittauspäiviä järjestetään tulevaisuudessa.

Satu Räty

MA A KANSAN WAPP U

V

appupäivänä maakansa kokoontui
perinteiseen tapaan Ullanlinnanmäelle juhlistamaan Wappua ystävien ja
perheen ympäröimänä. Tänäkin vuonna
sää oli suosiollinen ja aurinko paahtoikin
kuumasti Kaivopuiston yllä. Onneksi
maanmittareiden perinteinen paikka Ullanlinnamäen eteläpuolella on viileän

meren vuoksi joka vuosi tasaisen kolea,
mutta tämä ei haitannut tunnelmaa!
Maanmittarikillan teltan ympärille
kokoontuivat mittarit vuosikursseihin
katsomatta aina ensimmäisen vuoden
opiskelijoista, alumneihin työelämässä
ja eläkkeellä oleviin. Ihmiset viihtyivätkin teltan ympärillä rennoissa tunnelmissa viettäen piknikkiä, lukien uutta
Äpyä ja nauttien MIL ry:n tarjoamasta
kuohuviinistä.
Kaikkein tärkeintä maakansan kokoontumisessa vappupäivänä onkin
vuoksikurssien ja vanhojen ystävien
kohtaaminen vuodesta toiseen. Toivottavasti tämä perinne jatkuukin yhtä
elinvoimaisena yhä tulevaisuudessa!

Pinja Raitanen
Maanmittarikillan puheenjohtaja

MAANMITTARI-GOLF
pelataan tänä vuonna Espoossa
luonnonkauniilla Master Golfin Forest-kentällä

lauantaina 2.9.2017
Lähdöt alkaen klo 11.00.

Lisätietoja
Harri Sutinen, harri.sutinen@volvo.com | www.mastergolf.fi
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Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf
The Finnish Association of Geodetic and Land Surveyors
HALLITUS 2017
Puheenjohtaja:
Paavo Häikiö
Maanmittauslaitos, 040 562 1483
paavo.haikio maanmittauslaitos.fi

Jäsenet:

Riikka Pirinen
Vantaan kaupunki
riikka.pirinen vantaa.fi

Mikko Hovi
Liikennevirasto, 040 548 1809
mikko.hovi iki.fi

Katri Nuuja
Korkein oikeus
katri.nuuja@oikeus.fi

Olli Kantanen
CBRE Finland Oy, 050 5400 805
olli.kantanen@cbre.com

Pinja Raitanen
Maanmittarikilta ry
pinja.raitanen aalto.fi

Karin Kolis
Aalto-yliopisto
karin.kolis aalto.fi

Kirsikka Riekkinen
Aalto-yliopisto, 050 338 7111
kirsikka.riekkinen aalto.fi

Mikael Still
Hanna Lauhkonen
Maanmittauslaitos Lohja, 040 776 0834
Maanmittauslaitos, 040 7767 279
hanna.lauhkonen maanmittauslaitos.fi mikael.still maanmittauslaitos.fi

TOIMISTO
Postiosoite:
PL 14
00521 Helsinki

toimisto milry.fi
www.milry.fi
@maanmittarit

MIL:n kansainväliset jäsenyydet
International
Federation of Surveyors
FIG
Comité de Liaison des
Géomètres Européens
CLGE
Pohjoismaiden maanmittareiden
yhdysmiesneuvosto
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Tapahtumia

Onnittelemme

Kotimaassa:

Valmistuneet

•		
Maanmittari-Golf 2.9.2017 Espoossa
Master Golfin Forest-kentällä.
• Syyspäivän täräys 23.9.2017 Servin
Mökissä Otaniemessä.
• Paikkatietomarkkinat
7.11.2017 Kokoustamossa Helsingin
Messukeskuksessa.
• Rakennetun ympäristön tutkimuksen päivä (aiemmin Maankäyttötieteiden päivä) 24.11.2017.

Ulkomailla:
•

Samhällsbyggnadsdagarna 2017 11.–
12. lokakuuta Tukholmassa Ruotsissa.

Tekniikan tohtorit
Johanna Lilius
Pekka Luokkala
Diplomi-insinöörit
Aimad El Issaoui
Sirkku Eloranta
Heini Huotari
Juulia Laine
Janika Lankinen
Pia-Sofia Lehtoniemi
Tuukka Mattila
Pia Niemi
Eppu Pesonen
Juho Pouttu
Sarianna Sipola
Hannu Teittinen

