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ari Laitala

Vastuu ei siirtynytkään 
kuulijalle?

maanmittauSpäivien aSema on 
vuosien saatossa pysynyt vankkana, vaikka 
erilaisia seminaareja, konferensseja, koulu-
tustilaisuuksia, tapahtumia ja markkinoita 
on ilmaantunut melkoisesti lisää. Varsinaista 
suoraa kilpailijaa ei ehkä kuitenkaan ole ole-
massa. Maanmittauspäivät sisältää joukon 
ainutlaatuisia elementtejä. Ehkä yksi niistä 
on se, että monilla työpaikoilla kollegojen 
joukko on lopulta aika harvalukuinen. Maan-
mittauspäivillä syntyy tunnelma, että on 
meitä sentään aika monta, paikankin päälle 
tullutta. Vaikka alamme on pieni, taidamme 

Maanmittauspäivät keräsivät jälleen mahtavan yleisömäärän yli 

 seitsemälläsadalla osanottajallaan. ehkäpä Kuopion maine lupsak-

kana konferenssikaupunkina sai myös osan väestä liikkeelle,  vaikka 

vastuun siirtymisestä kuulijalle kovasti aina muistutellaankin. 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, 
maanmittausjohtaja Pekka Päivike 
avaa 49. Maanmittauspäivät.

Professori Kauko Viitanen esitelmöi aiheesta Yksityissektori, 
kunnat ja valtio samoilla työvoimarkkinoilla. esityksen sanoma 
herätti takuuvarmasti ajatuksia nuorten Maanmittauspäiville 
osallistuvien keskuudessa: ”työelämän tarpeita on entistä 
vaikeampi ennakoida ja ottaa huomioon pitkäkestoisessa 
koulutuksessa. Ammattiin opiskelemisesta ei voida puhua 
enää samassa merkityksessä kuin aiemmin. Kiinteistötalouden 
koulutusohjelmasta vuonna 2012 valmistuneiden kyselyssä  
40 % ilmoitti työtehtäväkseen konsultoinnin.”

m a a n m i t tau S pä i vät k u o p i o S S a 21.–22.3.2013

kuitenkin melkoisen määrän merkittäviä 
asioita. Asiantuntemusta, oppimishalua ja 
kehittämisintoa löytyy. 

Ehkä jotain muutoksen merkkejä on 
ilmassa kuitenkin. Vuoden 2014 päivien jär-
jestelyvastuun myöntämisessä ilmeni, että 
vastuun ottajaa jouduttiin odottelemaan 
aivan kalkkiviivoille asti. En tiedä, kuinka 
tavatonta tämä on, mutta olisi kieltämättä 
ollut masentavaa poistua paikalta ilman 
tietoa jatkuvuudesta. Maanmittauspäivien 
järjestelyjä jälleen kerran hiukan lähempää 
nähneenä en tätä kuitenkaan erityisemmin 
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Mil:n Pyykki nro 24 lähtee 
 tampereelle tunnustuksena edellä-
kävijyydestä kunnan paikkatietojen 
avaamisessa. Mil:n pj. Pekka Halme 
luovutti tunnustuksen.

MAKlin ry:n mittaripysti nro 22 on luovutettu toimitusjohtaja Kari Olkkoselle. Palkinnon 
luovuttanut MAKli ry:n varapuheenjohtaja Jari Ahonen kuvaili Olkkosen ansioita näin: ”Kari 
Olkkonen on ollut ennakkoluulottomasti kehittämässä myös teollisuudelle uusia mittausme-
netelmiä. näitä olivat mm. elektronisten teodoliittien geodeettiset leikkausmenetelmät len-
tokone- ja autoteollisuuteen sekä raskaaseen konepajateollisuuteen. Kaiken tämän tekniikan 
kehityksen myötä on Kari Olkkonen osallistunut aktiivisesti maanmittausalalla järjestettyihin 
koulutuksiin niin opetus- kuin huoltotehtävissä, unohtamatta tietenkään maanmittauspäiviä, 
joissa Kari on ollut tuttu näky näyttelyasettajana, tätäkään yhteistyötä ei voi vähätellä.”

Maanmittausalan edistämissäätiön puheenjohtaja erkki Räsänen 
julkistaa säätiön apurahojen saajat.

Järjestelytoimi-
kunnan vara-
puheenjohtaja, 
Kuopion kaupun-
gin kiinteistöjoh-
taja Jari Kyllönen, 
vastaanottaa 
Maanmittauspäi-
vien standaarin.

”tekemisellä ja ’tekemisellä’ on käsittämättömän 
suuri ero”, sanoo kaupungin oma poika, huippu-
urheilujohtaja Mika Kojonkoski. Huippu-urheilu-
johtajan viesti oli vakuuttava ja vaikuttava.
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Viiskymppiset vuorossa. Puoli vuosisataa on kunnioitettava 
ikä mille tahansa tapahtumalle. Mieleen nousee kysymys siitä, 
kuinka paljon Maanmittauspäivien historiaa on ehtinyt kadota 
jo ikiajoiksi historian hämärään. ehkei vielä kovinkaan paljoa, 
mutta mitenkään kootusti sitä ei kai ole missään. Ovatkohan 
vanhat Maankäytön  numerot tässä suhteessa jo paras tietolähde? 
ehkä jonkinlainen historiallinen katsaus olisi paikallaan.

se siir tyi sittenkin. savontaja Olavi Rytkösen show 
iltajuhlassa hälvensi pienimmänkin epäilyksen 
siitä, etteikö oltaisi savon sydänmailla.

ihmettele. Kysymys on melkoisesta työmäärästä, joka tietääkseni 
merkittäviltä osin tehdään talkootyönä. Myös työnantajan puolelta tar-
vitaan joustavuutta, että kaikki järjestelyt saadaan ajallaan hoidettua.

Pääjohtaja Arvo Kokkosen avaus siitä, pitäisikö Maanmittaus-
päivien ideaan tuoda jotain uusia elementtejä ja ehkä samalla ottaa 
vanhasta jotain pois, on mielenkiintoinen (ks. esim. http://milry.fi/

sisalto/tuodut/MILA2013-2.pdf.) Ei varmaan ole olemassa yhtään syytä 
siihen, etteikö tämänsisältöistä keskustelua kannattaisi käydä?

Kerrassaan erinomaisesti organisoidut ja jämäkästi läpiviedyt 
Maanmittauspäivät jättivät runsaasti mukavia muistoja.

maanmittauSalan ediStämiSSäätiön myöntämät 
apurahat 2013
Maanmittausalan edistämissäätiö on myöntänyt tänä vuonna viisi 
apurahaa:
• Mittamies- ja topografikilta ry:lle 3 000 euron apurahan aiheeseen 

sotilaskartoitus/sotilasmittaus 200 vuotta Suomessa liittyvän 
teoksen julkaisemiseen.

• Suomen Kartografiselle Seura SKS ry:lle 1 500 euron suuruisen apu-
rahan Kansainvälisen kartografian historian konferenssijulkaisun 
tuottamiseen. Konferenssi järjestetään 30.6.–5.7.2013 Helsingissä.

• Maanmittaushallituksen topografit ry:lle 1 500 euron suuruisen 
apurahan julkaisuun Topografit metsäpoluilta tietosaitille.

• Matti Christerssonille 3 000 euron suuruisen apurahan väitöskir-
jan tekoon aiheesta Yritysten uudelleen sijoittumisen taloudelliset, 

sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.
• Kirsikka Niukkaselle 3 000 euron suuruisen apurahan väitöskirjan 

tekoon aiheesta Property rights in the Finnish cadasral system.

seinäjoen kaupungingeodeetilla 
taru-Maaria Herttua-suokolla 
on ilo esittää kutsu seuraaville 
Maanmittauspäiville. 


