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• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna

WM-data Oy
Puh. 010-302010, faksi 010-302011
Sähköposti: etunimi.sukunimi@wmdata.fi 
Internet: www.wmdata.fi 

•  Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit, ortokuvamosaiikit, 

ympäristömallit sekä mittauspalvelut

Esikkotie 1, 01300 Vantaa
Puh. (09) 279 8120, faksi (09) 279 81273
Sähköposti: skm@kartoitus-skm.fi 
Internet: www.kartoitus-skm.fi 

Suomen Kartoitus ja 
Mittaus SKM Oy

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Paikkatietoaineistot: opas- ja osoite-
kartat, yleiskartat

• Aineistojen suorakäyttö
• Karttakomponentit www-, mobiili- ja 

työasemasovelluksiin
• Kartantuotantopalvelut
Pasi Pekkinen ja Kari Tuukkanen
Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki
Puh. (09) 5659 6235, faksi (09) 5659 6300
myynti@karttakone.fi , www.karttakone.fi 

PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO

• Sitopalvelin tarjoaa kaikki paikkatiedot 
yhdestä osoitteesta

• Ilmakuvaus ja laserkeilaus
• Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
• Digitaaliset ortokuvat ja visualisointi
• Paikkatietoaineistojen jalostaminen

Sito-yhtiöt, Tietäjäntie 14, 02130 ESPOO
Puh. (09) 476 111, faksi (09) 476 11 511 
etunimi.sukunimi@sito.fi , www.sito.fi 

• Paikkatietokonsultointi
• Numeeriset kartoitukset ja maastomallit
• Laserkeilaus
• Satelliittikuvat ja kaukokartoitus

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa
Puh. 010 3311, faksi 010 3326 600
www.environment.poyry.fi 

TUTUSTU TEKNIIKAN MUSEOON – ja maanmittausmuseoon
Aukioloajat:
kesäkausi 1.6.–31.8. ti–su klo 11–16
syyskausi 1.9.–31.5. ke–su klo 12–16
Lipunmyynti (09) 72 88 44 28
Toimisto (09) 72 88 440
Pääsymaksut:
Aikuiset 5 e, lapset 1 e, opiskelijat 1,5 e
 
Tekniikan museoon pääsee busseilla 68, 71 ja 
73B Rautatientorilta sekä bussilla 74 Hakaniemestä.

Viikintie 1, 00560 Helsinki 

Hyvä seniori, tietävätkö 
lapsesi, lastenlapsesi tai 
muut läheisesi, mitä olet 
kokenut ja nähnyt elämäs-
säsi ja eritoten työelämäs-
säsi. Elleivät tiedä, kirjoita 
muistelmasi.
Kirjoittaminen on hauskaa ja nykytek-
niikalla helppoa ja palkitsevaa. Pienet 
painokset tulevat digitekniikalla halvoiksi 
painattaa. Jos tarinaa haluaa kuvittaa, 
kuvien skannaus ja liittäminen tekstiin 
onnistuu useimmilta ja teknistä apuahan 
on saatavilla.

Kynnys oman muistelmakirjoituksen 
tai kirjan tekemiseen tuntuu monille 

olevan korkea. Aika tulee sujuvasti käy-
tettyä kaikkeen muuhunkin tarpeelliseen. 
Monet myös vähättelevät oman elämän-
kokemuksensa kirjoittamista muistiin. 
Kuitenkin, ajatellaanpa tietämystämme 
vaikka omien esivanhempiemme työstä ja 
elämästä muutama sukupolvi taaksepäin. 
Emme tiedä heistä paljonkaan. Vanhoja 
valokuvia löytyy ehkä kenkälaatikosta. 
Kirkonkirjoista saa tietoja syntymisistä 
ja kuolemisista. Muistitietoja on, mutta 
muistajatkin vähenevät. Voit helpottaa 
tulevien polvien tiedon nälkää kirjoitta-
malla muistiin oman elämäsi tarinan tai 
tarinoita. Kotkalainen Veikko Lavi lauloi 
aikanaan: ”Jokainen ihminen on laulun 
arvoinen, jokainen elämä on tärkeä…”.

Tekniikan museo toivoo saavansa 

maanmittausalalla toimineiden muistel-
makirjoituksia ja valokuvia arkistoitavaksi 
museon kirjastoon. Ohjeita ja vihjeitä 
kirjoittamiseen, esimerkiksi sisällön 
rakenteeseen ja muotoon, saat vaikkapa 
museon maanmittaustekniikan museo-
toimikunnan jäseniltä. Minä voin kyllä 
toimia kontaktihenkilönä.

Kirjoittamisiin,

Pekka Raitanen 
Maanmittaustekniikan 
museotoimikunta
Tekniikan Museo
Viikintie 1
00560 Helsinki
p.raitanen@kolumbus.fi 
puh. (09) 4125 963, 040–5540 926

KIRJOITA MUISTELMASI


