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aLvaR aaLLoN suunnittelemaan 
Lappia-taloon kokoontui noin 650 
maanmittausalan henkilöä Maan-
mittauspäiville, joiden teemana oli 
”Maanmittausalan uusjako”. Avajaisten 
juhlapuheen piti professori Asko Suik-
kanen Lapin yliopistosta. Hän käsitteli 
muuttuvan työelämän visioita. Paikal-
lista julkisuutta lienee eniten herättänyt 
professori Arvo Vitikaisen esitelmä 
saamelaisten maanomistuksesta. ”Valtio 
on kohdellut varsinkin maapolitiikas-
saan Lapin asukkaita yhdenvertaisesti 
tekemättä eroa etnisyyden perusteella”, 
Vitikainen totesi.

Myös opiskelijat järjestivät omat 
maanmittauspäivänsä, jossa järjestely-
vastuussa Rovaniemen ammattikorkea-
koulun opiskelijat.

Markku Harjulle  ja Pekka Päivik-
keelle on tasavallan presidentti myöntä-
nyt maanmittausneuvoksen arvon, mitä 
koskevat nimityskirjat jakoi pääjohtaja 
Jarmo Ratia.  

Maanmittausalan edistämissäätiön 
apurahat 2010 jakoi säätiön varapuheen-
johtaja Erkki Räsänen seuraavasti:
– Tekniikan Museon maanmitta-

ustekniikan museotoimikunta.  
Myönnetty Suomen satelliittipoh-
jaisen kaukokartoituksen alkuaiko-
jen historiajulkaisun toimittamis- 
ja painatuskustannusten kattami-
seen 2000 euroa.

– Jussi Rouhento. Väitöskirjatyö: 
Manager’s Risks of Indirect Owner-

ship Associated with a Real Estate 
Fund. Myönnetty 3000 euroa.

– Jussi Niskanen. Väitöskirjatyö: Con-
ditional Correlations and Real Es-
tate Investment Trusts: A European 
Perspective Ownership and the 
Value of the Firm: Case European 
REITs. Myönnetty 3 000 euroa.
Suomen Maanmittausinsinöörien 

Liitto ry, MIL antoi vuoden 2010 tun-
nustuspalkintonsa Terrasolid Oy:lle sen 
uraauurtavasta toiminnasta tärkeäksi 
tiedonkeruumenetelmäksi nousseen 
laserkeilauksen innovatiivisena ohjel-
mistokehittäjänä. Sillä on maailmanlaa-
juisesti jopa yli 80 %:n markkinaosuus 
ja asiakkaita lähes 100 maassa. 

”Suomalaisen luovuuden ja inno-
vaatiokyvyn on jo välillä pelätty kadon-
neen, mutta Terrasolid Oy on osoittanut 
sen säilyneen vahvana. Sitä Suomi ja 
suomalainen maanmittausala tarvitse-
vat”, todettiin perusteluissa.

Palkinnon luovutti MIL:n puheen-
johtaja Pekka Halme.

MAKLI ry:n tunnustuspalkinnon 
luovutti  pitkäaikaisesta järjestötoi-
minnasta Anssi Kuuselalle  MAKLIN:n 
puheenjohtaja Carola Tiihonen.

Maanmittauspäivien standaarit luo-
vutettiin Rovaniemen kaupungille ja 
Rovaniemen Ammattikorkeakoululle.
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Maanmittauspäivien huomioituja: vasemmalta  Esa haapa-aho, Terrasolid, anssi Kuusela MaKLI, kaupungin-

johtaja Mauri Gardin sekä ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela.
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Tasavallan presidentti  

on myöntänyt 

maanmittaus neuvoksen 

arvon pekka  päivikkeelle 

ja  Markku harjulle.

pekka Lehtonen


