JULKAISUJA
Kirja maapolitiikasta –
Minun, Sinun ja meidän maa
Emeritusprofessori Pekka V. Virtasen
tuotteliaan kynän uusin aikaansaannos
käsittelee maapolitiikkaa laajasti ja
yleiskiinnostavasti. Kirjassa selostetaan
maanomistuksen muotoja ja maapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä niin meillä kuin
muuallakin, siis globaalisti.
Kirja sopii maapolitiikan ammattilaisten käsiin mutta myös yleissivistävänä
taustoittamaan kenen tahansa tiedonjanoa
maan hallinnan historiasta ja omistuksen
muodoista. Kuinka moni maanmittausalan ammattilainenkaan tietää, mikä oli
säterirustholli tai kruununregaali, tai millaisia olivat luonteeltaan ja seurauksiltaan
Venäjän vallan aikaiset lahjoitusmaat?
Tarkastelun kohteena ovat mm. maanomistusoikeuden olemus, siihen liittyvät
rajoitukset sekä omistuksen rekisteröinti.
Kirjassa tarkastellaan maamarkkinoiden
erityisluonnetta sekä maapolitiikkaa eettiseltä kannalta. Kirjoittaja esittelee valtion roolia, maatalouden tuomia piirteitä,
maanvuokrausta, maareformeja, verotusta
sekä asutuspolitiikkaa. Ynnä muuta.
Lopussa esitellään kansainvälisiä ja

kotimaisia maapoliitikkoja Arvid Järnefeltistä Veikko Vennamoon.
Kirjan 120 sivuun on mahdutettu valtava määrä maapolitiikan alaan kuuluvaa
tietoutta.
Pekka Lehtonen

Pekka V. Virtanen: Yleinen maapolitiikka –
Minun, Sinun ja meidän maa. Kiinteistöopin
ja talousoikeuden julkaisuja B 108, 2004.
Kirjaa on saatavana TKK:n Kiinteistöopin
laboratoriosta, puh. (09) 451 3871, faksi
(09) 465 077, real.estate.studies@hut.ﬁ.

Professori Arvo Vitikainen
astui virkaansa
Arvo Vitikainen piti marraskuun 9. päivänä esitelmän aiheesta Uusimuotoiset
tilusjärjestelyt – maaseudun uhka vai
mahdollisuus. Esitelmä oli Teknillisen
korkeakoulun kiinteistötekniikan professori Vitikaisen virkaanastujaisesitelmä.
Teknillisen Korkeakoulun satavuotiseen perinteeseen kuuluu, että professorin virkaan valittu henkilö pitää julkisen
esitelmän virkaanastujaisissaan.
Vitikainen kävi lyhyesti läpi tilusjärjestelyjen historiaa ja totesi, että tilakoon
kasvaessa myös tilojen rakennetta pitää
parantaa. Edellytyksiä tähän on lainsäädännön ja tekniikan puolesta. Myös
organisaatio on olemassa, haasteena on
toiminnan kehittäminen vastaamaan
asiakkaiden odotuksia.
Maanomistajien kritiikki on kohdistunut tilusjärjestelyjen pitkään kestoaikaan.

Sokkia GSR2600 GPS
Sokkia GSR2600 GPS on kaksitaajuusvastaanotin, joka soveltuu
sekä GPS-tukiasemaksi että liikkuvaan senttimetriluokan
kartoitukseen. Sokkia RadianIS:n tapaan se on tarkoitettu
vaativaan tosiaikaiseen RTK-mittaukseen sekä staattiseen
pitkienkin vektoreiden mittaamiseen.

MapSuite+ laskenta- ja kartanpiirto-ohjelma
Mittausammattilaisten tekemä laadukas MapSuite+ on
monipuolinen, suomenkielinen, Windows-pohjainen
tiedonsiirto- ja kartanpiirto-ohjelma, joka soveltuu erinomaisesti
vaativaankin geodeettiseen laskentaan. Perusmoduulia
(Foundation) voidaan laajentaa lisämoduuleilla: kartoitus
(Survey), massalaskenta (Earthworks), tiesuunnittelu (Design) ja
verkkotasoitus (Network).

Uutta RED-tekniikkaa Sokkia SET030R-malleissa
SET030R-sarjan takymetreissä SET1030R, SET2030R
ja SET3030R on uudenlainen Sokkian kehittämä ns.
RED-tekniikkaan perustuva etäisyysmittaustekniikka.
Täysin digitaalinen mittaussignaalin käsittely maksimoi
prismattoman mittauksen nopeuden ja tarkkuuden, ja samalla
mittauskantama yltää erittäin pitkälle.

Uusi osoitteemme 1.1.2005 alkaen:
Tulppatie 16–18, 00880 Helsinki
Maahantuonti, myyn ti ja huolto:
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