
Vuosi 2012 

Vaalikokous to 13.12.2012 klo 18-20 

Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki 

 Esitelmöitsijänä väistyvä puheenjohtaja Satu Mertanen 

Finnbuild 2012, Kaivosteollisuus - ympäristöteot kasvun edellytyksenä 10.10.2012 klo 12.30-

17.00, Helsingin messukeskus 

Kaivosteollisuus luo työtä ja vaurautta, mutta vaikuttaa myös ympäristöönsä. Ympäristövaikutukset 

kohdistuvat lähialueiden vesistöihin, maaperään ja ilmaan. Jätteistä merkittävimpiä ovat vesi ja 

jätteet. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaivostoiminnasta syntyy yli puolet Suomen 

jätteistä.  

Ympäristöhaittojen vähentäminen on alan kasvun ja menestymisen kannalta vakavasti otettava 

seikka. Yhteiskuntavastuu ja yleisön hyväksyntä voidaan saavuttaa yhteistyötä tiivistämällä sekä 

jakamalla ja ottamalla oppia saaduista kokemuksista. 

Suomen geoteknillisen yhdistyksen ympäristögeotekniikkatoimikunnan tehtävänä on seurata ja 

edistää alan toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutusta ja toimittamalla alan oppaita ja 

ohjeita. Toimikunta keskittyy ympäristörakentamiseen, kuten kaatopaikkarakentamiseen, 

luonnonvaratehokkuuteen ja materiaalien hyötykäyttöön sekä pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja 

kunnostamiseen. 

 Suomen Geologista Seuraa edustaa Kirsti Loukola-Ruskeeniemi 

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä 

Kuukausikokous to 8.11.2012 klo 18-20 

Tieteiden talo (Sali 104), Kirkkokatu 6, Helsinki 

 Esitelmöitsijänä Johtava tutkija Tommi Kauppila, GTK: Green mining 

Seminaari kalliorakentamisesta to 4.10.2012 klo 17-20, Tieteiden talo (sali 505), Kirkkokatu 6, 

Helsinki 

Tänä päivänä Suomessa on käynnissä useita laajoja rakennushankkeita (mm. Länsimetro), joissa 

kalliorakentaminen on keskeisessä osassa. Kalliorakentamista käsitellään seminaarissa koulutuksen, 

kaavoituksen, geologin  ja rakentajan näkökulmista. Seminaarissa alustavat: 

 Professori Mikael Rinne, Aalto-yliopisto: Kallio- ja kaivosinsinöörin koulutus Suomessa 

 Teknistaloudellisen toimiston päällikkö Eija Kivilaakso, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto: Helsingin kaupungin maanalaisten tilojen kaavoituksesta 

 Geologi Matti Pajunen, GTK: Kallioperägeologinen näkökulma yhdyskuntarakentamiseen  

 Toimitusjohtaja Reijo Riekkola, Saanio & Riekkola: 50 vuotta kalliorakentamista Suomessa 

SUOMEN GEOLOGISEN SEURAN EKSKURSIO HIMALAJALLE 8.-20.6.2012  
 

Suomen Geologinen Seura tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Himalajan vuoriston 

geologiaan Jammu & Kashmirin osavaltiossa Pohjois-Intiassa. 



 

Ekskursion alustava hinta-arvio on 1700 € (”all included”, lukuunottamatta matkavakuutus- ja 

viisumikuluja). Hinta sisältää myös lennot Helsinki-Delhi-Helsinki ja Delhi-Srinagar-Delhi. Hinta 

voi vielä muuttua suuntaan tai toiseen mikäli valuuttakursseissa, lentolippujen hinnoissa tai 

polttoaineen hintatasossa tapahtuu muutoksia. 

 

Vuoristokohteille ajetaan maastoautoilla, joten kävelymatkat eivät ole pitkiä. Majoitus järjestetään 

hotelleissa, yliopiston vierasmajoissa ja tarvittaessa kahden hengen teltoissa. 

 

Lisätietoja ja ilmoittuminen ekskursion verkkosivuilla: https://sites.google.com/site/sgshimalaja/  

 

Tarvittaessa lisätietoja voi kysellä myös Jaana Hallalta sgs.himalaja(at)gmail.com  

9.-12.1.2012 30th NORDIC GEOLOGICAL WINTER MEETING IN REYKJAVIK  
 

The meeting includes optional one-day excursions to geological sites in south and southwest 

Iceland. The registration will be open from the 1st of July. The deadline for submission of abstracts 

is the 1st of October 2011.  All relevant general information about the conference will be 

continuously posted on the Conference website (www.jfi.is/ngw_2012).  

 

https://sites.google.com/site/sgshimalaja/
http://www.jfi.is/ngw_2012

