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SUOMALAISET MUKAAN 
FIG:N KONGRESSIIN

Kansainvälisen maanmittausinsinöörien 
liiton FIG:n toimintaa jaksottavat neljän 
vuoden välein pidettävät kongressit. 
Niihin kerätään tärkeimmät saavutukset 
edellisiltä vuosilta. Tänä vuonna kong-
ressi pidetään 8.–13. lokakuuta Saksan 
Münchenissä. Kongressin ajankohta on 
tavallista myöhäisempi, sillä saksalaiset 
isännät halusivat yhdistää kongressin 
ja Intergeo-näyttelyn ja sen yhteydessä 
pidettävän konferenssin. Intergeo on 
Euroopan suurin maanmittaus- ja paik-
katietoalan näyttely, joka järjestetään 
vuosittain Saksassa. Kävijämäärä ylittää 
näyttelyn osalta 15 000 kävijää, näytte-
lytilaa on 20 000–30 000 neliömetriä ja 
näytteilleasettajia yli 500. Yhdistetyn FIG-
kongressin ja Intergeon uskotaan ylittävän 
kaikki aiemmat Intergeon yleisöennätyk-
set. FIG:n kannalta yhteistyö Intergeon 
kanssa tarjoaa osanottajille suurimman 
näyttelyn, mitä FIG:n kokouksissa on 
koskaan tarjottu.

Kolmen päivän ajaksi FIG ja Intergeo 
täyttävät Münchenin näyttely- ja kongres-
sikeskuksen. FIG:n kongressin tekninen ja 
tieteellinen ohjelma on myös keskitetty 
kongressikeskukseen, jossa on neljän 
päivän aikana tarjolla FIG:n kongressi-
historian suurin ammatillinen ohjelma. 
FIG:n komissioilla on ohjelmassa yhteensä 
kuusi rinnakkaista luentosarjaa, kunkin 
päivän avaa yhteisistunto, joiden teemat 
ovat tekniikasta tulevaisuuden visoihin 
sekä paikkatiedoista kiinteistöasioihin. 
Intergeon yhteydessä on oma, pääosin 
saksankielinen, luento-ohjel-
ma, minkä lisäksi ohjelmas-
sa on erityisseminaareja ja 
workshop-tilaisuuksia alkaen 
maanmittauksen historiasta 
(kuulussa Deutsches Museu-
missa) aina yhteisseminaariin 
IAG:n kanssa. Nuoria ja opis-
kelijoita varten ovat saksalaiset 
maanmittariopiskelijat järjes-
täneet omaa ohjelmaa.

Kuten aina, kongressin oh-
jelmaan kuuluu myös runsas 
teknisten ekskursioiden tarjon-
ta. Kukin FIG:n kymmenestä 
komissiosta on saanut oman 
räätälöidyn retkensä. Nämä 

tavanomaisten ammatillisten vierailujen 
lisäksi. Enemmän sosiaaliset ekskursiot 
käsittävät Münchenin nähtävyyksien 
lisäksi Baijerin parhaat palat aina Neu-
schwansteinin linnasta lähtien. Runsaan 
iltaohjelman helmiä ovat baijerilainen 
Geodätentreff olutjuhlineen sekä juhla-
illallinen Hofbräuhausissa. Ulkomaisen 
osanottajan kannalta vaikeinta on va-
lintojen teko, miten jakaa aika luentojen 
ja oheisohjelman kesken – sekä se, että 
ilmoittautuu ajoissa. Kannattaa nimittäin 
rekisteröityä ajoissa, sillä saksalaiset ovat 
liikkeissään nopeita ja monet suosituim-
mista retkistä ovat loppuunmyytyjä siinä 
vaiheessa, kun hitaat hämäläiset vasta 
heräävät. Kongressin ajankohta on myös 
vilkkainta turistiaikaa Münchenissä, 
ajoittuuhan kongressi vain viikkoa kuu-
luisan Oktoberfestin jälkeen. Siksi myös 
hotellivaraukset on syytä tehdä ajoissa. 
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL suun-
nittelee Müncheniin yhteismatkaa, joten 
myös tämä mahdollisuus kannattaa pitää 
mielessä.

Tavallisesti Suomella on ollut run-
sas edustus kongressin ammatillisessa 
ohjelmassa ja Suomen delegaatio on 
usein ollut suurimpien joukossa. Tämä 
on ymmärrettävää monessakin mielessä. 
Pienen maan on pakko olla kiinnostunut 
kansainvälisistä asioita. Lisäksi meillä on 
paljon annettavaa kansainvälisesti ja suo-
malaisen asiantuntemus on edelleen hy-
vässä kurssissa. Kansainväliset tapaamiset 
ja esilläolo avaavat myös mahdollisuuksia 

kansainväliselle työmarkkinoille ja alan 
asiantuntemuksen viennille.

Münchenin kohdalla on parhaillaan 
menossa kaikille avoin ”call for papers” 
-vaihe, jossa kysytään ehdotuksia luento-
jen aiheiksi. Ehdotukset tulee toimittaa 
FIG:n toimistoon Internetin välityksellä 
virallisesti 15. maaliskuuta mennessä, 
mutta vielä huhtikuun alussa saapuvat 
ehdotukset ehtivät mukaan käsittelyyn. 
Esitelmiä kannattaa tarjota kaikkiin 
komissioihin, mutta parhaiten menesty-
vät aiheet, jotka liittyvät komissioiden 
viimeisten neljän vuoden työohjelmaan. 
Luettelo aiheista löytyy kongressin koti-
sivulta www.fi g2006.de.

Kuten tavallista kongressi on myös 
FIG:n hallinnollinen kulminaatiopiste. 
Münchenin kongressi on sikäli histori-
allinen, että siihen päättyy lopullisesti 
hallintomalli, jossa FIG:n hallinnosta ja 
hallituksesta on vastannut käytännössä 
yksi jäsenliitto, joka samalla isännöi 
kongressia. Vuoden 2007 alusta FIG:n hal-
lituksen jäsenet tulevat kaikki eri maista 
ja käytännön hallinto tapahtuu FIG:n toi-
mistosta Kööpenhaminassa. Jatkossa FIG 
on suoraan vastuussa vuotuisten Working 
Weekien sekä kongressien valmistelusta, 
mutta suora linkki kongressin ja hallinnon 
välillä katkeaa. Münchenissä valitaan 
myös FIG:n seuraava presidentti (en-
simmäisen kerran henkilövaalissa) sekä 
kaksi varapresidenttiä. Tässä voi kuulla 
historian lehtien havinaa. Kuitenkin tär-
keintä tavallisen maanmittarin kannalta 

on onnistunut ja antoisa kong-
ressi – joka Münchenissä tulee 
olemaan taattua saksalaista 
laatutyötä.
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