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KOKOUSEDUSTAJIA TAUOLLA ASIATISK PLADSILLA

KÖÖPENHAMINAN LIKI KESÄISESSÄ SÄÄSSÄ.

Puolasta tuli uusi liitännäisjäsen CLGE:en

CLGE:N YLEISKOKOUS
P I D E T T I I N  2 8 . – 2 9 . 4 . 2 0 0 0

K E S Ä I S I S S Ä  O L O S U H T E I S S A
K Ö Ö P E N H A M I N A S S A

CLGE:n kevätkokous
Kööpenhaminassa on-
nistui hyvin – paitsi
kesäiseksi muuttuneen
sään puolesta myös
kokoustilojen valinnan
osalta. Kokous pidettiin
kaupungin ydinkeskus-
tan tuntumassa Tans-
kan ulkoministeriön
hallinnoimissa Eigtveds
Pakhus -rakennuksen
tiloissa. Kiitos tanska-
laisten erinomaisten
järjestelyjen kokouksen
asiallinenkin sisältö oli
varmasti kokousosan-
ottajien enemmistöä
tyydyttävä. Sekä suulliset esitykset tanskalaisten
tavasta järjestää maanmittausalan hallinto sekä käy-
tännön maanmittaustoiminta että kokouksessa jaettu
kirjallinen materiaali antoivat Pohjoismaiden maan-

mittausasioihin vähem-
mänkin perehtyneelle
kokousdelegaatille hy-
vän yleiskuvan ns. Tans-
kan mallista (”The
Danish Way”). Koko-
ukseen liittyi myös tu-
tustuminen FIG:n pysy-
vään toimistoon, joka
sijaitsee Kööpenhami-
nassa Tanskan lisen-
sioitujen maanmitta-
rien talossa osoitteessa
Lindevangs Allé 4. Tilai-
suudessa oli mukana
myös FIG:n pääsihteeri
Markku Villikka. Kaksi-
päiväinen kokoustapah-

tuma päättyi Kööpenhaminan Tivolissa nautittuun
illalliseen.
Kokouksessa Suomea edustivat Hannu Ranta (MAKLI)
ja Markku Markkula (MIL).

CLGE:n (Comité de Liaison des Géomètres
Europeéns) kevään 2000 yleiskokous sujui
liiton presidentin, irlantilaisen Paddy
Prendergastin puheenjohdolla rutiinilla
ja entisiä ”latujaan” noudattaen. Oulun
vuoden 1999 kokouksen lumi, ladut ja jää
tosin Tanskasta puuttuivat. Kokoustilo-
jen valinnassa tanskalaiset isännät olivat
onnistuneet erinomaisesti. Lisäksi tapah-

tumaa suosi todella aurinkoiseksi ja läm-
pimäksi kokouksen aikana muuttunut sää.

KOKOUSASIOITA –

PUOLASTA UUSI LIITÄNNÄISJÄSEN

Varsinaisesti EU:n jäsenmaiden maanmit-
tausalan järjestöjen lobbausjärjestöksi tar-
koitettu CLGE jatkoi edelleen itälaajen-
tumistaan. Kööpenhaminan kokoukseen

osallistuivat entisistä itäblokin maista Tse-
kinmaan, Slovakian sekä Puolan edusta-
jat. Aikaisemmissa yleiskokouksissa on
ollut mukana ainakin Unkarin ja Viron
edustajia. Kontakteja on ollut aikaisem-
min mm. Bulgarian ja Ukrainan maan-
mittarijärjestöihin. Nyt pidetyssä yleisko-
kouksessa Puola hyväksyttiin yksimieli-
sesti CLGE:n liitännäisjäseneksi.
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CLGE:n sääntöjen mukaisesti myös ns.
Standing Committeen jäsenet tulivat tässä
kokouksessa valittaviksi. Ainoa muutos
tällä kertaa tuli eteläisen Euroopan edus-
tajan kohdalle. Uusi edustaja Standing
Committeessa etelästä on Kreikan
Emmanuel Ouranos, joka näin joutui luo-
pumaan tilintarkastajan tehtävästään.
Uudeksi tilintarkastajaksi (auditor) valit-
tiin Luxemburgin Raymond Duhr. Poh-
jolan edustajana Standing Committeessa
toimii edelleen Tanskan Stig Enemark.
Muina edustajina jatkavat entiset Martin
Coulson (Iso-Britannia), Bernhard Bour
(Ranska) ja Ernst Höflinger (Itävalta).

Presidentti Prendergast
esitti näkemyksiään järjes-
tön strategiasta sekä hallin-
non ja toiminnan tehosta-
misesta ja jäntevöittämi-
sestä. Esille tuli muun muas-
sa CLGE:n ja viiden maan
yksityismaanmittarijärjestön
GE:n toimintojen koordi-
nointi ja järjestöjen entistä
läheisempien suhteiden luo-
minen. Sama pyrkimys kävi
ilmi myös GE:n presidentin,
saksalaisen Ottmar Schus-
terin  puheenvuorosta.
CLGE:n tulee edelleen te-
hostaa maanmittausalan
tunnettuuden lisäämistä
EU:n suuntaan ja yleisesti-
kin esimerkiksi järjestön kotisivuja paran-
tamalla ja kehittämällä. CLGE:n työryh-
mien toiminnan tehostaminen sekä yleis-
kokousten järjestäminen enemmän
working shop -tyyppisenä tuli myös esille
Prendergastin tulevaisuudenkaavailuissa.
Alankomaiden edustajan puheenvuorossa
tuotiin esiin huoli opiskelijoiden heikosta
tietoisuudesta maanmittausalasta ja sen
seurauksena alan uusien opiskelijoiden
vähenevästä määrästä Hollannissa. Myös
muut ammattikunnat voivat tulevaisuu-
dessa hoitaa maanmittausalan tehtäviä,
jotka eivät ole Hollannissakaan vähe-
nemässä, vaan korkeintaan muuttumassa
luonteeltaan.

Työryhmäraporteista Enemarkin vetä-
män omaisuusraportin (property) etene-
minen näytti tapahtuneen parhaiten. Työ-

näiden järjestelmien sisällön raportoin-
nista.

Koulutusraportin (education) osalta
todettiin, että raportin tekemistä vetänyt
Englannin edustaja on jäämässä pois teh-
tävästä, mikä ilmeisesti hidastaa raportin
valmistumista. Eri maiden yliopistojen
maanmittausalankoulutusohjelmien yhte-
näistäminen tuntuu monesta kaukaiselta
haaveelta eikä edes tavoiteltavalta. Se,
että työryhmässä on yliopistojen edusta-
jia, tosin antaa puitteet luoda sisällöltään
käyttökelpoinen raportti.

Raporteista pätevyysvaatimuksia kos-
keva (quality assurance report) sekä markki-

noita (market report) koske-
va raportti ovat jäsenmaa-
kyselyvaiheessa.

Äänestyskysymyksenä
ratkaistiin kysymys CLGE:n
jäsenyydestä ESF:ssä (Euro-
pean Services Forum), joka
edustaa palvelusektoria Eu-
roopassa ja on ottanut lau-
sunnoilla kantaa mm. maa-
ilmanlaajuisiin GATS 2000
-neuvotteluihin. Lopputulos
äänestyksessä oli CLGE:n
liittyminen ESF:n jäseneksi,
vaikka mm. Tanska oli asi-
aan kriittinen. Ennestään
CLGE on eräitä palvelualoja
edustavan CEPLIS-järjestön
jäsen, joka jäsenyys tulee

punnittavaksi uudelleen Prahan yleisko-
kouksessa syksyllä 2000.

MUITA ASIOITA

Yleiskokouksen sisällöllisesti ehkä mie-
lenkiintoisinta antia oli Tanskan KMS:n
varapääjohtaja (Deputy Director General)
Birgit Thuesenin yleisesitys Kort & Mat-
rikelstyrelsen -organisaatiosta ja toimin-
nasta. Samoin professori Enemarkin ja
WPLAn (ent. MOLA) Jens Woltersin
esitykset ja FIG:n pääsihteeri Markku Vil-
likan osuudet sisältyivät yleiskokoukseen.
Kokouksen yhteydessä Markku Villikka
tutustutti MIL:n ja MAKLIn kokousedus-
tajat FIG:n pysyvään toimistoon Kööpen-
haminan Fredriksbergissä.

KUVASSA CLGE:N JOHTOA,

VASEMMALTA STIG ENEMARK,
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CLGE:N TULEVAA

STRATEGIAA.

ryhmän taholta haluttiin kertoa, ettei
kysymys ole kiinteän omaisuuden hallin-
toa, siirtämistä ja rekisteröintiä koskevan
säännöstön harmonisoinnista tai toimin-
nan yksityistämisestä. Ranskalaisen Bou-
rin mukaan kysymys on enemmän kulut-
tajansuojasta ja tiettyjen minimistandar-
dien saamisesta omaisuutta koskevaan
sääntelyyn ja järjestelmiin eri maissa sekä Markku Markkula


