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Komissio 1  
– Yleiset ammatilliset 

asiat
Australialainen Leonie Newham 
johtaa komissiota vuodet 2011–14. 
FIG:n yleiskokous valitsi hänet 
libanonilaisen Vaacoub Saaden 
seuraajaksi. Saaden toimikausi 
kesti vuodet 2007–10 ja Sydneyn 
kongressin yhteydessä raportoi-
tiin komission työn tuloksista 
yleiskokouksessa. Komissio 1 
käsittelee ammatillisia standar-
dointiin ja käytänteisiin lliittyviä 
asioita ja on osallistunut menneen 
toimintakauden aikana mm. Land 
Administration Domain Model (LADM) 
valmisteluun ISO/TC211:n pohjalta kuin 
myös kansainvälisen arviointistandar-
dointineuvoston työhön, jossa itse asiassa 
komission 9 suomalaisella puheenjohta-
jalla Kauko Viitasella on ollut merkittävä 
panos.

Komissio linjasi tulevan kauden työ-
suunnitelmia, joiden yksityiskohtaisempi 
tietosisältö löytyy komission sivuilta; 
www.fig.net. Kongressin aikana komissio 
järjesti 6 luentosarjaa, joissa oli yhteensä 
kolmisenkymmentä asiantuntevaa esi-
tystä.

Komission työtä sivuava mielenkiin-
toinen raportti nimeltä Institutional and 
Organisational Development – a Guide 
for Managers esiteltiin ja julkaistiin 
kongressin yhteydessä. Oppaassa selos-
tetaan maanhallinnan toimintoketjua ja 
todetaan, että ketju on yhtä vahva kuin 
sen heikoin lenkki. Esimerkiksi eri insti-
tuutioiden välinen luottamus on todettu 
monin paikoin heikoksi. Julkaisu tarjoaa 
työvälineen tilanteen arvioimiseksi. 
Julkaisu löytyy FIG:n julkaisusarjassa 
nrolla 47.

Komissio 1 eräs tulevaisuusorientoi-
tuneista työryhmistä on Young Surveyors 
Network (nuorten maanmittareiden 
toimintaverkko), jota on neljä vuotta 
ansiokkaasti johtanut ruotsalainen Ce-
cilia Lindén, jonka seuraajaksi valittiin 
australialainen Kate Fairlie. Osallistuin 
nuorten maanmittareiden ja senioreiden 
tapaamiseen, tilaisuus oli learning cafe 
-tyyppinen iltapäivätilaisuus, ja se oli 
antoisa hetki tavata nuoria maanmittareita 
ympäri maailmaa. Bergenistä oli norjalai-
sia ainakin 15 opiskelijan ryhmä paikalla. 
Meidän suomalaisten on syytä osallistua 
tulevissa working weekeissä ja kongres-
seissa omalla ”nuorisoiskuryhmällämme” 
tähän toimintaan.
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Komissio 8  
– Maankäytön suunnittelu 

ja kehittäminen
Luonnonkatastrofeihin varautu-
minen ja niiden hallinta ja niiden 
vaikutukset maankäyttöön ja 
maanhallintaan on ajankohtainen 
teema.

Kongressin maankäytön ko-
missio (8) tarjosi mielenkiintoisia 
ajankohtaisia teemoja kuultavaksi. 
Ilmastonmuutos ja katastrofien 
hallinta sekä niihin liittyvät maan-
hallintaongelmat olivat keskeisiä 
teemoja kongressissa. Vaikka itse 
en osallistunut kongressiin, niin 

kongressiohjelmasta löytyi useita kaa-
voittajiakin kiinnostavia mielenkiintoisia 
esityksiä.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista niin 
pieniin valtameren saariin kuin kaupun-
keihin oli useita esityksiä. Ilmastonmuu-
toksen vaikutukset Lusakan slummeihin 
ja rannikkoalueiden kaupunkien maan-
käytön suunnitteluun ja sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen kertovat aihepiirin 
laajuudesta.

Luonnonkatastrofeihin varautuminen 
ja niiden hallinta ja niiden vaikutukset 
maankäyttöön ja maanhallintaan on 
ajankohtainen teema, etenkin kun mekin 
olemme saaneet maistaa, mitä merkit-
see meille tulivuoren purkautuminen 
Islannissa. Tutkimuksissa tsunamin 
vaikutuksista Tyynen valtameren saariin 
on havaittu, miten haavoittuvia matalat 
pienet saaret ovat myös ilmastonmuu-
tokselle. Näiden ranta-alueiden hallinta 
perustuu usein perinteiseen nautintaoi-
keuteen, mikä aiheuttaa ongelmia, kun 
maan hallintaoikeudet pitäisi järjestellä 
uudestaan. Tästä aiheesta järjestettiin 
myös oma iltapäiväseminaari.

Ympäristökysymyksissä nousivat 
esille mm. luonnonvarojen hallinnan ja 
maankäytön tavoitteiden yhteensovittami-
nen. Hyvä esimerkki oli Nigeriasta, min-
kälaisia ongelmia esiintyy kehitysmaissa 
maanhankinnassa, kompensaatioden 
maksamisessa ja väestön uudelleenasut-
tamisessa, kun eri osapuolten välillä on 
intressiristiriitoja.

Odotetusti kongressissa oli runsaasti 
australaisten esityksiä, mutta myös mm. 
nigerialaiset, kenialaiset, saksalaiset 
ja britit olivat hyvin kunnostautuneet. 
Suomesta kuultiin esitys Suomenlahden 
laivaliikenteen riskeistä.

Gilbert Koskela 
projekti-insinööri 
vantaan kaupunki 

gilbert.koskela vantaa.fi

FIG:n XXIV kongressi
KoMISSIo RapoRTIT

Komissio 4  
– Merenmittaus

En itse osallistunut kongressiin, joten alla 
oleva lyhyt katsaus komissio 4:n (Hyd-
rography) asioihin perustuu kongressin 
web-sivuilla oleviin esityksiin.

Komissio 4:n aiheet sisälsivät var-
sin laajan skaalan merikartoitukseen ja 
merelliseen ympärisöön liittyviä asi-
oita. Yksittäiset aihealueet käsittelivät 
mm. merenmittaustekniikkaan liittyviä 
asioita, merikarttoja, merenmittauksen 
taloudellisia vaikutuksia, koulutusta 
sekä rannikkovyöhykkeen tutkimusta.

Teknisistä asioista oli esitelty 
mm.  suurten mittausdatamäärien käsit-
telyä, mittausten laadun arviointia 
ja datan visualisointia eri tarkoituksia 
varten. Lisäksi käsiteltiin paikannus-
menetelmiä merenmittauksen lähtökoh-
dista. Omissa sessioissaan käsiteltiin 
merikarttoja sekä merikarttoihin ja 
merenmittaukseen liittyviä korkeusjär-
jestelmiä.

Omaksi asiakokonaisuudekseen oli 
nostettu merenmittauksen taloudellisia 
hyötyjä sekä koulutusta käsittelevät 
asiat.

Rannikkovyöhykkeen tutkimuksessa 
ja hallinnassa oli esitelty mm. maan-
pinnan ja merenpohjan saumattomien 
korkeusmallien muodostamista sekä 
hyödyntämistä erityisesti alueilla, joilla 
meren pinnan korkeuden muutok-
set vaikuttavat rannikkovyöhykkeellä 
tai alueilla, joilla on esim. huomattava 
tsunamiriski.

Komissio 4:n aiheisiin kuuluivat myös 
esitykset koskien merialueiden kiinteis-
töjärjestelmiä (marine cadastre), jonka 
perusteella voidaan määritellä ja hallita 
merillä (vesialueilla) rajattuaja alueita 
koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
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