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FIG :n komissio 2:n (Professional Edu-
cation) puheenjohtajuus siirtyy Washing-
tonin kongressin jälkeen espanjalaisen
Pedro Caveron vastuulle. Soulin Wor-
king Weekin jälkeen on jo mahdollista
vetää yhteen omat aikaansaannoksensa
kaudella 1998–2002, jona allekirjoitta-
nut on toiminut kysesen komission joh-
dossa.

Tärkein edistys on saatu aikaan Vir-
tuaaliakatemia (Virtual Academy and
Distance Learning)- ja Maanmittauksen
opetusohjelma (Surveying Curricula)
-työryhmissä. Myös Soulin komissioko-
kouksissa ja teknisissä esityksissä nämä
teemat olivat esillä (yhteensä kolme is-
tuntoa ja 10 esitelmää). Näiden lisäksi
toiminta työryhmässä, joka pohtii ali-
edustettujen ryhmien – naisten, nuor-
ten, kielellisten vähemmistöjen ja kehi-
tysmaiden edustajien – asemaa FIG:ssä,
on liittynyt luontevasti Koulutus-komis-
sion aihepiireihin.

Virtuaaliakatemia-työryhmän pu-
heenjohtajana toimii professori Henrik
Haggrén. Soulissa aiheesta pidettiin yksi
tekninen sessio: professori Esben Munk
Sörensen Tanskasta esitti kattavan nä-
kymän 5–10 vuoden perspektiivillä, pro-
fessori Bela Markus Unkarista ja allekir-
joittanut pitivät esitykset omien yliopis-
tojen kokemuksiin pohjautuen. Näiden
esitysten – kuten kaikkien muidenkin
abstraktit ovat luettavissa FIG:n web-si-
vuilla, Koulutus-komission tärkeimmät
esitelmät ovat luettavissa kokonaisuu-
dessaan myös komission sivuilta – näil-
le kaikille pääsee kätevästi FIG:n pääsi-
vun kautta http://www.fig.net. Virtuaa-
liakatemia-työryhmä järjesti Soulin jäl-
keen Otaniemessä Workshopin (5.–
8.6.2001), jossa oli koolla alan kehittäji-
en ydinjoukko. Virtuaaliakatemiatyön
tavoitteena on Washingtoniin mennessä
luoda konsepti maanmittausalan koulu-
tuksen portaalista, jossa sekä esitellään
koulutusohjelmia että annetaan mahdol-
lisuus materiaalien ja mahdollisten vir-
tuaaliopintojaksojen lukemiseen ja jopa
suorittamiseen. Workshopin esitykset ja
muuta Virtuaaliakatemia-työryhmän tie-
toa on saatavilla web-sivuilla (helpoin
pääsy FIG:n pääsivun kautta komissioi-
hin ja sieltä Komissio 2, aktiviteetit ja

kehittämisessä.

MAKLI FIG:n jäseneksi
FIG:n jäsenmäärä on ollut viime vuosina
jatkuvassa nousussa. Soulissa uusiksi jä-
senyhdistyksiksi hyväksyttiin Maanmit-
tausalan Ammattikorkeakoulu- ja opis-
toteknisten Liitto MAKLI ry, josta näin
tuli toinen suomalainen täysjäsen. Muut
uudet jäsenet tulevat hieman eksootti-
semmista maista eli Armeniasta, josta
hyväksyttiin samalla kertaa kaksi uutta
jäsentä, Marokosta, Mongoliasta sekä
Puerto Ricosta. Näiden päätösten jälkeen
FIG:llä on varsinaisia jäsenjärjestöjä yh-
teensä 85 edustaen 72 maata. Kambod-
zan maa- ja suunnitteluministeriö hy-
väksyttiin liitännäisjäseneksi. Akatee-
misten jäsenten määrä ylti kokouksessa
37 yliopistoon ja korkeakouluun 25 maas-
ta.

Kehitysmaiden auttamiseksi yleisko-
kous hyväksyi uuden jäsenmaksuraken-
teen, joka tulee voimaan vuonna 2003.
Jäsenyhdistykset, jotka tulevat maailman
köyhimmistä maista, tulevat jatkossa saa-
maan 50 prosentin alennuksen jäsenmak-
sustaan.

Yhdysvaltalaisen hallituksen ponnis-
telut uusien yritys- ja yhteisöjäsenten
saamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Vuo-
den 2000 yleiskokouksen jälkeen on uu-
sia yritysjäseniä liittynyt kaikkiaan seit-
semän, joten kokonaismäärä on jo 17.
Uusimpina jäseninä ovat yhdysvaltalai-
set GIS-yhtiö ESRI ja mittausvälineyhtiö
SECO Manufacturing sekä saksalainen
kehitysyhteistyöorganisaatio GTZ.

Yleiskokous vahvisti myös FIG:n sää-
tiölle uudet säännöt ja toimintaperiaat-
teet. Samalla säätiön toiminta siirtyi
FIG:n toimiston yhteyteen Kööpenhami-
naan. Säätiön uusi hallitus on käynnis-
tänyt varojen keruukampanjan, joka hui-
pentuu Washingtonin kongressin yhtey-
dessä järjestettäviin erityistapahtumiin.
Tavoitteena on pikaisesti kerätä pääoma,
jonka turvin voidaan aloittaa maanmit-
tausalan ja opiskelijoiden tukeminen eri-
tyisesti kehitysmaissa.

Tanskan maanmittausinsinöörien liit-
to DdL ja FIG allekirjoittivat Soulissa
sopimuksen FIG:n pysyvän toimiston
tulevaisuudesta. Sopimus takaa toimis-
ton säilymisen Kööpenhaminassa myös
vuoden 2003 jälkeen. FIG:n kannalta so-
pimus on erittäin hyvä, sillä se takaa
jatkuvan taloudellisen tuen myös aloi-
tuskauden jälkeen.

Seuraava FIG:n yleiskokous pidetään
vuoden 2002 maailmankongressin yh-
teydessä Washingtonissa. Kongressiin,
joka pidetään 19.–26. huhtikuuta 2002,
odotetaan jopa yli 5 000 osanottajaa.
Lisätietoja kongressista sekä mahdolli-
suudesta toimittaa esitelmiä sen teknil-
liseen kongressin löytyy sekä FIG:n
kotisivulta että kongressin kotisivulta
www.fig2002.com.

Markku Villikka, sähköposti:
markku.villikka@fig.net

Raimo Vajavaara, sähköposti:
raimo.vajavaara@mmm.fi

Kuvat: Markku Villikka

FIG:n yleiskokous hyväksyi järjestön uudet

säännöt ja hallintomallin yksimielisesti.
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työryhmät).
Virtuaaliakatemian ongelma on

maanmittauksen koulutusohjelmi-
en moninaisuus – ei ole mahdol-
lista löytää edes yksinkertaistettua
perusmallia, jolla voisi kuvata kaik-
ki yliopistolliset ohjelmat. Riippu-
en maasta opetus voi olla painottu-
nut kiinteistötalouteen tai mitta-
ukseen ja kartoitukseen. Kaikissa
ohjelmissa ei löydy lainkaan paik-
katietojärjestelmäopetusta, myös
tukiaineiden tarjonta vaihtelee.
Esim. eurooppalaisia opetusohjel-
mia voidaan vain karkeasti luoki-
tella ns. saksalais-pohjoismaiseen
malliin ja englantilais-suomalai-
seen malliin. Tämänkaltaiseen tu-
lokseen tuli mm. CLGE:n (The
Council of European Geodetic Sur-
veyors) taholta asiaan perehtynyt
professori Hans Mattsson Ruotsis-
ta – komissio 2:lla on ollut mah-
dollista olla mukana CLGEn työssä
ja mm. osallistua pidettyihin semi-
naareihin. Tästä on ollut suuri tuki
Maanmittauksen opetusohjelmat
(Surveying Curricula) -työryhmän
työhön. Kyseinen työryhmä, jota
on vetänyt professori Jud Rouch
(USA), on vuosien aikana pyrkinyt
keräämään opetusohjelmakuvauk-
sia eri puolilta maailmaa, Soulin
esitelmissä esiteltiin latinalaisen Ameri-
kan (professori Pedro Cavero), USAn
(professori Jud Rouch), Kiinan (profes-
sori Liu Yanfang) ja Korean (professori
Jongduck Ji) opetusohjelmia. Komissio-
kokouksessa myöhemmin todettiin jo ai-
emmin myönnetty tosiasia: ohjelmat ja
niiden opetustavoitteet poikkeavat niin
paljon toisistaan, että edes pääryhmä-
kohtaista vastaavuutta (esim. geodesia,
fotogrammetria, kartografia, kaukokartoi-
tus, paikkatietotekniikka, kiinteistötek-
niikka, laki, talous jne.) ei ole. Tästä seu-
rauksena ohjelmia ei voi systemaattises-
ti verrata toisiinsa.

Olisi kuitenkin hyvä, jos maailman-
laajuisesti tarjolla olevasta opetuksesta
olisi saatavissa tietoja esimerkiksi Inter-
netin välityksellä. Tällaista tietoa tarvit-
sevat opiskelijat etsiessään ulkomaista
opiskelupaikkaa ja toisaalta opettajat ke-

lisi välittömästi saada jakeluun. Ko-
missiossa ei pystytä tuottamaan
yhtä, kaikille soveltuvaa virtuaali-
yliopisto-ohjelmaa, sen sijaan tuli-
si tarjota jo tehtyä, valmista mate-
riaalia vapaasti valittavaksi ja käy-
tettäväksi.

Komissio 2 ei saa työtään val-
miiksi ennen Washingtonin kong-
ressia – tuskin seuraavallakaan ne-
livuotiskaudella. Nyt on kuitenkin
luotu konsepti, jota aiotaan kokeil-
la Teknillisessä korkeakoulussa.
Professori Henrik Haggrénin johta-
mana toteutetaan prototyyppi yllä
kuvatusta portaalista ja käyttöliit-
tymästä. Mallia voidaan esitellä
Washingtonin kongressissa.

Koulutus-komissio on vuosien
aikana saanut jatkuvasti uusia in-
nostuneita jäseniä, Soulissa pide-
tyssä kahdessa komissiokokoukses-
sa saatiin aikaan varmaan osallis-
tujaennätys, lähes neljäkymmentä
osallistujaa. Yhteistyössä komissio
9:n (Valuation and the Management
of Real Estate) kanssa perustettiin
erityisesti arviointikoulutuksen
työryhmä, jonka puheenjohtaja on
professori Kauko Viitanen. Suoma-
laisten panos Koulutus-komission
työhön on mittavaa, se kuvastanee
aktiivisuuttamme opetuksen kehit-

tämisessä. Myös muut pohjoismaat, eri-
tyisesti Tanska, ovat vahvasti mukana.
FIG:n eräs tavoite on viedä koulutus-
osaamista kehittyneistä maista kehitys-
maihin. Seuraava tapahtuma, vielä en-
nen Washingtonia, jossa Koulutus-komis-
sio on mukana on Keniassa, Nairobissa
järjestettävä International Conference on
Spatial Information for Sustainable De-
velopment (ohjelma FIG:n web-sivuilla).
Allekirjoittanut pitää siellä keynote-esi-
telmän, jonka keskeinen sisältö liittyy
geoinformaatiotieteen (Geoinformation
Science) yliopisto-opetuksen kehittämi-
seen perinteisestä GIS-järjestelmien käy-
tön opetuksesta kohti teoreettisen poh-
jan omaavan itsenäisen tieteenalan ope-
tusta.

Kirsi Virrantaus
kirsi.virrantaus@hut.fi

hittäessään omaa opetustaan. Tällä het-
kellä FIG:n Surveying Educational Data-
base on käytettävissä (pääsy FIG:n pääsi-
vulta, SEDB), mutta sen ongelma on tie-
tojen vanhentuneisuus. Komissiotyössä
onkin todettu, että manuaalisesti ylläpi-
dettävä tietokanta ei ole hyvä ratkaisu,
koska se vaatisi, että sadat yliopistot ak-
tiivisesti ylläpitäisivät tietojaan. Tähän
ongelmaan on komissiossa pohdittu por-
taaliratkaisua: olisi kehitettävä automaat-
tisesti yliopistojen koulutusohjelmatie-
tokannoista itseään päivittävä sovellus,
jossa olisi helppo ja visuaalinen käyttö-
liittymä sekä mahdollisuus siirtyä halu-
tun yliopiston omille sivuille; lisäksi
portaalin tulisi tarjota pääsy alalla tuo-
tettuihin virtuaaliyliopisto-ohjelmiin ja
digitaalisiin oppimateriaaleihin. Soulin
komissiokokouksen yhteinen mielipide
oli, että tuotetut digitaaliset aineistot tu-

Maanmittauksen koulutuksen
portaali tekeillä

Korealainen ystävällisyys ja

järjestelmällisyys saivat kaikkien

osanottajien jakamattoman

suosion. Järjestelykomitea sai

ansiosta osakseen yleiskokouksen

lämpimät kiitokset.
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