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FIG Working Week 2008 Tukholmassa

NUORET MAANMITTARIT  
NÄKYVÄSTI  ESILLÄ  KAIKKIEN 
AIKOJEN SUURIMMASSA  VUOSIKONFERENSSISSA

FIG:n vuotuinen konferenssi Working Week kokosi juhannuk-

sen alusviikolla Tukholmaan ennätysmäisen osanottajajou-

kon. Kaikkiaan 950 osanottajaa 90 maasta osallistui tähän 

kokoukseen, jonka teemaksi oli valittu sukupolvien välisen 

yhteistyön lisääminen. Erityisenä tavoitteena oli opiskeli-

joiden ja nuorten maanmittareiden saaminen mukaan alan 

kansainväliseen toimintaan.

TÄSSÄ TAVOITTEESSA onnistuttiin 
hyvin sillä paikalla oli yhteensä noin sata 
opiskelijaa. Sekä nuorten maanmittarei-
den suuri määrä että heille järjestetty oh-
jelma (erityisistunnot ja pikamentorointi) 
onnistuivat yli odotusten. FIG:n kannalta 
nuorten mukaan saaminen on keskeinen 
järjestöpoliittinen ja toiminnallinen tavoi-
te. Nuorten aktivointi on erityisasemassa, 
kun FIG pyrkii kehittämään uusia keinoja 
maahan ja sen omistukseen liittyvien 
epäkohtien ratkaisemiseksi kehittyvissä 
talouksissa. FIG:n maailmanlaajuinen 
vastuu maa- ja asuntokysymyksissä nä-
kyi Tukholmassa myös UN-HABITAT:n 
kanssa yhdessä järjestetyssä asiantunti-
jakokouksessa.

maan huomattavia summia elinolojensa 
kehittämiseen. Tämän summan on arvi-
oitu olevan noin 20 miljardia US-dollaria 
vuodessa. Muista lähteistä tarvittaisiin 
vuosittain noin 5 miljardia dollaria, jotta 
YK:n asettamat tavoitteet kaupungistumi-
sen ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin 
saavuttaa. Tällä hetkellä muiden sijoitus-
ten määrä on kuitenkin vain noin kaksi 
miljardia. Tibaijuka totesi, että vain 10 
prosenttia maailman kiinteistöistä on nyt 
rekisteröity ja että monissa köyhimmissä 
maissa maa on edelleen perinteisessä yh-
teisomistuksessa – omistus on sosiaalises-
ti hyväksytty mutta vailla laillista asemaa. 
Rekisteröidyistä kiinteistöistä vain 5 % 
on naisten omistuksessa. Tibaijuka asetti 
suuria toiveita uusien kiinteistörekisteri-
järjestelmien kehittämiselle, jossa työssä 
FIG on aktiivisesti mukana (social tenure 
domain model).

Ensimmäisessä yhteisistunnossa puhu-
jina olivat ministeri Anders Carlgren, joka 
puhui maan ja kiinteistöjen merkityksestä 
Ruotsin talouden kehittymisen edelly-
tyksenä. Kehitysmaissa lainsäädännön 
kehittämiselle on suuri tarve, jotta kehit-
tämishankkeet pystytään perustamaan 
oikean kiinteistö- ja paikkatiedon varaan. 

SLF:n puheenjohtaja Svante Astermo avaamassa FIG:n 

konferenssia, jonka tunnuksena oli taalainhevonen.

UN-HABITAT:n pääjohtaja Anna 

Tibaijuka pitämässä juhlaesitelmää 

konferenssin avajaisissa.

Konferenssi juhlisti SLF:n 
100 vuotisjuhlia

Konferenssin järjestelyistä vastasi FIG 
yhteistyössä Ruotsin maanmittariliiton, 
SLF:n kanssa. SLF vietti samalla kertaa 
100-vuotisjuhliaan. Mainittakoon, että 
MIL:n täyttäessä 100 vuotta järjestettiin 
Helsingissä FIG:n kongressi vuonna 
1990. SLF isännöi jo toisen kerran FIG:n 
konferenssia. Konferenssin avaajina 
toimivat Ruotsin ympäristöministeri 
Anders Carlgren sekä Carl-Olof Ternryd, 
FIG:n presidentti edellisen Tukholman 
kongressin ajalta (1977), sekä nuorten 
maanmittareiden työryhmän puheenjoh-
taja Cecilia Lindén.

Konferenssin ohjelma oli varsin kat-
tava käsittäen yhteensä yli 70 luento- ja 
seminaaritilaisuutta, joissa pidettiin lähes 
350 esitelmää. Suomalaisten pitämiä esi-
telmiä oli kaikkiaan 17.

Konferenssin avajaisissa, jossa kult-
tuuriohjelma koostui kansantanssista ja 
kuninkaallisesta torvisoitosta, pääpuhuja-
na oli Anna K. Tibaijuka, UN-HABITAT:n 
pääjohtaja. Hän puhui kaupungistumisen 
haasteista. Toisin kuin usein ajatellaan, 
pystyvät kaupunkien köyhät sijoitta-
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Muina pääpuhujina olivat Ashraf Ghani, 
joka on mm. YK:n käyttämä asiantuntija 
Afganistanin kriisialueiden maakysymys-
ten ratkaisemisessa, sekä FIG:n presidentti 
Stig Enemark. Ensimmäisten kahden 
konferenssipäivän yhteisistunnot oli 
suunniteltu FIG:n ja UN-HABITAT:n yh-
teisseminaarin (Slum Upgrading through 
Innovative Financing Mechanisms) 
kanssa. Niissä keskityttiin yhteistyöhön 
maanmittareiden ja ekonomistien kesken. 
Luennot koskivat mm. mikrolainoja asu-
misen ja maankäytön parantamisessa sekä 
mm. Maailmanpankin toimintaa.

Uutuutena konferenssissa oli mah-
dollista saada esitykset arvioitua ns. peer 
review -prosessissa. Kaikkiaan noin 60 
esitystä tarjottiin tähän evaluointiin ja 40 
esitettiin Tukholmassa. Menettely antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet aka-
teemisille tutkijoille osallistua FIG:n kon-
ferensseihin, kun esitys on mahdollista 
sisällyttää akateemiseen ansioluetteloon. 
Peer review -menettely tullaan jatkossa 
sisällyttämään FIG:n konferensseihin 
vaihtoehtona normaaleille esityksille. 
Mielenkiintoista Tukholman kokemusten 
perusteella oli, että näytti siltä, että myös 
esitysten yleistaso paranisi evaluointime-
nettelyn innoittamana.

Valinnat yleiskokouksen 
suolana

FIG:n yleiskokouksessa hyväksyttiin 
lukuisia uusia julkaisuja mm. Costa Rica 
Declaration rantavyöhykkeiden integroi-
dusta suunnittelusta ja hallinnoinnista, 
FAO:n kanssa yhteistyössä tehty ohje Ca-
pacity Assessment in Land Aministration 
sekä raportti Informal Settlements – The 
Road towards more sustainable places. 
Yleiskokous hyväksyi myös järjestön 
uudet säännöt.

Suurin mielenkiinto kohdistui kui-
tenkin henkilövalintoihin. Kovan kisan 
ja äänestysten jälkeen uusiksi varapresi-
denteiksi valittiin Iain Greenway Englan-
nista sekä Teo CheeHai Malesiasta, joiden 
toimikausi on 2009–2012. Nykyisistä 
varapresidenteistä Ken Allredin ja Paul 
van der Molenin toimikausi loppuu tämän 
vuoden lopussa.

Tukholmassa valittiin käytännössä 
ammatillisten komissioiden puheenjoh-
tajat vuosiksi 2011–2014. Vaali koski 
varapuheenjohtajia (chair elec) vuosik-
si 2009–2010, mutta nykykäytännön 
mukaan heidät tullaan automaattisesti 
valitsemaan komissioidensa puheenjoh-
tajiksi vuonna 2010, mikäli he ovat käy-
tettävissä. Kahden komission – mukana 

Carl-Olof Ternryd ja  Cecilia 

Lindén eri sukupolvien 

edustajina avustivat Ruotsin 

ympäristöministeri Anders 

Carlgrenia, joka avasi kon-

ferenssin sitomalla nauhan 

sukupolvien välille.

Ruotsin kuninkaallisen 

henkivartiokaartin ratsas-

tava rakuunasoittokunta 

vastasi avajaisten musiikista 

soittaen mm. uuden sovituk-

sen FIG:n fanfaarista sekä 

Abban musiikkia.

maankäytönsuunnittelusta vastaava 8. 
komissio – varapuheenjohtaja jäi vielä va-
litsematta. Uudet varapuheenjohtajat ovat 
Leonie Newnham, Australia (komissio 1), 
Steven Frank, USA (komissio 2), Yerach 
Doytsher, Israel (komissio 3), Michael 
Sutherland, Kanada (komissio 4), Mikael 
Lilje, Ruotsi (komissio 5), Gethin Wyn 
Roberts, Englanti (komissio 6), Daniel 
Roberge, Kanada (komissio 7) ja Frances 
Plimmer, Englanti (komissio 9).

Uudet jäsenyhdistykset hyväksyttiin 
Filippiineiltä ja Bulgariasta. Yhteensä 
9 liitännäisjäsentä (affi liate) hyväksyt-
tiin liiton jäseniksi, näiden joukossa oli 
Maanmittauslaitos. FIG lisää yhteistyötä 
kansallisten maanmittaus- ja karttalaitos-
ten kanssa, missä pohjoismaat näyttävät 
esimerkkiä. Tukholman kokouksen jäl-
keen kaikkien pohjoismaiden maanmitta-
uslaitokset ovat jo FIG:n affi liate-jäseniä. 
Kaikkiaan julkisyhteisöjä on jäseninä nyt 
yhteensä 28.

Konferenssin sosiaalisen ohjelman 
tähtihetkiä olivat avajaisvastaanotto 
Tukholman kaupungintalossa, FIG:n 
säätiön iltatilaisuus Vasa-museossa sekä 
juhlaillalliset Grand-hotellissa jossa viih-
dytyksestä vastasi opiskelijoiden kuoro. 
Pohjoismaiseen tapaan myös vierailu 
ruotsalaisten maanmittareiden koteihin 
kuului ohjelmaan.

Seuraava FIG:n Working Week pide-
tään Eilatissa, Israelissa 3.–8. toukokuuta 
2009. Esitelmiä voi tarjota 10. marraskuuta 
2008 mennessä. Konferenssin kotisivu 
löytyy osoitteesta www.fi g.net/fi g2009. 
Tukholman konferenssin raportti löytyy 
FIG:n kotisivuilta ja esitykset osoitteesta 
www.fi g.net/pub/fi g2008.

Markku Villikka
markku.villikka fi g.net

Martti Pietikäinen ottamassa 

vastaan Maanmittauslaitok-

sen jäsentodistusta FIG:n 

presidentti Stig Enemarkilta.
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