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SLF:N PUHEENJOHTAJA TOMMY ÖSTERBERG AVASI KONGRESSIN JA MUISTELI

ENSIMMÄISEN KONGRESSIN OLLEEN KÖÖPENHAMINASSA 1928.

KONGRESSIIN OSALLISTUI NOIN 200 OSANOTTAJAA, JOISTA VAIN 30 SUOMESTA.

XIX MAANMITTARIKONGRESSI
Tukholmassa

Kesäkuun lopun päivinä
kokoontui noin

200 maanmittaria
eri pohjoismaista

seuralaisineen Tukholman
keskustaan

Musiikkiakatemiaan.

sin tulevaisuudesta huolestunut. Ruotsa-
laisetkin olivat laskelmansa perustaneet
hiukan korkeammalle osanottajamää-
rälle.

Ensimmäistä kertaa jaettiin kongres-
sipalkinto kunkin maan edustajalle erik-
seen. Suomesta palkinnon sai diplomi-

insinööri Camilla Gädda aiheesta ”För-
nyelse av bebyggda områden”. Muut pal-
kinnon saajat olivat landinspektør, Ph.D.
Michael Tophøj Sørensen, Tanska (”Den
ustyrlige etaljhandel”), Ola Øvstedal,
Norja (”GPSPROG – En verktøykasse for
analyse av GPS-observationer”) sekä Lina
Nyberg ja Andreas Prevodnik Ruotsista
(”A pilot study of soil erosion in the
close environment of Irija, Western Slo-
venia”).

Kongressineuvosto
Kongressineuvosto, johon yhdysmies-
neuvoston lisäksi kuuluu kunkin maan
maanmittauslaitoksen johtajat, kokoon-
tui kuntien ja oppilaitosten edustajilla
vahvistettuna. Suomesta oli läsnä poh-
joismainen yhdysmies Mikko Uimonen,

Suomalaisia kokoukseen
osallistui noin 30. Koko-
uksen teemat käsittelivät
kiinteistönmuodostusta
ja -rekisteröintiä, asunto-

markkinoita, kaupunkien
uudistamista (urban förnyelse), tutki-
musta, koulutusta ja työmarkkinoita sekä
eräitä kansainvälisiä hankkeita teemalla
”Pohjola ja maailma”. Kansliapäällikkö
Christer Lignellin ja kaupungininsinööri
Hans Sandlerin johtama tutustumisretki
suuntautui Tukholman keskustan ja
ympäristön erityyppisille asunto- ja
teollisuusalueille.

Suomeakin puhuva, tornionjokilaak-
sosta kotoisin oleva kongressinjohtaja
Svante Astermo oli kongressin järjeste-
lyihin tyytyväinen, mutta myös kongres-
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varayhdysmies Erik Lönnfeldt, Maanmit-
tauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia sekä
Kuntaliiton maankäyttöinsinööri Tom
Granström.

Maanmittauslaitosten edustajat esit-
tivät huolensa työvoiman saatavuudesta.
Laman aikana lakkautettiin virkoja ja
monen vuoden aikana ei palkattu uutta
väkeä. Seurauksena opiskelijat ja tuoreet
maanmittarit eivät hakeudu julkiselle
sektorille.

Neuvoston mielestä ensisijaisen tär-
keää on huolehtia siitä, että koulutus
vastaa yhteiskunnan jatkuvasti muuttu-
viin tarpeisiin ja on mielekästä myös
opiskelijoiden mielestä. Toiseksi mark-
kinointia tulisi tehostaa oleellisesti. Tar-
vitaan alan sisäistä markkinointia sekä
erityisesti maanmittaritehtävien markki-
nointia yhteiskunnalle ja potentiaalisille
opiskelijoille. Kolmas taso on työnanta-
jien oma rekrytointi ja kilpailu pätevästä
työvoimasta.

Yhdysmiesneuvosto
Yhdysmiesneuvoston kokous pidettiin
kongressia edeltävänä ja sen jälkeisenä
päivänä. Kokoukseen osallistuivat Suo-
men, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhdys-
miehet, varayhdysmiehet ja maanmitta-
uslehtien päätoimittajat. Suomesta osal-
listuivat Mikko Uimonen, Erik Lönnfeldt
ja Markku Villikka. Yhdysmieskokouk-
sessa käsiteltiin mm. kansalliset rapor-
tit, maanmittausalan koulutusta ja mark-
kinointia, FIG-asioita, ammattilehtiuuti-
sia sekä arvioitiin kongressin onnistu-
mista.

Teksti ja kuvat:
PEKKA LEHTONEN

pekka.lehtonen@nls.fi

KONGRESSINJOHTAJA SVANTE ASTERMO,

JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN JÄSEN GÖRAN

ERIKSSON JA PEKKA HALME POHTIVAT

KONGRESSIN TULEVAISUUTTA VENERETKEN

LOUNASTAUOLLA. TAUSTALLA TUKHOLMAN

KAUPUNGIN INSINÖÖRI HANS SANDLER.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA JAETTIIN KONGRESSIPALKINTO

KUNKIN MAAN EDUSTAJALLE ERIKSEEN. PALKINNONSAAJAT

OLIVAT CAMILLA GÄDDA, SUOMI, MICHAEL TOPHØJ

SØRENSEN, TANSKA, OLA ØVSTEDAL, NORJA SEKÄ LINA

NYBERG JA ANDREAS PREVODNIK, RUOTSI.

Ruotsin maanmittariyhdistys SLF oli
19. pohjoismaisen maanmittarikongres-
sin isäntänä kesäkuun loppupäivinä Tuk-
holmassa. Tapaaminen noudatteli totut-
tuja puitteita: esitelmiä, perhevierailuja,
tutustumista suurkaupungin maankäyt-
tö- ja rakentamisasioihin, bankettia ja

maanmittauslaitos oli vastikään haja-
sijoitettu.

Gävlen ja Tukholman kongresseilla
oli paljon yhteistä mutta myös eroavai-
suuksia. Gävleen saapui selvästi enem-
män osanottajia sekä runsaammin per-
heenjäseniä ja seuralaisia. Gävlen kong-

seurustelua. Pohjoismaisten kontaktien
luomisessa ja verestämisessä kongressi
oli myös hyödyllinen. Kokouksesta jäi
mukava muisto.

Edellisen kerran Ruotsi oli isäntänä
16 vuotta aikaisemmin. Tuolloin kong-
ressi pidettiin Gävlessä, jonne Ruotsin

RESOLUTION   Lantmätare från de nordiska länderna samlade till kongress i Stockholm har observerat
en tendens mot minskande intresse för lantmäteriutbildningen vid flera universitet i de nordiska länderna.
Samtidigt har kongressen tydligt visat att branschen har ett stort behov av nya studerande även framledes.

Kongressen uppmanar lantmätareföreningarna, verksamheterna, universiteten och myndigheterna i de
nordiska länderna att gemensamt ta initiativ som kan stärka studerandes intresse för lantmätarutbildningen.

Som ett led i detta uppmanar kongressen till initiativ för att bryta ned formella och praktiska barriärer
som hindrar en öppen nordisk arbetsmarknad för lantmätare.

TUKHOLMA 2000 – JÄRVENPÄÄ (?) 2004
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FIG solmi
yhteistyösopimuksen

Habitatin kanssa
YK:n asuinympäristöjärjestö UNCHS
(Habitat) oli kutsunut FIG:n useiden
muiden ammatillisten järjestöjen, kuten
kansainvälisen arkkitehtiliiton IUA:n
sekä International Federation of Hou-
sing and Planning IFHP:n kanssa touko-
kuussa Nairobissa järjestettyyn YK:n eri-
tyisistunnon ensimmäiseen valmistele-
vaan kokoukseen. Istanbul+5-seuranta-
kokous pidetään New Yorkissa kesä-
kuussa 2001 ja siinä tullaan arviomaan
Istanbulissa vuonna 1996 hyväksytyn ns.
Habitat Agendan toteutumista. Istan-
bul+5 on viimeinen suurten YK:n maail-
manlaajuisten kongressien seuranta-
kokouksista (muita ovat mm. Rion ym-
päristökokous ja Beijingin naiskongressi).
Ennen varsinaisen erikoisistunnon jär-
jestämistä kuuluu valmistelevien koko-
usten sarjaan vielä toinen kokous Nairo-
bissa Habitatin päämajassa helmikuussa
2001 sekä sarja alueellisia kokouksia.

Nairobissa FIG:llä oli erityisasema
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Kansainvälisen maanmit-
tausinsinöörien liiton
FIG:n pitkäjänteinen
toiminta kehitysmaiden
maanomistus- ja asumis-
olojen kehittämisessä
tuottaa tuloksia. Touko-
kuussa FIG solmi uuden
nelivuotisen yhteistyö-
sopimuksen YK:n asuin-
ympäristöjärjestön
Habitatin kanssa Nairo-
bissa ja heinäkuussa FIG
osallistui kutsuttuna
ammatillisena partnerina
Urban 21 -konferenssiin
Berliinissä. Parhaillaan on
vireillä useita kansainväli-
siä ja alueellisia seminaa-
reja ja konferensseja,
joissa FIG on pääjärjestä-
jänä tai keskeisenä osa-
puolena.

PEKKA LEHTONEN
Kirjoittaja on järvenpääläinen

Maankäyttö-lehden toimittaja.

ressi tuntui tuolloisesta ensikertalaisesta
isommalta, juhlavammalta ja virallisem-
malta.

Kongressin osanottajamäärä on noista
ajoista pudonnut ja nuoret insinöörit ovat
kadonneet.

Pohjoismaisella yhteistyöllä on edel-
leen ainutlaatuinen merkityksensä ja
pitkät perinteet. Kongressin johtajan
Svante Astermon ja järjestelytoimikun-
nan jäsenen, entisen SLF:n puheenjoh-
tajan Göran Erikssonin kanssa todettiin
lounaspöydässä, ettei yhteistyön tarpeel-
lisuutta ole tarpeen edes perustella. Sen
arvo on selvää ja pohjoismainen etu-
oikeus.

Tästä huolimatta kongressin menes-
tys tulevaisuudessa ei ole varmaa. Kan-
sainväliset yhteydet ovat laajentuneet.
Suomella ja muillakin mailla EU:n jäse-
ninä pohjoismainen yhteistyö kansain-
välisyyden peruskivenä on ohentunut.
Kongressin tulevaisuus on meitä suoma-
laisia erityisesti kiinnostava kysymys
nyt, koska olemme seuraava kongressin
järjestäjä.

Millä tavoin tämä arvokas yhteistyön
muoto voi kestää muuttuneen ympäris-
tön pyörteissä? Kuinka voidaan säilyttää
osanottajamäärä tai nostaa se aikaisem-
paan loistoonsa, tuoda perheet mukaan
ja saada nuoret insinöörit liikkeelle?

Kongressin tulisi olla jatkossakin sekä
ammatillisesti antoisa että elämykselli-
nen. Ammatillinen kohdentaminen on
ongelmallista suurelle, heterogeeniselle
joukolle. Tärkeää olisi löytää ajassa liik-
kuvia konkreettisia aiheita, jotka purisi-
vat täsmäkoulutuksen tapaan ja olisivat
yhteisiä.

Elämyksellisyys on tärkeää. Sanotaan-
han, että ”ostopäätös” (so. kongressiin
osallistuminen) tehdään 90-prosentti-
sesti tunteella. Elämyksellisyyttä voi
lisätä onnistuneilla kongressipuitteilla,
sosiaalisella ohjelmalla, tutustumiskäyn-
neillä sekä kongressiin liittyvillä erilli-
sillä ”matkailumoduuleilla”.

Ongelmana on nuorten insinöörien
vähäinen osallistuminen. Voitaisiinko
esimerkiksi teekkareiden Nordiskt Möte
järjestää samanaikaisesti – omana koko-
naisuutetaan mutta ripaus yhteisin oh-
jelmin! Kustannukset ovat selkeä osal-
listumisen rajoite nuoremmille. Tämän
totesivat mm. ruotsalaiset äskettäin val-
mistuneet osallistujat.

Kongressi on järjestetty perinteisesti
kesäkuun loppupäivinä, siis juhannuk-
sen jälkeen ja lomakauden jo alettua.
Helpottaisiko kongressin siirtäminen var-
sinaisen lomakauden ulkopuolelle, esi-
merkiksi kesäkuun tai elokuun puoli-

väliin?
Oleellista on myös riittävä ennakko-

markkinointi. Pohjoismaisien jäsenjärjes-
töjen tiedotteissa tulisi kongressiinfor-
maatiota esiintyä riittävän ajoissa ja tois-
tuvasti. Samalla tulisi esitellä tapahtu-
man elämyksellisyyttä ja mahdollisuutta
yhdistää erilaisia matkailupaketteja
kongressimatkaan. Voitaisiin korostaa
Suomea myös matkailumaana. Näin
kongressista muodostuisi koko perheen
lomamatka Suomeen.

Kustannuksilla lienee myös osuutensa
kongressiin osallistumiseen. Kaikilla
osallistujilla ei ole mahdollisuutta saada
työnantajan tukea. Tarjoamalla kontuu-
hintaisen kongressin ja hinnaltaan eri-
laisia majoittumismahdollisuuksia, voi-
taisiin tätä kynnystä alentaa. Helppo
sanoa.

Ehkäpä esitettyjen ajatusten pitävyyttä
voisi tutkia jäsentiedusteluin Pohjoismai-
sen yhdysmiesraadin junailemana.

Ehdotusten kirjoittelu on helppoa,
lihoiksilaittaminen tuntuvasti vaikeam-
paa. Kongressi on kuitenkin tulossa nel-
jän vuoden kuluttua.

Vielä yksi ehdotus.
Järvenpään kaupunki on lähettänyt

MIL:n hallitukselle kirjeen, jossa se eh-
dottaa seuraavan kesäkongressimme ko-
kouspaikaksi Järvenpäätä. Kirje ei vält-
tämättä ollut ihan spontaani, mutta sel-
keä kaupungin mielipideilmaisu kuiten-
kin.

Järvenpäässä on kokoukselle soveltu-
vat tilat: palvelustaan palkittu hotelli ja
Järvenpää-talo vierekkäin, rautatiesema
näiden välissä. Moottoritie kulkee kau-
pungin kyljessä ja Helsinki-Vantaan len-
tokenttä sijaitsee 25 minuutin päässä.
Sopii siis saapua Sibeliuksen kaupun-
kiin maitse tai ilmateitse kaikilla vem-
peleillä tahi meritse läheisen satamakau-
pungin kautta. Kaupungin pääkatu – tuol-
loin jalankulkutilaksi muutettu, alkaa
hotellin nurkalta ja päättyy Tuusulanjär-
ven rantaan. Tuusulanjärven Rantatien
kulttuurimaisemat ja -kohteet ovat lajis-
saan ainutlaatuisia Suomessa. Siinäpä
hyvä lähtökohta sosiaalisille tapahtu-
mille. Ammatillisilla tutustumiskäyn-
neillä ja muillekin retkillä mielenkiin-
toisia kohteita tavoitetaan alle puolen
tunnin – pääkaupunki mukaan lukien.

Ylläolevia näkökohtia voisi luonte-
vasti toteuttaa Järvenpäässä kuten tie-
tysti monella muullakin paikkakunnalla.


