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Hallinnollisia uudistuksia 
Pohjoismaissa

Ruotsissa on ehdotettu läänien luku-
määrän vähentämistä. Tällöin myös 
maanmittauslaitoksen lääninjohtajan 
(länslantmätare) virkoja vähennettäisiin. 
Uuden hallituksen myötä yksityistämis-
linja jatkuisi, mutta toimitustuotantoon 
se ei vaikuttaisi.

Kuten muissa maissa, myös Norjassa 
keskustellaan hallinnon rakenteesta. Ny-
kyinen hallitus on vahvistamassa kuntien 
asemaa ja henkilöstön määrä julkisella 
sektorilla on kasvamassa.

Tanskassa kuntauudistus astui voi-
maan vuoden 2007 alusta, jolloin kuntien 
lukumäärä väheni alle sadan. Sen seu-
rauksena on kuitenkin syntynyt paljon 
hallinnollisia pulmia.

Organisaatiomuutoksia 
yhdistyksissä

Norjassa maanmittariyhdistys (Norges 
Jordskiftekandidatforening) haluaisi 
vuo den 2008 alusta siirtyä jäsenten va-
paaehtoiseen sertifi ointiin. Tämä johtuu 
siitä, että tuleville yksityisen ja julkisen 
sektorin maanmittareille ei tulla asetta-
maan laatu- ja pätevyysvaatimuksia. Jos 
haluaa tulla sertifi oiduksi, pitää täyttää 
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YHDYSMIESKOKOUS TANSKASSA
kesällä 2007

Yhdysmiesneuvostoon kuuluu kolme edustajaa kustakin maasta. Henning Elmstrøm Tanskasta johtaa puhetta, vasemmalla 
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tietyt koulutus-vaatimukset ja on sitou-
duttava noudattamaan eettisiä sääntöjä. 
Järjestelmään sisältyy myös valitusme-
nettely. Sertifi oinnista perittäisiin 2 000 
kruunua.

Tanskan yhdistys on lyöttäytynyt yh-
teen sikäläisen insinööriyhdistyksen kans-
sa ja myynyt kiinteistönsä, jossa myös FIG:
n toimisto toimi. Uudelleenjärjestelyllä 
toivotaan parempaa palvelua jäsenistölle. 
Muutokset ovat myös johtaneet rakenne-
muutoskeskusteluun.

Muutoksella on jäsenmaksua voitu 
alentaa 7 000 kruunusta 5 000 kruunuun. 
Yhdistys haluaa edelleen säilyttää identi-
teettinsä ja itsenäisyytensä.

Ruotsissa on saatu aikaan kattojärjestö 
maanmittariyhdistykselle ja arviointiyh-
distykselle. Yhdistämällä toimistopalve-
luja on voitu karsia kustannuksia Ruotsin 
molemmissa yhdistyksissä.

Uudistunut lehti ja kotisivut ovat 
myös saaneet hyvän vastaanoton. Vielä 
on ennenaikaista sanoa sulautuvatko yh-
distykset yhdeksi yhdistykseksi.

Opetusyhteistyötä Tanskan 
ja Ruotsin välillä

Alhaisen opiskelijamäärän takia on maan-
mittauksen opiskeluohjelma syksyllä 

Johan von Wendt



2006 40 opiskelijaa 70 hakijasta ja tänä 
vuonna on ollut 60 hakijaa.

Maanmittauskoulutuksen edistämisek-
si päätettiin asettaa toimikunta, jonka ko-
koonkutsujana on Tanska. Tavoitteena on 
turvata tarpeellinen määrä maanmittareita 
ja tutkia mahdollisuuksia saada pätevyyt-
tä useampaan maahan, kuten yhteistyö 
Aalborg–Lund mahdollistaa. Tarvitaan 
yhteistyötä kunkin maan keskusviraston 
kanssa ja koulutuksesta vastaavien tahojen 
kanssa.

Työllisyystilanne
Todettiin, että jokaisessa maassa on erit-
täin hyvä työllisyystilanne, ja että kysyntä 
ylittää tarjonnan.

Kirjaamisjärjestelmä
Norjassa kirjaamisjärjestelmä siirtyy sikä-
läiseen karttalaitokseen kuluvan vuoden 
aikana.

Norjan uusi hallitus haluaa rajoittaa yk-
sityistämistä ja vahvistaa julkista sektoria. 
Vaikka edellinen Stortinget oli jo hyväk-
synyt lain, joka olisi poistanut kuntien 
yksinoikeuden maanmittausalalla, niin 
nyt on tekeillä lakimuutos, jonka avulla 
kunnallinen maanmittaustoiminta säilyi-
si. Kunnilla olisi valta päättää, käyttääkö 

se yksityisiä mittareita vai hoitavatko ne 
itse nämä tehtävät.

Tanskassa alkaa myös uudistettu lain-
huuto- ja kiinnitysasioiden hoito 1.3.2008 
lukien. Se jatkuu oikeuslaitoksen alai-
suudessa, vaikka maanmittarit katsovat, 
että se kuuluisi maanmittauslaitoksen 
tehtäviin. Työ on edennyt nopeasti ja 
kustannuksiltaan edullisesti. Oletettiin 
kahdeksan  vuoden työtaakkaa, joka nyt 
on hoitunut kolmessa vuodessa.

Ruotsissa kirjaamisasiat siirtyvät 
maanmittauslaitokselle 1.6.2008 ja nämä 
asiat käsitellään seitsemällä paikkakun-
nalla. Maanmittausarkisto on skannattu, 
mutta milloin tämä kohdistuu lainhuuto- 
ja kiinnitysasioihin on vielä auki.

Kansainväliset asiat
Pohjoismaisilla mittareilla on hyvä edus-
tus sekä FIG:ssä että CLGE:ssä. Kesäkuussa 
2008 pidetään FIG:n working week Tuk-
holmassa ja samalla Ruotsin yhdistys 
juhlii 100-vuotista taivaltaan. Tämän 
johdosta on päätetty siirtää Tanskassa 
pidettävää pohjoismaista kongressia vuo-
della eteenpäin pidettäväksi Aalborgissa 
5.–7.8.2009.

Ilmakuvaukset (väri-, väri-infra- ja MV-kanavat)  
Laserkeilaukset helikopterilla sekä lentokoneella 
Kartoitukset  
Maastomallit 
3D-kaupunkimallit 
Ortokuvat 
Ympäristökartoitukset 
Pictometry® 
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käynnistetty myös Kööpenhaminassa. 
Sekä Aalborgissa että Kööpenhaminassa 
on nyt molemmissa noin 30 opiskelijaa. 
Lisäksi on käynnistetty yhteistyö Aal-
borgin ja Lundin yliopistojen välillä. 
Ensimmäisten opiskelijoiden, joilla on 
maanmittarin pätevyys sekä Ruotsissa 
että Tanskassa, arvioidaan valmistuvan 
2009. Tanskassa on mielenkiinto tähän 
kaksoispätevyyteen ollut Ruotsia suu-
rempi.

Ruotsissa on arvioitu, että maanmit-
tareiden vuosittainen tarve olisi noin 
200. Tukholman KTH:ssa maanmittaus 
kuuluu yhdyskuntarakentamisen opinto-
ohjelmaan. Kiinteistöoikeuteen on tullut 
25 opiskelijaa ja kiinteistötalous on myös 
kiinnostanut opiskelijoita. Geomatiikka-
opiskelu on kuitenkin varsin harvojen 
kiinnostuksena.

Lundin yliopistossa maanmittauksella 
on 60 opiskelupaikkaa. Trollhättaniin 
on sopivasti pyrkijöitä AMK-insinööri 
koulutukseen ja vuosi siten on Luulajassa 
aloitettu alan koulutus.

Norjan Åsissa on hakijoiden määrä 
geomatiikan opiskeluun ollut vaatimaton. 
Sen sijaan on 20 opiskelijaa hakeutunut 
kaavoituksen ja kiinteistötalouden opin-
tosuunnalle. Bergenissä otettiin vuonna 


