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keSkiöön nouSivat hyvä hallinto, 
land management sekä paikkatieto- ja 
GNSS-infrastruktuurit. FAO järjesti osana 
konferenssia alueellisen konsultaation 
valmisteilla olevasta ohjeistosta vastuul-
lisesta maanhallinnoinnista. Konferenssin 
järjestelyistä vastasi FIG yhdessä Vietna-
min maanmittariliiton VGCR:n (Viet Nam 
Association of Geodesy, Cartography and 
Remote Sensing) kanssa. Konferenssi 
kokosi yhteensä lähes 400 osanottajaa 
yli 50 maasta. Osanottajista reilut sata oli 
Vietnamista ja loput Aasiasta ja muista 
maanosista.

Konferenssin kolme teemakokonai-
suutta olivat: maan hallinta (land gover-
nance), paikkatiedot ja ympäristö sekä 
osaamisen parantaminen (capacity buil-
ding). Hyvien hallintokäytäntöjen edistä-
minen maa-asioissa oli keskeinen teema 
myös FAO:n kaksipäiväisessä konsultaa-
tiossa Aasian maille valmisteilla olevista 
ohjeista vastuulliseksi maa- ja muiden 
luonnonresurssien hallinnoinniksi. Tämä 
seminaari, jonka järjestelyistä vastasi 
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FAO:n puolesta Mika Törhönen, keräsi 
noin 80 osanottajaa 15 Aasian maasta.

FIG:n presidentti Stig Enemark ko-
rosti avauspuheessaan maan keskeistä 
merkitystä kehitysmaiden nousulle sekä 
sopivien hallintomekanismien luomisen 
tärkeyttä kehityksen varmistamisessa 
kestävälle pohjalle. FIG:n konferenssi 

Vietnamissa oli tässä mielessä hyvin 
ajoitettu, sillä alueella on menossa useita 
suuria maakysymyksiin liittyviä projek-
teja Maailmanpankin ja kehitysohjelmien 
rahoituksella. Näitä on Vietnamin lisäksi 
mm. Filippiineillä sekä Kamputseassa, 
jossa suomalaisilla on merkittävä asema. 
Vietnamin kokous antoi hyvän kokonais-
kuvan näistä projekteista sekä Kaakkois-
Aasian erityisolosuhteista. Konferenssin 
tuloksena FIG julkaisee raportin ja ohjeen 
maanhankinnasta erityisesti yleiseen 
käyttöön. Tällaisilla ohjeilla on suuri 
merkitys nopeasti kasvavissa talouksissa 
kuten Vietnamissa, jossa tavallisten kan-
salaisten oikeudet jäävät usein nopeiden 
kehitysprojektien jalkoihin. Raportin 
valmistelusta vastaa prof. Kauko Viita-
sen (9. komission puheenjohtaja) vetämä 
työryhmä.

Kongressin avasi Vietnamin ympä-
ristöministeri Pham Khoi Nguyen. Jo 
perinteiseen tapaan regional conferen-
ce järjestettiin onnistuneesti tiiviissä 
yhteistyössä YK:n kanssa. Tällä kertaa 
partnereina olivat FAO:n lisäksi UN-
HABITAT, Maailmanpankki sekä Global 
Land Tool Network. Muita partnereita 
olivat Kaakkois-Aasian maamittarijär-
jestö AFLAG sekä IAG, jonka kanssa FIG 
järjesti yhdenpäivän ohjelman Aasian ja 
Tyynen valtameren referenssijärjestelmien 
kehittämisestä (APREF). Nämä sessiot 
olivat valmistautumista FIG:n kongressiin 
Sydneyssä. Yhtenä keskeisenä teemana oli 
ilmastomuutosten vaikutukset Vietnamin 
tapaisiin maihin sekä paikkatietoam-
mattilaisten mahdollisuudet ongelmien 
lievittämiseen. Teeman ajankohtaisuutta 
lisäsivät eteläisessä Vietnamissa juuri 
ennen konferenssia olleet sateet ja tulvat 
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sekä Filippiinejä kohdanneet hirmumyrskyt, jotka kos-
kivat eräitä osanottajia henkilökohtaisesti.

Alueellisen konferenssin ohjelmassa oli yhteensä yli 
150 esitystä noin 50 luentotilaisuudessa ja work shopissa. 
Perinteen mukaisesti FIG:n kaikki 10 komissiota osal-
listuivat.

FIG: n alueellisen konferenssin konsepti osoittautui 
jälleen toimivaksi. Alhaiset osanottomaksut mahdollistivat 
runsaan osanoton sekä Vietnamista että naapurimaista. 
Yhteiseen ohjelmaan kuulunut tekninen ekskursio Ha 
Long Bayn saaristoon, joka on ehdolla maailman seitsemän 
luonnonihmeen joukkoon, tarjosi erinomaisen mahdol-
lisuuden syventää keskusteluja konferenssin teemoista. 
Seuraava alueellinen konferenssi tullaan järjestämään 
syksyllä 2011 todennäköisesti Etelä-Amerikassa.

FIG:n hallitus ja komissiot pitivät Hanoissa myös hal-
linnollisia kokouksia. Keskeiseksi nousi FIG:n seuraavaan 
kongressiin valmistautuminen. 11.–16. huhtikuuta Syd-
neyssä pidettävään kongressiin on tarjottu ennätysmäärä 
eli yli 800 esitelmää, näistä 15 Suomesta. Tämä lupailee 
ennätysosanottoa myös itse kongressiin. Toivottavasti myös 
Suomesta lähtee iso joukko osanottajia. Kun kongressi vii-
meksi järjestettiin Australiassa 1994, oli Suomesta mukana 
yli 50 henkilöön noussut delegaatio.

Lue lisää Vietnamin konferenssista: www.fig.net/news/
vietnam_2009 ja esityksistä  www.fig.net/pub/vietnam  
sekä Sydneyn kongressista www.fig2010.com.

mika törhönen, Fao avaamassa Fao:n konsultaatiokokousta.

FiG:n nykyiset komissiopuheenjohtajat, prof. kauko viitanen 

Suomesta eturivissä toinen oikealta.
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