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PoHJoisMAiNeN 
MAANMittAri KoNgressi,  
22. KerrAN

aloituSpäivänä	aloitettiin	kevyesti,	sillä	
ohjelmassa	 oli	 ainoastaan	 iltavastaanotto	
Oslon	kaupungintalolla.	Oma	työpäiväni	oli	
tosin	alkanut	Suomessa	jo	reippaasti	ennen	
kukonlaulua,	sillä	pohjoismaisten	maanmit-
tarijärjestöjen	yhdysmiehet	aloittivat	oman	
kokouksensa	kongressipaikalla	jo	kymmenen	
maissa.	 Kokoustelun	 tuloksena	 Suomen	
delegaatio	 saikin	 runsaasti	 kotiin	 viemisiä.	
Ensi	vuoden	yhdysmieskokous	(ombudsman-
namöte)	päätettiin	pitää	Suomessa.	Samalla	
todettiin,	 että	 on	 Suomen	 vuoro	 julkaista	
seuraava	 Nordiskt Häfte.	 Maankäytöstä jul-
kaistaan	ensi	vuonna	siis	lisänumero	yhteis-
pohjoismaiseen	jakeluun.	

eSitykSet eSillä
Varsinainen	 kongressiohjelma	 esityksineen	
alkoi	seuraavan	päivän	aamuna.	Avausten	ja	
alkutervehdysten	jälkeen	ääneen	päästettiin	
Googlen	ed parson.	Tulevaisuutta	luotaava	ja	
Googlen	pyrkimyksiä	valottava	esitys	oli	mie-
lestäni	hyvin	mielenkiintoinen.	On	jälleen	ker-
ran	todettava,	että	emme	ole	nähneet	vielä	
paljoakaan.	En	referoi	esityksen	sisältöä	tässä	
sen	kummemmin.	Tämä	esitys,	kuten	monet	
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Kongressi koolla 
suuressa salissa. 
Pääosa esityksistä 
oli kuitenkin jaettu 
 kahteen rinnakkaiseen 
sessioon. 
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Puolentoistasataa maanmittaria ja alan opiskelijaa 
kokoontui syyskuun 19.–22. Oslon Grand-hotelliin 
viettämään  perinteikästä kongressiaan.

muutkin,	ovat	nähtävillä	videoina	(streaming)	
kongressin	kotisivuilla	(http://kongress2012.
njkf.no/program/).	Videoiden	 lisäksi	 sivuilta	
on	saatavilla	muutakin	esityksiin	ja	esittäjiin	
liittyvää	materiaalia.

Toinen	mieleenpainuva	puheenvuoro	oli	
david powellin	Englannin	ja	Walesin	kiinteis-
töjärjestelmää	ja	erityisesti	kiinteistörajojen	
epämääräisyyttä	 koskeva	 esitys.	 Huomat-
tavalla	osalla	näiden	alueiden	kiinteistöistä	
ei	 ole	 täsmällisesti	 määriteltyjä	 kiinteistö-
rajoja	 lainkaan.	 Powell	 on	 vuosikymmeniä	
toiminut	 konsulttina	 selvittäen	 naapurien	
rajariitoja.	Esityksen	perusteella	business	on	
kukoistanut;	 ainakaan	 toimeksiannoista	 ei	
näytä	olleen	pulaa.	Myös	tämä	esitys	löytyy	
kongressin	sivuilta	videona.	Jos	aikaa	löytyy	
peräti	kahden	esityksen	katsomiseen,	tämä	
voisi	olla	niistä	se	toinen.

nelJä viralliSta kieltä
Etukäteen	tuumailin	hiukan	sitä,	mitä	norjan-	
ja	tanskankielisistä	esityksistä	on	saatavissa	
irti.	 Kongressissa	 käytettiin	 neljää	 kieltä,	
edellä	mainittujen	lisäksi	ruotsia	ja	englantia.	
Jouduin	toteamaan,	että	norjan-	ja	tanskan-

kieliset	 esitykset	 olivat	 itselleni	 kyllä	 varsin	
haastavia,	vaikka	powerpointit	helpottivatkin	
seuraamista.	Esitysten	yksityiskohdat	 ja	sitä	
myötä	 ehkä	 perimmäinen	 sanomakin	 jäi	
toisinaan	hiukan	hämärän	peittoon.	

Varsinainen	 kongressi	 päättyi	 perjantai-
seen	 juhlapäivälliseen.	 Päivällisen	 aikana	
jaettiin	 pohjoismaiset	 kongressipalkinnot	
opiskelijoille.	Toinen	päivällisen	kohokohdista	
oli	ruotsin	edustajan	lars Janssonin ilmoitus	
siitä,	että	Ruotsi	ottaa	vastatakseen	seuraavan	
kongressin	 järjestämisen.	 Paikasta	 tai	 edes	
vuodesta	ei	ole	vielä	varmempaa	tietoa.

kehitySkeSkuStelua
Lauantaina	 aktiivisimmille	 oli	 järjestetty	
sosiaalista	 ohjelmaa	 klo	 15:een	 asti,	minkä	
jälkeen	 järjestöjen	 yhdysmiehet	 jatkoivat	
vielä	 kokoustaan.	 Kokouksessa	 käsiteltiin	
lähinnä	päättyneen	kongressin	onnistumista.	
Keskusteluun	 nousi	 ensimmäiseksi	 pohdis-
kelu	 kongressin	 vetovoimaisuudesta.	 Ns.	
tavallisia	 osanottajia	 tuntui	 lopulta	 olevan	
aika	vähän,	kun	osanottomäärästä	lasketaan	
pois	opiskelijat,	puhujat,	järjestöjen	edustajat	
ja	paikalliset	organisaattorit.	Asiaan	on	voinut	
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vaikuttaa	kongressin	hintakin.	Halvimmillaan	
mukaan	 pääsi	 3	200	 NOK:lla.	 Myöhäisellä	
ilmoittautumisella	ja	kaikkine	oheisohjelmi-
neen	hinta	kipusi	jo	5	650	Norjan	kruunuun	
eli	noin	750	euroon.

Pohdiskelua	 herätti	 niin	 ikään	 tapahtu-
man	nimi.	Kongressi	tuntuu	sanana	vanhanai-
kaiselta	tai	jotenkin	juhlavalta.	Ruotsalaisten	
ehdottama	 Nordiska Lantmäteridagarna sai	
kokoustelijoissa	 aikaan	harmonista	 nyökyt-
telyä.	Hyvänä	ideana	pidettiin	myös	opiskeli-
joiden	vuosittaisen	Nordiskt	möten	liittämistä	
kongressiin	(kongressivuosina).	Toivoa	sopii,	

suoMen oPinnäy tet yöPaLKinto tiLusjär jesteLyistä

pohJoiSMaiSe t konGreSSit

1920 • 13–14 AUG København

1924 • 15–16 AUG Oslo

1928 • 28–30 JUN Stockholm

1933 • 28–29 JUL Helsingfors

1937 • 21–23 JUN København

1949 • 22–24 JUN Oslo

1952 • 16–18 JUN Stockholm

1956 • 18–20 JUN Helsingfors

1960 • 27–29 JUN København

1964 • 02–04 JUL Lillehammer

1968 • 24–27 JUN Gøteborg

1972 • 26–28 JUN Åbo

1976 • 28–30 JUN Aalborg

1980 • 30–02 JUL Ås

1984 • 01–04 JUL Gävle

1988 • 26–29 JUN Tammerfors

1992 • 29–03 JUL København

1996 • 01–03 JUL Bergen

2000 • 27–01 JUL Stockholm

2004 • 07–10 JUL Järvenpää

2009 • 05–08 AUG Aalborg

2012 • 19–22 SEP Oslo

Lähde http://kongress2012.njkf.no/om

Opinnäytetyöpalkintojen voittajien 
helppoa hymyä. Oikealta vasem-
malle Karin Kolis, Cecilia Rogvall 
ja Camilla Backman Ruotsista sekä 
eivind H. Ramsjord Norjasta.

Googlen ed Parsonin esitys oli yksi  
kongressin kiinnostavimpia.

Oslon Grand Hotel antoi 
kongressille suorastaan 

hulppeat puitteet.

Yhdysmiehet pohtivat 
kokouksessaan seuraavan 
kongressin järjestelyjä.

John Backm
an

että	tämä	järjestely	toteutuu	jatkossakin.	Asia	
lienee	enemmän	kuitenkin	kiinni	opiskelijois-
ta	kuin	kongressijärjestäjistä.

Kokonaisuutena	arvioiden	kongressi	sujui	
mainiosti.	 Esitykset	 olivat	 mielenkiintoisia,	
puitteet	 olivat	 loisteliaat	 (ehkä	 liiankin),	
järjestelyt	 pelasivat	 erinomaisesti	 ja	 säiden	
haltijakin	suosi.	Kongressin	konsepti	tuntuu	
kuitenkin	 kaipaavan	 jonkinlaista	 kokonais-
päivitystä.	Joitakin	uusia	näkökulmia	ehkä	jo	
löydettiinkin,	mutta	 lisää	 ideoita	kaivataan.	
Mitä	ne	voisivat	olla?	Luulen,	että	aika	moni	
poistui	paikalta	samaa	kysymystä	pohtien.
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KOnGreSSiSSA JAettiin	pohjoismaiset	
kongressipalkinnot	 opinnäytetöistä.	 Karin 
Kolis	 sai	 Suomen	 palkinnon	 diplomityös-
tään	”Tilusjärjestelyt	peltoalueiden	vesien-
suojelun	 toteuttamisessa”.	 Diplomityössä	
tutkittiin	mahdollisuuksia	edistää	peltoalu-
eiden	vesiensuojelua	peltotilusjärjestelyjen	
yhteydessä,	 esimerkiksi	 huomioimalla	 ve-
siensuojelutarpeet	mukauttamishankkeiden	
suunnittelun	ja	toteuttamisen	yhteydessä	ja	
tilusjaotusta	 laadittaessa.	 Lisäksi	 tutkittiin	

mahdollisuuksia	 toteuttaa	 vesiensuojelua	
hanketilusjärjestelyjen	 avulla.	 Suomessa	
maatalouden	vesiensuojelu	on	 toistaiseksi	
toteutettu	 lähinnä	 pieninä	 yksittäisinä	
toimenpiteinä,	mutta	erityisesti	Saksassa	ja	
Tanskassa	toteutetaan	laajoja	jokilaakso-	ja	
kosteikkohankkeita,	joissa	samalla	tehdään	
tilusjärjestely	 maanomistuksen	 sopeutta-
miseksi	hankkeiden	jälkeiseen	tilaan	ja	yksi-
tyisille	maanomistajille	koituvien	haittojen	
vähentämiseksi.	


