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FIG:N WORKING WEEK  Tukholmassa 
14.–19. kesäkuuta on muodostumassa 
yhdeksi kaikkien aikojen suurimmista 
vuotuisista konferensseista. Ennakko-
ilmoittautuneiden määrä lähentelee 800 
osanottajaa lähes 80 maasta. Konferenssi 
on samalla Ruotsin maanmittariliiton 
SLF:n tapa juhlistaa sen 100-vuotis-
ta historiaa. Juhlan puitteet ovat sen 
mukaiset, konferenssin suojelijana on 
kuningas Kaarle XVI Kustaa, avajaisvas-
taanotto Tukholman kaupungintalolla 
ja juhlapäivälliset Grand-hotellissa. 
Ammatillisessa ohjelmassa on yli 80 
luen totilaisuutta, joihin on sijoitettu noin 
400 esitelmää. Erikoisohjelma sisältää 
seminaarin maanmittauksen historiasta. 
Erityisenä kohokohtana on yhteistyössä 
YK:n asuinohjelman UN-Habitatin kanssa 
järjestettävä seminaari slummialueiden 
parantamisesta maanmittareiden, kaavoit-
tajien ja uusien luovien rahoitusmallien 
yhteistyöllä.

UN-Habitat ja FIG ovat valmistautuneet 
huolella Tukholman konferenssiin. Tämä 
näkyy niin esitelmöitsijöiden tasossa kuin 
aiheiden laaja-alaisuudessa. Avajaisten 
pääpuhujana on Dr. Anna Tibaijuka, UN-
Habitatin pääjohtaja. Yhteisistuntojen pu-
hujalistalla ovat Ruotsin ympäristöminis-
teri Andreas Carlgren, joka puhuu maa- ja 
kiinteistöjärjestelmien merkityksestä 
yhteiskunnalle, Asraf Ghani (Institute 
of State Effectiveness), jonka aiheena on 
omistusoikeudet ja laillisuus, sekä Renu 
Karnad (International Union for Housing 
Finance). Mikroluotot ovat keskeisessä 
asemassa myös seminaarissa, jonka ta-
voitteena on vuoropuhelun lisääminen 
rahoitusammattilaisten ja -järjestöjen 
ja maankäytön ammattilaisten kesken. 
Habitat-seminaarin tarkoituksena on 
jatkuvan keskusteluyhteyden luominen 
eikä olla vain yksi konferenssi muiden 
joukossa, jossa käsitellään kehitysmaiden 
asumiskysymyksiä. Seminaarin ja siihen 
liittyvien dialogien tulokset on tarkoitus 
viedä neljänteen World Urban Forumiin, 

joka järjestetään Nanjingissa Kiinassa 
marraskuussa 2008. UN-Habitatin vahvan 
panostuksen lisäksi on myös mm. Maail-
man pankilla tärkeä asema Tukholman 
konferenssissa.

Working Week ei toki käsittele pelkäs-
tään kehitysmaiden oloja ja ohjaamatonta 
asutusta. Muita painopistealueita ovat 
mm. GNSS:n tämän hetken kehitysti-
lanne, pääpuhujana Paul Verhoef, EU:n 
Galileo-ohjelman johtaja, joka yhdessä 
yhdysvaltalaisen Dave Zilkoskin (US/
NOAA) kanssa arvioi uuden teknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia. Ruotsin maan-
mittauslaitoksen pääjohtaja Stig Jönsson 
esittelee Ruotsin paikkatietostrategioita 
kansalliselta että INSPIREn kannalta. Hän 
järjestää myös erityistapaamisen kansain-
välisten maanmittauslaitosten pääjohtajil-
le. Pohjoismaissa ajankohtaisille kirjaa-
misasioiden muutoksille on varattu oma 
istunto, jossa aihetta pääsee vertaamaan 
pohjoismaisessa perspektiivissä.

FIG:n uusia julkaisuja
FIG julkaisee Tukholman konferenssin 
yhteydessä viisi uutta julkaisua. 
Kuten muutkin FIG-julkaisut, 
nämä kaikki ovat saatavilla sekä 
painettuina että Internetistä. 
Julkaisujen käyttökelpoisuuden 
parantamiseksi on niiden 
ulkoasu yhtenäistetty ja 
julkaisut jaettu neljään 
kategoriaan: julkilausumat, 
ohjeistot, raportit ja sään-
nöt. Tukholmaan valmistuvat julistus 
rantavyöhykkeiden integroidusta suun-
nittelusta ja hallinnoinnista (Costa Rica 
Declaration), ohje ”Capacity Assessment 
in Land Aministration” joka on tehty yh-
teistyössä FAO:n kanssa sekä raportti ”In-
formal Settlements – The Road Towards 
More Sustainable Places”. Kaksi muuta 
julkaisua sisältävät FIG:n uudet säännöt 
sekä toimintasuunnitelmat 2007–2010.

Kongressiin ehtii vielä mukaan, lisä-
tiedot: www.fi g.net/fi g2008.
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