
30 MAANKÄYTTÖ 2|2017

FIG WORKING WEEK 2017

Helsinki FinlandMay 29 – June 2

Surveying the world of tomorrow –  
From digitalisation to augmented reality

FIG Working Week lähestyy –   
järjestelytoimikunnan tahti kiihtyy

HAASTATTELUSSA 
 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN 

PUHEENJOHTA JA  
PEKKA HALME

Haastattelu ja teksti: Mikael Still 

Suomi toimii 27 vuoden tauon  
jälkeen FIG:n kansainvälisen 

 konferenssin isäntämaana. Edellisen 
kerran FIG-kongressi järjestettiin 

Suomessa Finlandia-talolla vuonna 
1990. Tällä kertaa FIG Working Week 

pidetään Helsingin Messukeskuksessa 
29.5.–2.6.2017.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pekka Halme, 
m issä mallissa valmistelut ovat nyt reilu kuukausi  
ennen H-hetkeä?
Aika hyvässä mallissa. Suuret asiat ovat jo valmiina. Nyt tehdään 
enemmänkin hienosäätöä. Selvästi huomaa, että itse tilaisuus 
lähestyy, mutta olemme tehneet töitä jo pidemmän aikaa sen 
eteen, että kaikki olisi valmiina, kun vieraat saapuvat.
Kuinka paljon väkeä odotatte konferenssiin?
Meillä on jo yli 1 200 rekisteröitynyttä 91 maasta, mikä on oikein 
hyvä määrä. Lähdimme tavoittelemaan tuhatta osallistujaa. Sen ta-
voitteen ylittäminen takaa myös sen, ettei tapahtuma tee tappiota.
Minkälainen on tyypillisen osallistujan tausta?
Tyypillistä osallistujaa ei välttämättä ole. Maanmittausala on kan-
sainvälisellä tasolla hyvin laaja – paljon laajempi kuin perinteisesti 
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Suomessa. Näin ollen osallistujat työskentelevät mitä erilaisimmissa 
tehtävissä. Pääosa on yksityisellä sektorilla.
Miten järjestelytoimikunnan työskentely on hoidettu 
 käytännössä?
Olemme pitäneet kokouksia noin kerran viikossa jo yli vuoden 
ajan. Viime aikoina myös FIG:n Kööpenhaminan toimiston väki 
on ollut mukana palavereissa Skypen välityksellä. Palavereiden 
välissä järjestelytoimikunnan jäsenet ovat hoitaneet sovittuja 
tehtäviä. Olemme myös perustaneet muutaman hengen alaryhmiä 
hoitamaan eräitä asiakokonaisuuksia.
Maanmittauspäivät pidetään tänä vuonna samanaikaisesti 
FIG Working Weekin kanssa. Miksi näin?
Oikeastaan kahdesta syystä. Rahkeet eivät olisi varmaan riittäneet 
kahden tapahtuman järjestämiseksi muutaman kuukauden välein. 
Toinen syy on se, että halusimme antaa Maanmittauspäivien osal-
listujille mahdollisuuden tutustua myös muualta tulleisiin maan-
mittareihin. Toivottavasti suomalaiset tarttuvat tähän tilaisuuteen 
ja osallistuvat esimerkiksi Welcome Receptioniin maanantai-iltana 
Helsingin kaupungintalolla. Itse olen aikaisemmin huomannut, että 
konferenssivieraat ovat ihan aidosti kiinnostuneita tutustumaan 
meidän osaamiseemme ja suomalaiseen kulttuuriin.
Voiko vielä ilmoittautua tapahtumaan?
Kyllä voi. Tapahtuman verkkosivuilla on ilmoittautumisohjeet ja 
-linkki. Viime hetken päätöksen tekevät voivat ilmoittautua myös 
vielä paikan päälläkin.
Lopuksi, mitä itse toivot FIG Working Weekiltä?
Toivon tietysti, että kaikki järjestelyt sujuvat ongelmitta ja että osal-
listujat pitävät ohjelmaa ja näyttelyä ammatillisesti hyödyllisenä. 
Sen lisäksi toivon, että ihmiset tutustuvat Helsinkiin ja Suomeen, 
verkostoituvat ja pitävät hauskaa.

Näin saavut Maanmittauspäiville ja FIG Working Weekille

FIG (Fédération Internationale des Géomètres, Inter
national Federation of Surveyors) on maailmanlaajuinen 
maanmittausalan organisaatio, joka järjestää vuosittain 
ison tapahtuman eri puolilla maailmaa. Joka neljäs vuosi 
tapahtuma on FIG-kongressi ja muulloin FIG Working 
Week. 

FIG:n ylin päättävä taho on sen yleiskokous (General 
Assembly), joka pidetään vuosittain Working Weekin tai 
kongressin yhteydessä. Yleiskokouksen päätökset panee 
toimeen FIG:n neuvosto (Council). FIG:n käytännön työ 
tehdään sen kymmenessä komissiossa. FIG:n toimisto 
sijaitsee Kööpenhaminassa.
SEURAAVIEN VUOSIEN TAPAHTUMAT:

• FIG-kongressi 6.–11.5.2018 Istanbul, Turkki
• FIG Working Week 2019 Hanoi, Vietnam
• FIG Working Week 2020 Amsterdam, Alankomaat
YLEISTIETOA FIG:STÄ JA WORKING WEEKISTÄ

• www.fig.net
• /www.fig.net/fig2017
FIG WORKING WEEK 2017 -JÄRJESTELYTOIMIKUNTA:

Pekka Halme (pj), Paavo Häikiö, Hanna Lauhkonen, Martti 
Pietikäinen, Kirsikka Riekkinen, Mikael Still, Ari Tella, Heli 
Ursin, Päivi Varis
YHTEYSTIEDOT: Pekka Halme puh. 040 7761 781,  
pekka.halme maanmittauslaitos.fi

JUNALLA SAAPUVIA pyydetään huomioimaan Pasilan aseman 
mittavat remonttityöt, jotka aiheuttavat häiriöitä ja poikkeuksia tut-
tuihin kulkureitteihin. Kannattaa seurata ajankohtaisia tiedotteita 
juuri ennen saapumista, esim. tästä: http://www.pasilanasema.fi/
events. Sivuston mukaan sopivin reitti asemalta Messukeskukseen 
kulkee pohjoisen alikulun kautta.

Sekä FIG Working Weekin että Maanmittauspäivien ilmoittautu-
minen tapahtuu rekisteröintitiskillä, joka sijaitsee Messukeskuksen 
kokoustamossa. Näin ollen Messukeskuksen pääsisäänkäyntiä ei 
käytetä.

Muutamia päiviä ennen konferenssia osanottajat saavat sähkö-
postiinsa viestin, johon sisältyy tärkeätä tietoa osallistumisesta ja 
lisäksi osallistujanumero (OrderID). Osallistuja tunnistetaan osallis-
tujanumeron avulla. Osallistujia pyydetään joko tulostamaan viesti 
tai pitämään se valmiina puhelimessa saapuessaan rekisteröintitis-
kille. Tiskillä tullee ajoittain olemaan ruuhkaa. Sujuvuuden kannalta 
on tärkeää, että viesti tai tuloste on valmiina hyvissä ajoin ennen 

omaa vuoroa. Suurinta ruuhkaa odotetaan tiistaiaamuna ennen 
FIG Working Weekin avajaisia. Myös keskiviikkona, kun Maan-
mittauspäivät alkavat, on odotettavissa paljon tulijoita aamulla.

Tiskillä tulostetaan osallistujalätkä, johon on tallennettu kun-
kin osallistujan yksilölliset tiedot (nimi, maa, osallistumispäivät, 
illalliset jne.). Osallistujalätkä pidetään näkyvillä koko konferenssin 
ajan, myös iltatilaisuuksissa, jos niihin on ilmoittauduttu.

Maanmittauspäiviin osallistujat siirtyvät rekisteröinnin jäl-
keen SLK-talolle, jonka sisäänkäynti sijaitsee Messukeskuksen 
pääsisäänkäynnin vieressä. Kun on rekisteröintitiskillä saatu osal-
listujalätkä kaulassa, ei tarvitse ilmoittautua erikseen SLK-talolla.

Kaikki osallistujat ovat tervetulleita Helsingin kaupunginta-
lolla järjestettävään Welcome Receptioniin maanantai-illalla klo 
19. Siihenkin osallistujalätkä toimii sisäänpääsylippuna, eli siinä 
tapauksessa täytyy muistaa käydä Messukeskuksessa ilmoittautu-
massa jo maanantaina. Rekisteröintitiski on miehitettynä ma–ke 
klo 8–17.30, to 8–16.30 ja pe 8–14.
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