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FIG:n tämän vuoden yleiskokous ja kon-
ferenssi pidettiin Hongkongissa 13.–17. 
toukokuuta 2007. Alun perin kokous 
oli suunniteltu pidettäväksi Hongkon-
gin erityistalousalueen perustamisen 
kymmenvuotisjuhlallisuuksien yhtey-
dessä heinäkuun alussa. Vaikka kokous 
pidettiinkin juhlien kannalta etuajassa, 
tarjosi sen ohjelma ja Hongkong itsessään 
erinomaisen mahdollisuuden Kiinan nou-
sevan talousmahdin ja maanmittausalan 
kehityksen arviointiin.

Hongkongin muuttuva asema Kiinan 
näyteikkunana osoittautui kiinnostavaksi 
niin talouden kuin maankäytönkin kan-
nalta. Entisestä teollisuuskeskuksesta on 
kehittynyt ensisijassa pankki- ja talous-
elämän keskus, joka panostaa erittäin 
paljon myös turismiin, jolle sen erityis-
asema gateway-alueena Manner-Kiinaan 
antaa suuret mahdollisuudet. Alueella 
yhdistyvät Hongkongin asema ostos- ja 
rahoituskeskuksena sekä logistisena kes-
kuksena Manner-Kiinan markkinoille. 
Hongkongista löytyy yhä myös maailman 
kalleimpiin kuuluvaa rakennusmaata, 
vaikka investoinneista kilpailevatkin nyt 
myös muut osat Kiinaa. Hongkongissa 
kohtaavat Kiinan ja markkinatalouden 
parhaat ja huonoimmat puolet. Alueen 
pahimpana ongelmana on ilman laatu, 
jota pahentaa Kiinan puolella oleva raskas 
teollisuus, sekä liikenne. Ilmanlaadun pa-
rantamiseksi osa teollisuudesta pidetään 
käynnissä vain neljänä päivänä viikossa.

FIG:n ohjelmassa Hongkongin Working 
Week oli järjestyksessä toinen yleisko-
kous Kiinassa (ensimmäinen oli vuonna 
1991 Pekingissä). Se houkutteli yhteensä 
530 osanottajaa 64 maasta. Käytännön 
järjestelyistä vastasi Hong Kong Institute 
of Surveyors ja järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana oli Mr. Hak Chan ja 
kongressijohtajana Ms. Winnie Shiu.

Konferenssin avajaisia juhlisti perin-
teinen leijonatanssi ja seremoniallinen 
leijonan silmien maalaaminen. Tämän 
traditionaalisen seremonian suorittivat 
Donald Tsang, Hongkongin ylin hal-
lintovirkamies, joka on valittu uudelle 
viisivuotiskaudelle, sekä Raymond Chan, 
HKIS:n presidentti ja Stig Enemark, FIG:n 
presidentti. Avajaisten pääesitelmät piti-
vät prof. Enemark sekä Kiinan maanmit-
tauslaitoksen pääjohtaja, varaministeri 
Lu Xinshe.

Yhteisistuntojen kutsutut luennot 
käsittelivät Kiinan ja Hongkongin maan-

Miten jatkossa?
Prosessin aikana esitettiin maankäytön, 
asumisen ja liikenteen näkökulmasta 
jatkotoimenpiteitä, jotka konkretisoivat 
kehityskuvaa. Osa näistä onkin lähtenyt 
jo liikkeelle. Alueella on käynnistetty 
yleiskaavayhteistyötä erityisesti Tuusu-
lan, Järvenpään ja Keravan kesken. Myös 
alueen asuntopoliittinen ohjelma on tehty. 
Lisäksi valmistellaan Laatuasuminen- 
projektia, jonka yhtenä tavoitteena on 
lisätä asumisen eri vaihtoehtoja alueella. 
KUUMA-kunnat laativat myös yhteisen 
vastauksen PARAS-hankkeeseen palve-
lujen järjestämisen osalta.

Näiden lisäksi tehtiin esityksiä mm. 
KUUMA-alueen yleiskaavayhteistyöstä, 
maapolitiikasta, liikenteestä, kaupal-
listen palvelujen mitoittamisesta sekä 

KUUMA-kuntien liikennejärjestelmävisio vuodelle 2030+.

Arkkitehti SAFA Arja Sippola toimii 
yksikön päällikkönä ja FM Heli 
 Kotilainen toimialajohtajana 

FCG Suunnittelukeskus Oy:ssä. 
Sähköposti arja.sippola@fcg.fi  ja 

heli.kotilainen@fcg.fi .

seudullisista virkistysalueista. Näiden 
toteutuksesta päätetään KUUMA-kuntien 
vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Paitsi itse kehityskuva, myös sen 
laatimisprosessi on ollut tärkeä. Kuntien 
kaavoittajat ja viranomaiset ovat oppineet 
tuntemaan toisensa, jolloin yhteistyö jat-
kossa on helpompaa.
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FIG:N WORKING WEEK HONGKONGISSA 
13.–17.  TOUKOKUUTA 2007

Leijonan tanssin seremoniallisen valmistelun 

suorittivat Donald Tsang, CEO HKSAR, presidentti 

 Raymond Chan, HKIS ja presidentti Stig Enemark.

mittaus- ja kiinteistömarkkinoita sekä 
kansainvälisellä tasolla suurkaupunkien 
hallinnointia (FIG:n ex-presidentti Holger 
Magel), sekä maanmittareiden suhdetta 
YK:n vuosituhatjulkilausuman toteutta-
miseen. Näitä käsiteltiin niin FIG:n kuin 
Maailmanpankin (Keith Bell) ja ympä-
ristönäkökulman kannalta (Theo Kötter, 
Bonnin yliopisto).

Teknillisessä ohjelmassa oli lähes 300 
esitystä noin 60 luentotilaisuudessa. Esi-
tysten aihepiirit kattoivat tavan mukaan 
kaikki kymmenen komissiota. Valitetta-
vasti ei-esitettyjen papereiden määrä oli 

ja Tajikistanista. Sponsorijäseneksi hyväk-
syttiin Bentley Systems. Edellisen halli-
tuksen puheenjohtaja prof. Holger Magel 
nimitettiin kunniapresidentiksi. Pääosa 
hallinnollisista kokouksista käytettiin 
toimintasuunnitelmien hyväksymiseen. 
Hallituksen ja komissioiden toimintasuun-
nitelmat vahvistettiin vuosiksi 2007–2010. 
FIG:n Working Week 2012 päätettiin pitää 
Roomassa keväällä 2012. Seuraava Working 
Week pidetään kuitenkin Tukholmassa jo 
14.–19. kesäkuuta 2008.

FIG:n seuraava Working Week pidetään Tukholmassa 

kesällä 2008. Raymond Chan ja Hak Chan luovuttivat  

FIG:n lipun HKIS:n puolesta Svante Astermolle ja 

Maria Ulfvarson Östlundille.

Hongkongin satama.

tavanomaista suurempi. Syynä tähän oli 
lukuisten kiinalaisten esitelmöitsijöiden 
poisjäänti sekä eräiden luennoitsijoiden 
vaikeudet saada matkansa rahoitettua sekä 
viisumivaikeudet. Jatkossa mahdollisuus 
saada esitykset tieteellisen arvioinnin 
pariin sekä kutsuttujen esitysten määrän 
lisääminen tulevat nostamaan esitysten ta-
soa. Tekniset ekskursiot antoivat mahdol-
lisuuden tutustua Hongkongin hallintoon 
ja maanmittaukseen (land surveying).

FIG:n yleiskokouksessa hyväksyttiin 
uusi jäsenliitto Romaniasta sekä liitän-
näisjäsenet Norjasta (Statens kartverket) 
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