P ÄÄ K I R J O IT U S

Kartta on osa kansakunnan tarinaa

J

oulukuussa julkaistiin Mauno
Kajamaan elämänkerta. Se on

Peruskartan historia osoittaa, että
vaikeina aikoina voidaan toteuttaa

myös hyvässä muistissa. Julkisista
palveluista YTV:n reittiopas on
yksi parhaita palveluita. Ajan
karttaboomista kertoo Kaisa
Harju tässä lehdessä.

kunnianteko kartoitustyölle.
Kirjan on toimittanut Erkkiuudistuksia kenties helpommin kuin
Sakari Harju taustaryhmän avusnousukautena.
Suomessa on siis osaatamana ja kirjaa esittelee tässä
mista ja menestys peruskartan ja
lehdessä Pekka Raitanen.
maastotietokannan kehittämisesKajamaan muisto elää voimaksä. Yhdysvalloissa on äskettäin
kaana aikalaisissa, kuten Pentti
julkistettu ehdotus miten paikkatietoinfpaikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE)
Kallion tekstistä ilmenee. Kajamaa oli
rastruktuurilla voitaisiin elvyttää Amerimyötä paikkatietojen saatavuus viranasiantuntija, johtaja ja opettaja. Hänen
kan taloutta (http://www.cast.uark.edu/
omaiskäyttöön lisääntyy ja kansalaiset
ympärilleen kehittyi kekkosmainen sädensdi/nsdiplan.pdf). Ehdotuksen tekijänä
saavat katsella tietoja maksutta.
kehä, joka osaltaan saattoi jopa jarruttaa
on henkilöitä Googlesta, Microsoftista,
Maastotietokannan tiedot näkyvät
myöhempää työtapojen kehittämistä.
Oraclesta, Autodeskistä ja Intergraphista.
Maanmittauslaitoksen Karttapaikalla
Peruskartoituksella on symbolinen
Suomen tilanne peruspaikkatietojen osalja monessa sovelluksessa. Karttapaikka
yhteys kansakunnan historiaan. Peruskarta lienee parempi kuin Yhdysvalloissa.
oli internet-ajan airut, kun se julkaistiin
toituksen idea luotiin jatkosodan aikana,
Sielläkin on julkistettu suunnitelmia mutvuonna 1996, ensimmäisenä koko maan
jolloin Kajamaa oli keskeisissä tehtävissä
ta rahoitusta ei yhteistä maastotietokantaa
kattavana topografisten karttojen palvearmeijan karttahuollossa. Hän valmisteli
vastaavalle konseptille ole saatu.
luna. Se on edelleen yksi suosituimmista
vuonna 1943 väitöskirjansa, jossa kiteytyi
Vaikka INSPIRE-direktiivin velvoitteisuomalaisista internet-palveluista.
peruskartan sisältö. Sillä korvattiin pitäden täyttäminen vaatii resursseja, on se
Maanmittauslaitoksen johtamana
jänkartta ja topografinen kartta.
vain ensimmäinen askel. Se ei velvoita
kehitteillä oleva paikkatietoportaali tuo
Sodan jälkeen ryhdyttiin valtaikeräämään uusia tietoja tai uudistamaan
seuraavan askeleen, jossa Euroopan paiksaan urakkaan. Oli saavutus hankkia
paikkatietojen hallintaa. Suomen paikkakatietodirektiivin (INSPIRE) velvoittamahyväksyminen, rahoitus ja resurssit tähän
tietoinfrastruktuurin kehittäminen aloitetna eri paikkatiedon tuottajat tuovat omat
ponnistukseen köyhtyneessä maassa ja
tiin paikkatietoasian neuvottelukuntien
kartta-aineistonsa jokaisen saataville.
valtion kassakriisien keskellä. ”Kun käytoimesta. Nyt neuvottelukuntien ehdoAntti Vertanen kertoo tässä lehdessä,
tettävissä on yhtenäinen, suurikaavaisen
tukset pitäisi viedä käytännön tasolle ja se
missä INSPIREn kanssa mennään. Suokartasto, yhteiskuntasuunnitteluun ei
vaatii investointeja. Maanmittauslaitos on
men paikkatieto-osaaminen on hyvällä
tarvita resursseja tuhlaavia ja vain yhtä
julkistanut yhteisen maastotietokantakonmallilla ja uusia innovatiivisia paikkatiehanketta palvelevia erillisiä kartoituksia”,
septin, jossa eri viranomaisten tietoja käytopalveluita on kehitteillä. Geodeettinen
perustelivat Maanmittaushallitus ja sen
tetään tiedon keruussa. Sen toteuttaminen
laitos on yksi johtavista paikkatietoalan
voimakastahtoinen virkamies Kajamaa.
on jatkoa peruskartan tarinalle. Julkisen
tutkimuskeskuksista Euroopassa ja sen
Peruskartoituksesta tuli osa jälleenrakensektorin ja yritysten hallussa on paikkaasiatuntemusta on käytetty mm. INSPIREn
nusta ja se ilmensi tulevaisuuden uskoa.
tietoa, jota tulisi saada maastotietokannan
kehittämisessä. Yrityspuolella What a
Koko maasta valmistettu peruskartasto
ja sen helppokäyttöisen verkkoliittymän
map -palvelu tuo kaiken maailman kartat
edisti omalta osaltaan kansakunnan vauKarttapaikan välityksellä kansakunnan
kuluttajien ulottuville. Nokian massiirastumista. Vielä 1990-luvulla herättikin
käyttöön. Kuten peruskartan historia
vinen investointi karttateknologiaan on
kansainvälistä huomiota, että tällaisessa
osoittaa, vaikeina aikoina voidaan
harvaanasutussa maassa on kattoteuttaa uudistuksia kenties heltava, suurikaavainen kartta.
pommin kuin nousukautena.
Peruskartta oli Suomen sodan
Voiko peruskartan historiasta
jälkeisen ajan tärkein kartta-alan
oppia – paikkatietoinfralla laman
infrastruktuurihanke. Se tuotti
torjuntaan?
myös ehkäpä maanmittausalan
laajimman tekemisen kulttuurin,
jonka tekijät ovat historiikeiksi ja
muisteluksiksi sen koonneet.
Kartta-ala seuraa kansakunnan kehitystä myös uuden

teknologian aikana.
Maastotietokanta on peruskartan digitaalinen versio. Euroopan
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