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Yrjö Teeriaho – Jorma Mattsson: Tietoa ja
tarinaa Saariseliltä. Kustantaja Docendo Oy
Jyväskylä. Saarijärven Offset Oy 2015. ISBN
978-952-291-224-4. Kirjan hinta Maankäytön
lukijoille 35 € lähetyskuluineen. Tilaukset: Yrjö
Teeriaho, puh.0400 319085 tai yrjo.teeriaho
karttoja.fi.
Kaksi Saariselkien kulkijaa ja tietokirjailijaa, maanmittausteknikko
Yrjö Teeriaho ja filosofian lisen-

siaatti ja tutkija Jorma Mattsson,
ovat kirjoittaneet teoksen Tietoa
ja tarinaa Saariseliltä.
”Saariseliltä” tulee siitä, että
kirjassa käsitellään tunturi- ja
erämaa-aluetta valtakunnan rajan
molemmin puolin.
Kirjoittajat täydentävät toi
siaan: Jorma Mattssonilla on asiantuntemusta rajan taakse jääneestä
Saariselästä, nimien etymologiasta,
luontokohteista, kolttakentistä,

saamelaisista ja vaikuttajahenkilöistä laajoin muistiinpanoin.
Yki on kävellyt Suomea kartalle
peruskartoituksessa ja Saariselkää ulkoilukartoille, vaeltanut ja
majaillut selkosilla ja majallaan
Kakslauttasen varressa. Näistä
kokemuksista kertovat hänen aikaisemmat kirjansa vanhat kartat
mukaan lukien. Kirja on jo Ykille
kahdeksas teos. Molempia kirjoittajia yhdistää Saariselkiin sekä työ
että harrastus.
Kirjassa on rajattu pois mm.
matkailu ja retkeily – niistähän
on lukuisia kirjoja kirjoitettukin.
Silti kirja on todiste siitä, että
erämaaksi mielletty alue sisältää
runsaasti henkilöitä, myyttisiäkin,
kulttuuria, historiaa, luontokohteita ja tapahtumia – luonnonkauneutta ja dramatiikkaa. Sodasta
saamelaisuuteen. ”Tarkoitus oli
irrallisten yksittäisten kohteiden,
tapahtumien keräily, muutamia
kokonaisuuksiakin mukaan ottaen.
Osio ’saariselkäläisiä’ saattoi tulla kiinnostavimmaksi ryhmäksi.
Tämäntyyppistä ei oltu aiemmin
tehty”, Yki kertoo.

Mielenkiinnon kohde riippuu
lukijasta. Uutta ovat mm. monenlaiset tiedot ja kokemukset
rajantakaisesta Saariselästä, jossa
kolttien historia on keskeistä.
Saariselät ovat Suomen ja Venäjän
kulttuurien ja kielen vaihettumisvyöhykettä, kuten koko Itä-Suomi.
Nämä taustat näkyvät paikkojen
ja henkilöiden nimissä. Oman poronlihaisen mausteensa keitokseen
tuo myös saamelaisuus. Ja tietysti
rajavirkailijat.
Kirja kuuluu Lapin harrastajien
kirjahyllyyn ja Lapin hullujen viisauttamiseen, niille, joita kiinnostavat koltat, historia ja perimätieto.
Siltä ainakin tuntuu huhtikuista
Saariselkää odotellessa ja muistellessa lännenpuolesta näkymää
Kaunispäältä, jossa horisonttiin
häipyvä itä kietoutuu sinisävyihin
ja mystiseen houkuttelevuuteen.

Pekka Lehtonen

YRITYSUUTISIA
BLOM KARTTA
BLOM KARTTA JALOSTAA
KOTUKSEN PAIKANNIMI
AINEISTOT

BLOM KARTTA DIGIROAD
OPEROINTIIN

Blom Kartta ja Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ovat sopineet
Kotuksen paikannimiaineistojen
jalostamisesta. Blom Kartta vastaa
noin 10 000 paikannimien keruussa
käytetyn, ns. keruukartan georeferoinnista.
Kartat ovat pääosin perus- ja
maastokarttoja, mutta joukossa on
myös vanhempia harvinaisuuksia
kuten erilaisia pitäjänkarttoja.
Lisäksi Blom Kartta määrittää noin
2,6 miljoonalle paikannimelle
pistekoordinaattisijainnit keruukarttoihin perustuen. Kotuksen
paikannimikokoelman tiedot linkitetään myös Maanmittauslaitoksen
noin 800 000 paikannimen kanssa.
Sopimus on voimassa vuoden 2017
loppuun asti.

Blom Kartta Oy toimii Dimenteq
Oy:n alihankkijana Digiroad-operaattoripalvelun pyörittämisessä.
Liikennevirasto ja Dimenteq solmivat
loppuvuodesta 2015 sopimuksen
Digiroad-operaattoripalvelusta kolmeksi vuodeksi. Sopimus sisälsi myös
option kahdesta jatkovuodesta.
Digiroad-operaattoripalvelu
on jatkuva palvelu, jonka avulla
Liikennevirasto huolehtii Digiroadtietojärjestelmän käyttämisestä ja
Digiroad-aineiston tuottamisesta.
Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko
Suomen tie- ja katuverkon tarkat
sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.
Lisätietoja: www.blomasa.com.

DIMENTEQ
INSPIRE-VELVOITTEET
N ÄPPÄRÄSTI KUNTOON
RAMBOLLIN UUDELLA
K ARTTAPALVELULLA
Ramboll tarjoaa helmikuusta alkaen uudenlaisen karttapalvelun,
joka toimii nopeana ja kustannustehokkaana alustaratkaisuna
erityisesti INSPIRE-direktiivin asettamien velvoitteiden hoitamisessa.
Karttapalvelun teknisestä toteutuksesta ja tarjoamisesta vastaa paikkatiedon asiantuntijaorganisaatio
Dimenteq Oy.
Karttapalvelu soveltuu erinomaisesti organisaatioille, joilla on
tarve jakaa aineistoja: palvelu hyödyntää rajapintapalveluita omista
ja kolmannen osapuolen aineistoista. Lisäksi karttapalvelu toimii
yhteisestä sekä asiakaskohtaisista
upotuksista. Toiminnallisuudet laajenevat tulevaisuudessa kattamaan
kuntien muut karttapalveluiden perustarpeet ja palvelu tulee myös laajentumaan Pohjoismaiden tasolle.

”Lähdimme liikkeelle pienten
kuntien asemakaavatietojen jakamisesta ja esittämisestä. Mukana
pilotoimassa oli kuusi kuntaa.
Tarkoitus on palvella jatkossa muitakin kuntia ja organisaatioita sekä
laajentaa jaettavia ja esitettäviä
aineistoja. Ramboll ja Dimenteq täydentävät hyvin toisiaan tarjoamalla
yhden luukun palvelua asiakkaan
suuntaan”, toteaa kaavoitusinsinööri
Markus Hytönen Rambollilta.
Lisätietoja karttapalvelusta:
www.ramboll.fi, www.dimenteq.fi.
SAIMAANNORPISTA KOULU
MATKAN T URVALLISUUTEEN
– HARAVA-KYSELYT E LINYMPÄRISTÖN S UUNNITTELUN
TUKENA
Karttapohjaisen kyselypalvelu
Haravan käyttäjämäärä on kasvanut jo reiluun 160 organisaatioon.
Käytännössä siis jo noin kolmannes
Suomen kunnista ja kaupungeista
hyödyntää Haravaa elinympäristön
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