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Teksti ja kuva: Yki Teeriaho

REUNOJA VERTAAMASSA
Arvelen lehden lukijakunnan 
nuortuneen sen verran, ettei 
otsikko kaikille heti avaudu. 

 Kartoissa on reunat,  pallokarttoja 
lukuun ottamatta.

P E R U S K A R TO I T U K S E N 
ensimmäinen kierros tuli 
kolmenkymmenen työvuo-
den jälkeen valmiiksi 1977. 
Se sisälsi 3 712 karttalehden 
reunojen vertauksen, työnsä 
jo siinäkin, sisällön täyttä-
misestä puhumattakaan. 
Topografit tapasivat maastossa naapurinsa ja vertasivat reunat. 
Tästä juontuu Maanmittaushallituksen topografit ry:n järjestämät 
Reunanvertauspäivät. Keuruun lomahotellissa 12.–13.8.2017 
järjestetyt kantavat järjestyslukua XVII. Päivät avasi yhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko Pohjala ja tervehdyksen esittivät Hotelli 
Keurusselän, Keuruun kaupungin ja Maanmittauslaitoksen edus-
tajat. Päivät juonsi topografi Harri Mehto. Päivien teemana oli 
70 vuotta peruskartoitusta ja topografien vaimot.

Yhdistys on nykyisin peruskartoituksen perinteitä ja jäsenis-
tönsä työmuistoja vaaliva yhteisö. Päivien pääpaino on toistem-
me tapaaminen entisiä aikoja muistellen. Vuonna 1947 lähtivät 
ensimmäiset topografit Oulujokilaaksoon aloittamaan Suomen 
peruskartoitusta. Alkuvuosi-
en topografeja nimitämme 
aloitusketjuksi. Peruskarttaa 
tehtiin koko ensimmäinen 
kierros Helsingistä käsin, 
mistä syystä porukka hit-
saantui yhtenäiseksi, joka 
on heijastunut näihin päiviin 
asti. Toisaalta kartastopuo-
len hajasijoitus maakuntiin 
sujui kivuttomasti, monien 
topografien palatessa koti-
konnuilleen.

Emmehän me topografit 
karttaa yksin tehneet, siihen 
tarvittiin monta muuta am-
mattiosaajaa, kuten yhdis-
tyksen 2011 julkaisemassa 
kirjassa Peruskarttamme pitkä 
polku kerrotaan. Maasto-
kartoitukseen perustettiin 
kuitenkin kokonaan uusi 
ammattikunta – topografit 
(maanpinnan muotoja kar-
toittavat). Topografi-nimike 

on sinänsä vanha ja tunnettu 
kansainvälisestikin. Silloin se 
vaan ponkaistiin käyntiin yht-
äkkisesti, mittavaa valtakun-
nallista kartoitusta varten. 
Parhaimmillaan topografeja 
oli noin sataviisikymmentä. 
Peruskartoituksen isä Mauno 

Kajamaa käytti usein sanontaa, ”Me topografit”. Osmo Niemelä, 
kartoituksen Grand Old Man, kysyi jonkun esitelmänsä yhteydes-
sä, ”kuka tuntee Suomen parhaiten?” ja vastasi siihen itse, ”topo-
grafit ja heidän vaimonsa”. Näitä vaimoja maastossa miehiään 
huoltamassa voinee verrata vaikkapa lottiin sodassa, arvostusta 
heille. Reunanvertauspäiville ja yhdistyksen jäseniksi on vuosien 
mittaan kertynyt topografien lisäksi muitakin eri koulutustasoilla 
ja tehtävissä karttojen parissa työskennelleitä. 

Ei me pelkästään vanhoja muisteltu, DI Juha Vilhomaa Maan-
mittauslaitoksesta kertoi kartoituksen nykytekniikasta, mikä aihe-
utti runsaasti kysymyksiä osoittaen työtehtävien olevan edelleen 
lähellämme. Arvostamme Maanmittauslaitoksen osallistumista 

ja kiinnostusta päiviämme 
kohtaan. Maastotyöaikoja 
muistellaan kaihoten. Kerran 
topografi – aina topografi. 
Nykyisin puhutaan kartan 
yhteydessä Maanmittaus-
laitoksen tietokannoista, ei 
juurikaan enää peruskartasta, 
joka kuitenkin oli se kana 
mistä tietokanta kerättiin. 
Sittemmin munasta on tullut 
tietojenkerääjä joka paisuu 
tietojaan laajentaen.

Ei me päivillä vallan tosik-
koja oltu, saunottiin, risteiltiin 
Keurusselkää siipirataslaivalla 
ja illastettiin juhlavasti. Pai-
kalla oli kuutisenkymmentä 
osallistujaa. Päätettiin seu-
raavat päivät pidettäväksi 
vuoden päästä Seinäjoella.

Maanmittausteknikko Kalervo Mäkelä kertoili aloitusketjun 
ajoistaan topografina 1950-luvulla.


