JULKAISUJA
maailma-teoksen suomennoksessa.
Painoksen loputtua kustantaja
pyysi Heiskasta kirjoittamaan uuden suomenkielisen yleisteoksen.
Legendaarinen Tähtitiede ilmestyi
1940–50-lukujen vaihteessa kaksiosaisena teoksena, joka löytyy yhä
monen tähtitieteilijän ja tähtiharrastajan hyllystä.
Kakkurin kirjaa lukiessa ja Heiskasen uran etenemistä seuratessa
alkaa yhä enemmän askarruttaa
millainen tämä tunnettu tutkija oli
ihmisenä. Heiskasen tutkijanluonnetta kuvaa hyvin se, mitä hänen

Metropolihallintoa
luomaan – lopultakin
Jussi-Pekka Alanen, eläkkeellä
oleva Suomen Kuntaliiton entinen
toimitusjohtaja ravistelee pääkaupunkiseudun kuntia ja valtiovaltaa
hereille tekemään konkreettisia

kuuluisa kollegansa Walter D. Lambert sanoi vuonna 1956 Amerikan
geofysikaalisen unionin Bowien
mitalin – joka vastaa arvostukseltaan Nobelin palkintoa – luovutustilaisuudessa: ”Eräs Bowien mitalin
saajalle asetetuista pätevyysvaatimuksista on yhteistoimintakyky ja
yhteishenki. Mitalinsaaja täyttää
tämän ehdon.”
Kirjan loppupuolella hahmottuu
Heiskasen luonne myös tiedepiirien ulkopuolella. Hän oli kiihkeä
suomalaisuuspoliitikko ja toimi
1930-luvulla yhden kauden kansan-

edustajana. Heiskasen tavoitteena
oli yliopiston suomalaistaminen
ja kärkevine mielipiteineen hän
joutui alituiseen tukkanuottasille ruotsinkielisten poliitikkojen
kanssa. Aikaa myöten Heiskasen
jyrkät kielinäkemykset loivenivat
ja lopullisesti ”sotakirves haudattiin” – kuten Kakkuri toteaa – Tukholmassa vuonna 1966 pidetyssä
Pohjoismaisen geodeettisen komission yleiskokouksessa. Ruotsin
kartografisen seuran puheenjohtaja
P.-O. Fagerholm totesi puheessaan,
että ”Pohjoismaissa kaikki kollegat

päätöksiä metropolialueen rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Pelkällä vapaaehtoisuudella
tuloksia ei synny, hän painottaa
uunituoreessa julkaisussaan Helsinki Kansakunnan pääkaupunki
– ihmisten metropoli.
Alanen käy kirjassaan läpi
keskeiset pääkaupunkiseudun
ongelmat, joita on lukuisissa
selvitysmiesten raporteissa ja
tutkimuksissa esitelty. Näistä yhdeksi keskeisimmistä hän nimeää
yhdyskuntarakenteen hajoamisen.
Ongelmien perustekijöinä hän
pitää kokonaisnäkemyksen ja keskinäisen luottamuksen puutetta.
Julkaisu antaa kattavan ja tiivistetyn kuvan pääkaupunkiseudun
hallinnollisen rakenteen uudistamishankkeista, joista lukuisat ovat
toteutuneet mutta useat jääneet
paperille vailla tarvittavaa yhteistä
tahtotilaa. Eräs näistä on Alasen
itsensä viisi vuotta sitten tekemä

selvitys Helsingin seudun kuntien
yhteistyöstä. Helsingin alueliitoksista kirja sisältää myös historiallinen katsauksen. Alueen ongelmien
ratkaisemiseksi on aikojen saatossa
käyty pitkä tie mittavienkin alueliitosten muodossa.
Alanen korostaa, että Helsingin
seudun voimavarojen kokoaminen
ja yhteistyön järjestäminen vaativat
oman erillislainsäädännön, jolla
päätösten tekotapa ja sitovuus
samoin kuin kustannusten jako
ja verorahojen tasaus järjestetään.
Kun uusia lakisääteisiä hallinnollisia järjestelmiä kritisoidaan
byrokratian lisäämisestä Alanen
muistuttaa, että nykyiset kymmenet eri periaatteella toimivat, vailla
valtuuksia olevat työryhmät ja toimielimet ovat suurempi ongelma
byrokratian ja demokraattisuuden
puutteen kannalta kuin lailla järjestetty yhteinen päätöksenteko. 14
kunnan ja 1,3 miljoonan asukkaan

Kivipainosta paikkatietoihin – Kartta
keskus 90 vuotta

kehitys ja tuotteiden kirjo, jotka
kirjassa seikkaperäisesti muun
ohella esitellään.
Kirja on sukua juuri käynnistyneelle peruskartoituksen
historiikki-työlle. Sukua se on
myös Osmo Niemelän kirjoittamille karttakirjoille, Mauno Kajamaa
-historiikille ja kartantekijöiden
omille muisteluksille.
Kartan tekemisessä on jotain
tukkilaisromantiikkaan verrattavaa. Me tulemme taas.
Kirjaa ei ole toimitettu myyntitarkoituksiin, mikä on valitettavaa.
Sitä voi kuitenkin tiedustella
Karttakeskuksen myyntiryhmästä

Muistin kantama historia tuntuu
kodikkaalta. Tällainen tunne syntyy selaillessani Karttakeskuksen
historiikkia. Karttakeskuksen 90
vuotta karttojen ja paikkatietojen
parissa on ollut monivivahteinen.
Vuonna 1919 perustettiin maanmittaushallituksen kivipaino. Valtion liikelaitos Karttakeskus aloitti
v. 1990. Sitten siitä tuli osakeyhtiö,
joka kiertyi useiden yrityskauppojen kautta nykyiseksi, Affecto Finland Oy:n liiketoimintayksiköksi.
Monimuotoinen on myös tekniikan
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ovat ylpeitä Heiskasesta”. Tunnustus lämmitti Heiskasen mieltä – ja
oli toki täysin ansaittu.
Markus Hotakainen

Juhani Kakkuri: Maapallon mittaaja
– V.A. Heiskasen elämä. Ursa, 2008.
160 s., sid., ISBN 978-952-532971-1. Suositushinta 29 e. Kirjaa on
saatavana hyvin varustetuista kirjakaupoista ja Ursan verkkokaupasta
www.ursa.fi.

yhteisestä työssäkäyntialueesta
tulisi tehdä muodollisestikin metropolialue, hän vetoaa.
Alasen kirja on erittäin ajankohtainen ja vakava vetoomus
yhteisen tahtotilan löytämiseksi ja
rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi pääkaupunkiseudulla. Se
on selkeästi kirjoitettu ja poliittiset
ristiriita-asetelmat on kuvattu ymmärrettävästi.
Teoksen voi ladata Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:n
sivuilta www.kaks.fi.
Pekka Raitanen
Jussi-Pekka Alanen: Helsinki Kansakunnan pääkaupunki – ihmisten
metropoli. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu
nro 74. 136 s. Vammalan kirjapaino
Oy, Sastamala 2009. ISBN 978-9525801-10-1 (nid.), ISBN978-9525801-11-8 (PDF).

puh. 020 577 7452, myynti karttakeskus.fi, www.karttakeskus.fi.
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