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UUtisia

yrjö teeriaho

oli vuoSi 1947. Suomi oli lyöty ja 
sotakorvausten puristuksessa. Mistä rahat 
uuteen nousuun. Ryhdyttiin tekemään 
koko maasta uutta karttaa pohjaksi jäl-
leenrakentamiselle. Siinä kartantekijöiden 
osuus. Se oli huimaava ja ennakkoluuloton 
päätös. Arvostelijoita varmaan tuolloinkin 
löytyi ja muitakin kohteita rahankäytölle 
olisi riittänyt. Eihän juuri missään muu-
allakaan maailmassa ollut vastaavaa koko 
maata kattavaa 1:20 000 yksityiskohtaista 
maastokarttaa. Professori Mauno Kaja-
maa, peruskartan isä, sanoi aikanaan, että 
sen mahdollisti kaksi asiaa: ilmakuvaus 
ja työsuhde, sekä tietysti raha, jota löytyi 

kuin löytyikin valtioneuvostolta. Miten 
sitä rahaa oikein saatiin, kysyin tässä 
taannoin vuonna 1948 taloon tulleelta 
Hilpas Lyytikäiseltä, josta tuli Kajamaan 
oikea käsi ja sittemmin hänen jälkeensä 
Topografisen toimiston ja Karttapainon 
johtaja. ” Ei Kajamaa sitä rahaa vuosittain 
eduskunnasta saakka käynyt hakemassa”, 
kuten me topografit luulimme, sanoi 
Lyytikäinen. ”Mutta ministeriön hän sai 
vakuuttuneeksi peruskartan tärkeydestä. 
Minua hän myöhemmin opasti, kirjoita 
raha-anomukset niin, että esittelijästä 
ministeriössä tuntuu ikään kuin hän itse 
olisi sen kirjoittanut.” Pahin vastus oli 

Peruskartan historiikkityö käynnistyy

kuulemma oma kollegio, joka harasi vas-
taan. Muillakin kuin Kajamaalla oli oma 
lehmä ojassa. Lopulta kollegiossa asiaan 
totuttiin, niin että vuosittain vain todet-
tiin, ”ja sitten se Kajamaan miljoona”. Työ-
suhde oli virkamiesvaltaisessa virastossa 
pitkään vallan kauhistus. Jälkeen päin 
muistellen se ei nuorien topografien sta-
tusta nostanut. Ei juuri myöskään harvojen 
jo ennen peruskartoituksen aloittamista 
talossa olleiden kartografien ja topografien 
taholta juuri arvostusta tullut. Heillä oli 
monella takanaan opintoja ja tutkintoja 
ulkomaita myöten.

Niinpä me nuoret kuitenkin lähes 
pystymetsästä topografeiksi tultiin. Lyy-
tikäinen on kirjannut Osmo Niemelän 
kirjaan Suomen karttojen tarina Kajamaan 
sanomana:

”Henkilö viihtyy ja toteuttaa itseään 
parhaiten työssä, jossa hän joutuu toimi-
maan kykyjensä ja tietojensa ylärajoilla, 
eikä ole niin tyhmä, ettei osaa kysyä 
viisaammiltaan, jos ei jotain tiedä.” Mie-
lestäni tässä asuu suuri viisaus, eikä siitä 
ole syytä loukkaantua.

Peruskartta valmistui maastotöiden 
osalta 1975, jolloin Pellon Kittisvaaralla 
metsästä astelivat topografit Toivo Laiho 
ja Alpo Luukkonen sekä sotilastopografi 
Sakari Siukonen, jotka ilmoittivat, Siuko-
nen käden lippaan vieden, Maanmittaus-
hallituksen pääjohtaja Lauri Kanteelle ja 
Topografikunnan päällikkö eversti Lauri 
Vilkolle Suomen tulleen peruskartoite-
tuksi mittakaavaan 1:20 000. Meillä to-
pografeilla oli tuolloin henki päällä, ”me 
teimme sen”. Siinä tuli ylilyöntejä. Emme-
hän me sitä yksin tehneet. Siihen tarvittiin 
monen ammattikunnan osaamista, joiden 
osuudesta kertominen jäi tuolloin vähälle 
huomiolle. Geodeettiset mittaukset, ilma-
kuvaus, puhtaaksi piirtäminen, nimistön 
tarkistus, oikoluvut, kopiointitekniikka 
ja kartografinen valokuvaus sekä paina-
tus jäivät lähes maininnalle. Kaikkiin 
edellä mainittuihin työvaiheisiin kätkey-
tyy lukuisia yksityiskohtia, jotka jäivät 
kertomatta. Ehkeivät ne ole yhtälailla 

topografi erkki perä korkeusjonomittauksessa 

käsivarren maastossa v. 1962.
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ammattitaitoinen kirjoittajajoukko tallentaa entisiä työ-
menetelmiä  ja kertoo miten Suomi saatiin kartalle.
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romantisoitavissa mitä topografien maastotyöt, 
mutta ilman näitä työvaiheita ei peruskartta 
olisi valmistunut. Yksi historiaan jäänyt on 
maaperäkartoitus peruskartan ajantasaistuksen 
yhteydessä. Kuinka se alkoi, miten sitä tehtiin 
ja kuinka se lopetettiin.

Kuinka peruskarttaa tehdään tänään ja 
miten tulevaisuudessa. Kirjoittajan mielestä 
ajantasaistuksessa mentiin välillä takapakkia 
joidenkin yksityiskohtien osalta, mutta tällä 
hetkellä ollaan palaamassa laatuun. Muutok-
sia on tullut, merkittävimpinä henkilöstön 
työnkuvan muutos, kartan mittakaavan ja 
lehtikoon muutos sekä tekniikan huima ke-
hitys. Joissakin kohdin olisi vanhan fossiilin 
mielestä muutaman yksityiskohdan osalta 
vielä parantamisen varaa, jopa palaamista 
vanhaan käytäntöönkin.

Edellä on johdantoa ja johdattelua siihen, 
miksi ollaan aloitettu kirjan teko, ”Perus-
kartan historia”. Aloite kirjan tekemiseen 
tuli eläkkeellä olevalta arkistonhoitaja Timo 
Luoma-aholta. Siihen on lupautunut ammat-
titaitoinen joukko kirjoittamaan, tallentamaan 
entisiä työmenetelmiä ja kertomaan uusista 
sekä kertomaan luettavasti miten Suomi saa-
tiin kartalle.

Maanmittaushallituksen topografit ry on 
aatteellisena yhdistyksenä Maanmittauslai-
toksen tukemana kirjan kustantaja. Jyväskylän 
yliopiston Historian ja etnologian laitoksen 
dosentti Heikki Rantatupa on lupautunut kir-
jan toimittajaksi, tämän kirjoittajan toimiessa 
toisena. Kirja valmistuu vuoden 2011 loppuun 
mennessä.

topografi työssään  

– kirjoittaja kalvolassa 1954.

Pirkko Saarikivi, Foreca Consul-
ting Oy:stä piti suurimpana esteenä 
(paikka)tieto perusteisten palve-
lujen innovointiin eurooppalaista 
datapolitiikkaa.”Suomessa aineistoja 
on sentään ostettavissa, joistakin 
eurooppalaisista maista ei tietoa saa 
rahallakaan. Muutaman tutkimustu-
loksen perusteella verotulojen kasvu 
kattaa kansantaloudelle aiheutetut 
menetykset.”

Navteqin mielestä aineistojen 
käyttöehdot ovat sellaisia, että yritys 
kerää pääsääntöisesti tiedot itse. 

Kansallisesta paikkatietopolitii-
kasta – tai sen puutteesta – vaih-
dettiin ajatuksia paneelikeskuste-
lussa, jossa eniten mielenkiintoa 
herättäneen puheenvuoron piti 
valtiovarainministeriön IT-johtaja 
Yrjö Benson. Hän kertoi, että mi-
nisteriössä valmisteilla aineistojen 
hinnoitteluun ja käyttöön liittyvä 
kolmen lain paketti. Ensimmäisenä 
on valmisteilla laki, joka kieltää tie-

don luovutuksista veloittamisen jul-
kishallinnon välillä. Lisäksi tulossa 
on laki, jonka mukaan viranomaisten 
keräämä raakadata tulee luovuttaa 
veloituksetta liike-elämälle. Kol-
mas laki kieltäisi viranomaisilta 
päällekkäisten rekisterien pitämi-
sen. Tarkemmista aikatauluista tai 
valmistelun vaiheista ei kuitenkaan 
ollut vielä puhetta.

Paikkatietomarkkinoilla kävi 2 000 
messuvierasta sekä näyttelyssä oli yli 
40 näytteilleasettajaa. Esityksiin voi 
tutustua osoitteessa www.maanmitta-
uslaitos.fi/paikkatietomarkkinat.

proGiS ry:n palkinnot
ProGIS ry jakoi opinnäytepalkinnot 
ja kunniamaininnan. Palkinnot me-
nivät Ulla Järviselle Teknilliseen 
korkeakouluun ja Marja Vuorelle 
Helsingin Yliopiston maantieteelli-
selle laitokselle. Kunniamaininnan 
sai kansanedustaja Jyrki J. Kasvi.

Aineistojen hinta puhutti 
Paikkatietomarkkinoilla

kirjoittaja on maanmittausteknikko, 
tietokirjailija, ykin kartat oy:n toi-

mitusjohtaja ja eläkkeellä karttakes-
kuksen tuotantopäällikön tehtävistä. 
Sähköposti yrjo.teeriaho karttoja.fi.
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proGiS ry:n opinnäytepalkinnot menivät ulla järviselle (kuvassa va-

semmalla) ja marja vuorelle.


