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Torstaina marraskuun 11. päivänä 2004

Karttaikkunan uuden hankkeen takaa löytyvät tutut miehet,
Jyrki Pulkkinen ja Kristian Liljeström. He ovat alan edelläkävijöitä koko maassa.

Sulkavalaiset edelläkävijöinä
koko maassa

Karttaikkunalta voi
tilata netistä karttoja
Sulkavalainen Karttaikkuna Oy on avannut verkkokaupan, josta voi tilata
tarkkoja karttoja haluamaltaan alueelta. Toistaiseksi
palvelussa on KaakkoisSuomi ja marraskuun loppuun mennessä palvelu
kattaa koko maan. Karttaikkuna on rakentanut palvelua parin vuoden ajan. Se
on ainutlaatuinen koko
maassa. Kyseessä on laaja ja erikoinen hanke.
Karttaikkunan palvelua on ra-

kentanut kolme asiantuntijaa parin vuoden ajan. Hanke on ollut
Jyrki Pulkkisen vastuulla ja sitä
ovat kehittäneet ja tehneet Kristian Liljeström ja Jyrkin Sveitsissä
asuva veli Anssi Pulkkinen. Yhtiön verkkokaupasta osoitteesta
kartta.org löytyy suomalaisittain
ainutlaatuinen palvelu, jossa voi
tilata tarkan kartan mieleiseltään
alueelta. Kartta-alueen valintapalvelussa asiakas tarvitsee Java-tuen
selaimeltaan.
— Karttapalvelinympäristöä on
varmaan rakennettu pari vuotta.
Tämä on yksi sovellutus, jota palvelimella voidaan toteuttaa, ker-

Maastokarttoja voi tilata kuvassa näkyvältä rajatulta Kaakkois-Suomen alueelta
internetistä osoitteesta www.kartta.org

tovat Jyrki Pulkkinen ja Kristian
Liljeström. He aikovat markkinoida palveluaan laajemmin sitten
kun se kattaa koko maan. He toivovat, että karttojen kysyntä kasvaa sitä mukaa kun palvelu opitaan tuntemaan.
Viralliselta nimeltään palvelu
on maastokarttatuloste. A4-kokoisen kartan saa jo muutamalla eurolla. A3-kokoinen kartta maksaa
alle 10 euroa, joten hinnat eivät
ole pilvissä. Suurimmillaan kartan koko voi olla A0(84x119 cm).
Havainnollisen maastokartan
voi tilata haluamallaan rajauksella mittakaavoissa 1:20 000, 1:25

000 tai 1:50 000. Lisävaihtoehtona asiakas voi valita säänkestävän
materiaalin. Kartta-aineisto on räätälöity Maanmittauslaitoksen
maastotietokannasta. Tilattava
alue näkyy kartalla punaisena rajattuna suorakaiteena ja haluamallaan kohdalla asiakas voi napauttaa tilauksen.
Tällä hetkellä palvelu kattaa
kaakkoisen Suomen, yhteensä 300
x 300 kilometrin alueen. Tekijät
arvelevat, että koko Suomen kattava palvelu julkaistaan vaiheittain marraskuun puoliväliin mennessä. Jyrki sanoo, että viimeistään
marraskuun loppuun mennessä

karttoja voi tilata miltä tahansa
alueelta Suomesta. Tekijät lupaavat, että tilaukset käsitellään nopeasti.
— Kartta lähtee periaatteessa
heti kun rahat ovat tilillä. Toimitus suoraan kotiin kestää 2-3 päivää, toteavat Jyrki Pulkkinen ja
Kristian Liljeström. Tilaaja voi
valita haluamansa paperikoon ja
tulostussuunnan, ja paperilaadun.
A4-kokoiset kartat lähtevät kirjeessä ja isommat tarvittaessa putkessa. Putki mahdollistaa A3-kokoisen kartan postituksen ilman
taittamista.

Valtuusto ei nostanu kuntalaisten
verotaakkaa

Veroprosentit
säilyvät ennallaan
Sulkavan kunnan kiinteistö- ja tuloveroprosentit säilyvät ennallaan. Tiistai-iltana kokoontunut kunnanvaltuusto päätyi äänestysten jälkeen pitämään verot vuoden 2004 tasolla. Tuloveroprosentti on siis 18,75, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60, vakituisten asuntojen
0,25 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,70
prosenttia.
Pirjo Partanen
Kokoomus ja SDP esittivät kiinteistöveroprosentin korotusta.
Hilkka Virtasen (Sdp) mielestä
veron korotus olisi ollut kohtuullinen tapa kerätä varoja tiukassa
taloudellisessa tilanteessa.
— Korotuksen jälkeenkään ne
eivät olisi korkeita naapurikuntiin
verrattuna, esitti Virtanen.
Leila Virta (kok) katsoi myös,
että tuloja pitää jostain saada ja
esitti hieman maltillisempia korotuksia kiinteistöveroihin.
Keskustaryhmän kannan julkituoneen Kaisa Rallin mielestä verojen korotus ei olisi kunnalta
positiivinen viesti yrityksille.
— Sulkavan yksi valtti on ollut

alhainen kiinteistöveroprosentti
ja näemme että tässä tilanteessa,
jossa valtiovalta on korottamassa
verojen alarajoja joka tapauksessa, ei ole syytä lähteä korottamaan
niitä kunnassa, perusteli Ralli.
Kunnanhallituksen esitys verojen pitämisestä ennallaan voitti
äänestyksessä luvuin 12-8.
Tuloveroprosentti vahvistettiin
18,75 prosentiksi äänin 15-5. Leila Virta (kok) oli huolissaan pystyykö kunta hoitamaan velvoitteensa ilman veron korotusta.
— Me olemme huolissamme
peruspalvelujen säilymisestä. Tuloja on saatava lisää kunnassa tehdyistä säästöohjelmista huolimatta. Tuloveroprosentin korotushan
oli yhtenä asiana myös kunnan
talouden tervehdyttämisohjel-

Kunnanvaltuusto valmistautumassa yhteen päättyvän valtuustokauden viimeisimmistä kokouksista.
massa harkinnanvaraista valtionapua haettaessa, muistutti Virta.

Valtuustoaloitteita
jätettiin kaksi
SDP jätti valtuustolle aloitteen
lapsiperheiden muistamisesta
kunnassa. Aloitteen mukaan kunta voisi muistaa perheitä lapsen
syntyessä lahjakortilla, joka kävisi oman paikkakunnan liikkeissä.
Sulkavan Sitoutumattomien
valtuustoryhmä (Markku Mati-

kainen) pyytää valtuustoaloitteessaan selvitystä siitä, onko kunnanhallitus noudattanut valtuuston
hyväksymää henkilöstöpoliittista
ohjelmaa ja hyvää hallintotapaa
valmistellessaan kunnanviraston
ja koulujen hallintoon ja hallintosääntöön tehtäviä muutoksia.
Matikainen pyytää selvitystä (ei
selitystä), jossa tulee käydä selville kaikki ne toimenpiteet ja neuvottelut, joita on asian johdosta
käyty joko virallisesti tai epävirallisesti.

Toinen aloitteen selvityspyyntö koskee sitä, miksi Sulkavan
kunnanhallituksen 1.11.2004 §5
liite on merkitty ei julkiseksi ja
mihin lakiin ei julkisuus perustuu.
Matikaisen mukaan kunnassa
on valtuuston hyväksymät sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen oppaat, joita on noudatettava kunnes valtuusto kumoaa tai muuttaa
niitä.
Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

