
Kartta 2016 -haaste 

Yhteistyössä 



Kansainvälinen kartan vuosi 
• Käynnissä on Kansainvälinen kartan vuosi 2015–

2016 
– Lisätietoja www.mapyear.org 

• Suomen Kartografinen Seura (SKS) osallistuu 
vuoteen julistamalla Kartta 2016 -haasteen 

http://www.mapyear.org/


Kartta 2016 – Haaste 
• Tee web-sivuilla julkaistavissa oleva kartta tai 

karttasovellus 
– Aiheen voi valita vapaasti tai sen voi poimia 

kumppaneiden antamien teemojen joukosta 
– Se voi perustua itse kerättyihin aineistoihin, avoimiin 

aineistoihin ja/tai organisaation omiin aineistoihin 
– Julkaistun kartan tai karttasovelluksen täytyy olla 

vapaasti saatavilla vuoden 2016 loppuun asti 
• Tekotapa on vapaa; GIS-ohjelmisto, muu 

digitaalinen väline, käsinpiirto, jne. 



Kartta 2016 – Sarjat 
1. Yleinen sarja 

– sarjaan voivat osallistua kaikki kartoista kiinnostuneet 
mukaan lukien kartta-alan ammattilaiset 

2. Opiskelijoiden sarja 
– sarjaan voivat osallistua kaikki opinnoissaan karttoja 

luovat opiskelijat 



Kartta 2016 – Osallistu 
• Lähetä kilpailutyöt 17.10.2016 mennessä 

osoitteeseen sihteeri@kartogra.fi 
• Lähetyksessä täytyy olla… 

– Sarja (yleinen/opiskelija) ja aihe (vapaa/kumppanin teema) 
– Linkki kilpailutyöhön 
– Tekijä: nimi, (organisaatio), 

sähköpostiosoite/puhelinnumero 
– Kartan otsikko, lyhyt kuvaus kartan tarkoituksesta, käytetyt 

välineet ja aineistot 



Kartta 2016 – Arviointi 
• Kartan tarkoitus tulee ilmi selkeästi 
• Kartta palvelee käyttötarkoitustaan hyvin 
• Kartta on visuaalisesti korkeatasoinen 
• Kartta on mielenkiintoinen ja esittää asioita 

uudella tavalla 
• Kartassa on käytetty hyvälaatuista aineistoa 



Kartta 2016 – Palkinnot 
• SKS palkitsee parhaat kartat Paikkatietomarkkinoilla 2016 
• Palkitut kartat ovat esillä Paikkatietomarkkinoiden 2016 

MapLoungessa 
• Palkitut kartat lähetetään edustamaan Suomea ICC 2017 -

konferenssin kansainväliseen karttanäyttelyyn Washington 
DC:ssä 2.–7.7.2017 

• Parhaat kartat julkaistaan SKS:n web-sivuilla 
 

www.kartogra.fi/karttahaaste 

http://www.kartogra.fi/karttahaaste
http://www.kartogra.fi/karttahaaste


Tule kumppaniksi! 
• Kumppani voi luovuttaa sarjojen käyttöön 

teeman, aineistoja, työkaluja ja/tai osallistua 
palkintoihin 

• Kumppani saa nimensä ja logonsa näkyviin 
Kartta 2016 -haasteen viestinnässä 

• Kumppani voi myöntää erikoispalkinnon 
teemansa toteuttajalle ja aineistonsa tai 
välineensä käyttäjälle 



Sinut on haastettu! 

Kuva: © Juha Oksanen 
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