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ESIPUHE

Historialliset kartat ovat keskeinen tietolähde historian- ja maisematutkimukselle, 
rakennetun ympäristön inventoinneille sekä maankäytön suunnittelulle. Karttojen 
käyttö onkin viime vuosikymmeniin asti ollut vakiintunutta, tosin aineistojen työläät 
käsittelytavat ja yhdistämisen ja vertailun vaikeus ovat rajoittaneet laajamittaista käyt-
töä. 1990-luvulta lähtien tietotekniikan kehityksen ja aiempaa helppokäyttöisempien 
paikkatieto-ohjelmien yleistymisen jälkeen digitaalinen paikkatieto on lisääntynyt 
voimakkaasti. Ohjelmistojen kehityksen myötä myös historiallisista kartoista tuotetun 
paikkatiedon määrä on kasvanut. 

Historiallisten karttojen tietosisällön siirtäminen samaan muotoon nykytilaa ku-
vaavan paikkatiedon kanssa mahdollistaa eri aineistojen yhdistämisen aikasarjoiksi, 
laajojen alueellisten kokonaisuuksien ja aineistojen hallinnan ja havainnollistuksen 
sekä erilaiset paikkatietoanalyysit. 

Historialliset kartat ovat tutkimuksen ja maankäytön suunnittelun lisäksi mer-
kittäviä tietolähteitä myös tavallisille kansalaisille. Historiallisista kartoista tuotettu 
aineisto voi avata kokonaan uudenlaisia näkökulmia elinympäristöön: maankäytön 
jatkuminen samankaltaisena vuosisatoja, tiettyjen maiseman piirteiden säilyminen 
tai maiseman voimakas muutos lyhyessä ajassa tulevat paikkatietoanalyysien myötä 
helposti hahmotettaviksi.

Toistaiseksi paikkatietoaineistoja on tuotettu hankekohtaisesti ja niiden tietosisältö 
ja tallennusmuodot vaihtelevat. Paikkatietoaineiston tuottaminen on monesti jäänyt 
kertakäyttöiseksi, eikä aineiston laajempia käyttömahdollisuuksia ole pohdittu. Tä-
män työn tavoitteena on antaa suuntaviivoja historiallisen paikkatiedon tuottamisessa 
eteen tulevissa pulmakohdissa sekä suosituksia, joilla eri tahoilla tuotettuja aineistoja 
voidaan yhdenmukaistaa ja edistää niiden yhteiskäyttöisyyttä. Tässä teoksessa on kä-
sitelty mm. lähtökohdiltaan erilaisen paikkatiedon yhteiskäyttöä ja yhdistettävyyttä, 
mittakaavaeroja eri kaavatasojen esitysmittakaavoihin nähden sekä aineistojen saata-
vuutta. Maakunta- ja yleiskaavatasoisten sovellusesimerkkien avulla ohjeet liitetään 
käytännön suunnittelutyöhön. 

Oppaan laatimisesta on vastannut tutkija Teemu Mökkönen Museoviraston Ra-
kennushistorian osastolta. Työtä ovat ohjanneet intendentti Karim Peltonen Museo-
virastosta ja yliarkkitehti Minna Perähuhta ympäristöministeriöstä sekä ympäristö-
hallinnon ja Museoviraston tietojärjestelmien yhteensovittamista kehittävä ryhmä, 
jossa jäseninä ovat lisäksi erikoissuunnittelija Väinö Malin ympäristöministeriöstä, 
yliarkkitehti Heikki Kankaanpää Hämeen ympäristökeskuksesta, tutkija Riikka Repo 
ja suunnitteluinsinööri Mikko Hynninen Suomen ympäristökeskuksesta sekä yli-in-
tendentti Mikko Härö ja tietohallintopäällikkö Vesa Hongisto Museovirastosta. 

Työtä ovat sen käsikirjoitusvaiheessa kommentoineet Risto Nuuros Maanmittaus-
laitoksesta, Helena Taskinen ja Tuula Heikkurinen-Montell Museoviraston Arkeologi-
an osastolta, Marianna Niukkanen ja Johanna Forsius Museoviraston Rakennushisto-
rian osastolta, Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä, Juhani Kostet Turun 
maakuntamuseosta sekä Tuomo Palokangas ja Rauno Malinen Pohjois-Pohjanmaan 
liitosta. Lisäksi Jarmo Koistinen Merenkulkulaitoksesta, Liisa Lohtander ja Heik-
ki Rantatupa Jyväskylän yliopiston historian laitokselta sekä Sirkka-Liisa Seppälä 
Museoviraston Arkeologian osastolta ovat osaltaan auttaneet työn valmistumista. 
Lämpimät kiitokset kaikille työhön osallistuneille.

Helsingissä 8.8.2006

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
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1 Johdanto

1.1  
Teoksen tavoitteet

Tämä julkaisu on tehty johdatukseksi historialli-
sista kartoista tuotettuun paikkatietoon. Teos on 
tarkoitettu niin historiallisen paikkatiedon tilaa-
jille kuin sen tuottajillekin. Teos käsittelee histori-
allisiin karttoihin pohjautuvan paikkatiedon tuot-
tamisprosessia ja sen eri vaiheissa huomioitavia 
seikkoja. Teksti on kirjoitettu periaatetasolla, sillä 
kyseessä ei ole ohjelmistokohtainen tekninen oh-
jeistus. Tarvittaessa lisätietojen hankkiminen on-
nistuu viitetietojen avulla

 Historiallisiin karttoihin pohjautuvan paikka-
tiedon tuottaminen ja käyttäminen edellyttää ai-
neiston syntyprosessin ymmärtämistä. Siksi teok-
sessa käsitellään myös kartoituksen historiaa ja 
esitellään keskeisimpiä kartta-aineistoja. Karttojen 
käsittely on rajattu ennen 1930-lukua tuotettuihin 
karttoihin, joiden mittakaava on suurempi kuin 
1:�0 000. Työn taustalla ovat maankäytön suun-
nitteluun liittyvät tarpeet, mikä näkyy varsinkin 
paikkatiedon käyttöä käsittelevässä viidennessä 
luvussa, jossa mittakaavaeroja lähestytään eri kaa-
vatasojen esitysmittakaavojen pohjalta.

1.2  
Teoksen rakenne

Kirjoituksen rakenne jäsentyy siten, että johdanto 
toimii yleisenä johdatuksena historiallisista kartois-
ta tuotettuun paikkatietoon. Toisessa luvussa esite-
tään katsaus historiallisen paikkatiedon vaiheisiin 
Suomessa ja lähialueilla. Kolmannessa luvussa käy-
dään läpi tyypiltään erilaisia historiallisia karttoja 
ja kartoitusmenetelmien kehitystä. Luvun päättää 
kappale, jossa käsitellään historiallisien karttojen 
ominaispiirteiden vaikutusta karttojen pohjalta 
tuotettuun paikkatietoon. Neljäs luku käsittelee 

historiallisen kartan pohjalta tehdyn digitaalisen 
paikkatiedon tuotantoprosessia, joka käydään 
läpi vaihe vaiheelta alkaen historiallisen kartan 
muuttamisesta digitaaliseksi kuvaksi ja päätyen 
digitaalista paikkatietoa kuvaavaan metatietoon. 
Luvussa esitellään myös historialliseen paikkatie-
toon liittyvän ominaisuustiedon suhdetta nykyi-
siin maankäyttöluokituksiin.  Viidennessä luvussa 
pohditaan lähtökohdiltaan erilaisen paikkatiedon 
yhteiskäyttöä ja yhdistettävyyttä sekä esitellään 
sovellutusesimerkkeinä kaksi kaavoituksen lähtö-
kohdista tuotettua aineistoa (maakunta- ja yleiskaa-
vataso) ja kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa 
tuotettua 1600-luvun kaupunkien varhaiskehitystä 
kuvaavaa aineistoa, joka vastaa mittakaavaltaan 
asemakaavatasoa. Kuudennessa luvussa esitellään 
keskeisimmät pieni- ja suurimittakaavaiset histori-
alliset kartta-aineistot ja käsitellään aineistojen saa-
vutettavuutta. Lopuksi viimeisessä luvussa seuraa 
yhteenveto, jossa pyritään lyhyesti kokoamaan 
historiallisen paikkatiedon tuotantoprosessin eri 
vaiheiden keskeisimmät asiat.

Tässä julkaisussa

on ei ole

• Katsaus historiallisen Ohjelmisto- 
 paikkatiedon tuotantoon kohtaista ohjettakohtaista ohjetta
•  Selostus historiallisista
 kartoista tietolähteenä
•  Kuvaus historiallisiin
 karttoihin pohjautuvan
 paikkatiedon
 tuotantoprosessista
•  Metatietokuvaus
•  Kuvaus keskeisimmistä
 kartta-aineistoista
•  Selvitys historiallisen
 paikkatiedon 
 yhteiskäyttöisyydestä
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1.3  
Historialliset  
kartat ja paikkatieto

Historialliset kartat ovat ainutlaatuinen mennei-
syyden maisemarakenteesta kertova aineisto. Paik-
kaan kohdistuvassa tutkimuksessa kartat ovat par-
haita muutoksista kertovia lähdeaineistoja. Vanhat 
kartat ovat usein monivärisiä ja visuaalisesti kau-
niita. Ne eivät kuitenkaan ole vain kuvia, vaan nii-
den pohjana on maastossa tiettyyn mittakaavaan 
tehty mittaus – kartta on yritys kuvata todellisuut-
ta paperilla. Historiallisen kartan pohjalla oleva 
maastomittaus mahdollistaa sen käytön nykykart-
tojen rinnalla osana eriaikaisia maaston ja ympä-
ristön kehitystä kuvaavien dokumenttien sarjaa. 
Historialliset ja modernit paperikartat muodosta-
vat yhdessä analogisen paikkatietoaineiston.

Historialliset kartat ovat heterogeeninen ryh-
mä maiseman ja maankäytön historiasta kertovia 
lähteitä. Karttojen informaatiosisältö vaihtelee 
suuresti ja on sidoksissa karttojen alkuperäiseen 
syntyprosessiin: mitä tarkoitusta varten kartta on 
tehty? Vastaavasti karttojen mittakaavoissa ja mit-
taustarkkuuksissa on suuria eroja. 1600-luvun mit-
tapöytäkartoituksen teoreettisena pohjana olleet 
periaatteet eivät ole juurikaan ajan myötä muut-
tuneet (Strang 2000:19; Rantatupa 2002a). Suurim-
pana mittaustarkkuuteen vaikuttavana tekijänä on 
ollut tapa, jolla teoriaa on eri aikoina sovellettu 
käytäntöön. Tämän takia 1600-luvun suurimitta-
kaavaisissa kartoissa esiintyy usein hallitsemat-
tomia mittauksen edetessä kertautuneita virheitä 
(Gustafsson 1933a:62-66).

 Termi paikkatietojärjestelmät on käännös eng-
lanninkielisestä termistä Geographical Information 
Systems (GIS). Digitaalinen paikkatietojärjestelmä 
koostuu tietokoneesta, paikkatieto-ohjelmasta ja 
digitaalisessa muodossa olevasta paikkatiedosta. 
Paikkatieto on siis tietoa, johon liittyy tieto maan-
tieteellisestä sijainnista. Digitaalinen paikkatieto 
yleistyi 1990-luvulla tietokoneiden kehityksen 
myötä ja kevyiden paikkatieto-ohjelmien (Display-
GIS -ohjelmat kuten MapInfo ja ArcView) tuodessa 
digitaaliset aineistot yhä useampien käytettäväksi. 
Ohjelmistojen kehityksen myötä myös historialli-
sista kartoista tuotetun paikkatiedon määrä kas-
voi.

Historiallisesta kartasta tulee paikkatietoa vas-
ta kun se on kyetty tyydyttävästi yhdistämään 
kartan kuvaamaan topografiseen todellisuuteen. 
Kartoissa kuvattavat ilmiöt ovat usein muuttuneet 
kartografisten lähteiden kattaman liki neljänsadan 
vuoden aikana niin suuresti tai vanhan kartan ku-
vaustapa on niin viitteellinen, ettei vanhimpia kart-
toja ole mahdollista suoraan sijoittaa nykykartalle. 
Tämän takia tuotettaessa historiallisista kartoista 
paikkatietoa on syytä edetä nuoremmista kartoista 
vanhempiin, jolloin eri aikoina tapahtuneet muu-
tokset asettuvat ajallisesti paikalleen, ja eriaikaiset 
kartat muodostavat toisiinsa linkittyvän lähteiden 
jatkumon.

 Miksi sitten historiallisista kartoista pitäisi 
tuottaa digitaalista paikkatietoa? Vastaus on yk-
sinkertainen: jotta maiseman ja siihen kuuluvien 
elementtien kehityksen historiallinen prosessi tu-
lisi ymmärrettäväksi. Paikkatietona menneisyyden 
kartoista tulee spatiaalisesti yhdenvertaista aineis-
toa nykykarttojen kanssa. Lyhyesti sanottuna tä-
mä tarkoittaa menneisyyden karttojen kuvaaman 
todellisuuden yhdistämistä nykyisyyteen. Eriai-
kaisten karttojen yhdistäminen on toki mahdollista 
ilman paikkatieto-ohjelmiakin, mutta digitaalinen 
paikkatieto mahdollistaa eri aineistojen yhdistämi-
sen toisiinsa, laajojen alueellisten kokonaisuuksien 
ja aineistojen hallinnan ja visualisoinnin sekä eri-
laiset spatiaaliset analyysit.

Historiallinen paikkatieto merkitsee eri asioita 
eri ihmisille. Tutkijoille ja suunnittelijoille se on 
menneisyyden kerroksellisuuden ja maiseman 
kehityksen ymmärtämistä. Mattimeikäläiselle his-
toriallinen paikkatieto voi tarjota ahaa-elämyksiä 
ja muutoksia suhtautumisessa omaan elinympäris-
töönsä. Tutun paikan säilyminen muuttumattoma-
na tai siinä tapahtunut suuri muutos tulee yhtäkkiä 
ymmärrettäväksi – menneisyydestä tulee osa ny-
kyisyyttä. Historiallisilla kartoilla onkin keskeinen 
rooli luotaessa sekä tutkimuskäyttöön että suurelle 
yleisölle tarkoitettuja menneisyyden tietokonepoh-
jaisia kolmiulotteisia rekonstruktioita (esim. Alho 
et al. 2003; Matiskainen & Ruohonen 200�; Pukkila 
2003; Pukkila & Uotila 200�; Uotila 2003).

 Historiallisten karttojen heterogeenisen luon-
teen takia niiden pohjalta on mahdotonta tuottaa 
kaikilta osin yhtenäistä paikkatietoa. Yhtenäisyy-
den kannalta ongelmina ovat mm. karttojen mitta-
kaavojen ja mittaustarkkuuden vaihtelevuus sekä 
kuvattujen ilmiöiden moninaisuus. Sen sijaan kart-
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tojen pohjalta tuotettava paikkatieto on mahdollis-
ta tehdä sekä tasorakenteeltaan että ominaisuus- ja 
metatiedon rakenteeltaan suhteellisen yhtenäisek-
si. Historiallisen paikkatiedon tuottamiseen liitty-
vällä ohjeistolla on mahdollista tuoda esiin asioita, 
joiden olemassaolo vaikuttaa suuresti tuotetun ai-
neiston käytettävyyteen.

1.4  
Historiallisen  
paikkatiedon käytettävyys

Paikkatieto mahdollistaa karttojen kuvaaman his-
toriallisen kehityksen yhdistämisen nykyisyyteen. 
Sen avulla maankäyttöön liittyvät eriaikaiset histo-
rialliset prosessit sijoittuvat ajallisesti paikalleen ja 
nykyisistä ilmiöistä tulee historiallisesti ymmärret-
tävä kokonaisuus. Paikkatiedolle ominainen kyky 
yhdistää menneisyyden ja nykyisyyden kartta-ai-
neistot ja vektorimuotoon digitoidun historiallisen 
paikkatiedon helppo muokattavuus mahdollista-
vat historiallisen kehityksen visuaalisen esittämi-
sen selkeästi ja ymmärrettävästi. Paikkatieto mah-
dollistaa historiallisen kehityksen seuraamisen 
myös teemoittain – esimerkiksi tiestön tai avoimen 
maiseman kehityksen seuraamisen.

 Historiallisten karttojen pohjalta tuotettu 
paikkatieto on käyttökelpoista monen eri tutki-
musalan tarpeisiin. Kartat kertovat historiallisesta 
ympäristöstä ja maankäytöstä. Ne kertovat myös 
asutuksen luonteesta (kylä vai yksinäistalo), val-
litsevasta viljelysysteemistä, maanomistuksesta 
ja hallinnollisista rajoista. Kartat sisältävät myös 
nimistöhistoriaa. Yhdistämällä vanhimmat kartat 
(1600- ja 1700-luku), 1�00-luvun asutushistorial-
liset lähteet ja arkeologiset tiedot esihistoriasta ja 
varhaiskeskiajasta on asutushistorian kehitystä 
mahdollista seurata vanhimpia karttoja huomat-
tavasti vanhempiin aikoihin (ks. esim. Kepsu 200�; 
200�a; 200�b). Historiallisten karttojen pohjalta 
tuotettu paikkatieto ei sisällä tietoja ainoastaan 
historiallisesta ihmistoiminnasta vaan myös luon-
nonympäristön kehityksestä. Varsinkin vesistöjen 
hydrologiset muutokset näkyvät kartoissa hyvin 
– niin luonnollisen maankohoamisen aiheuttamat 
muutokset kuin ihmisen aikaansaamat suoaluei-
den ojitukset ja järvien laskut. Historiallisten kart-
tojen tietoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 

ennallistettaessa kosteikkoalueita (Moström 2002a) 
tai tutkittaessa tammimetsien historiallista levin-
neisyyttä (Vuorela 2001; ks. myös Vuorela 1997).

Historiallinen vektoripohjainen paikkatieto toi-
mii muokattavuutensa ansiosta pohja-aineistona 
yhtälailla popularisoiville esityksille kuin erilaisille 
tutkimuksille ja selvityksille. Se on tärkeässä osas-
sa tehtäessä erilaisia kaavoitukseen tai laajoihin 
rakennushankkeisiin liittyviä selvityksiä. Histori-
alliset kartat ovat keskeistä lähdeaineistoa kulttuu-
rimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja 
muinaisjäännösten inventoinnissa. Kartat kertovat 
ajastaan, mutta sisältävät usein tietoa myös val-
mistushetkeä vanhemmista ajoista. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on Tampereen Reuharinniemen rauta-
kautinen 700–800-luvuille ajoittuva hautaröykkiö, 
joka löytyy myös 1700-luvun tiluskartasta (Adel 
1999; 2002). Toinen hyvä esimerkki on Valkeakos-
ken Rapolan linnavuori, joka on Suomen suurin. Jo 
maanmittari Lars Schroderuksen tekemässä Rapo-
lan vanhimmassa maakirjakartassa vuodelta 16�0 
on mainittu, että paikalla on sijainnut linna (KA 
bb1a 23-2�). Nykytiedon mukaan linnavuorella 
on ihmistoiminnan merkkejä rautakaudelta 600-
luvulta aina varhaiskeskiajalle saakka.

  Historiallinen paikkatieto on tarpeen erilais-
ten selvitysten eri työvaiheissa. Esimerkiksi raken-
nusinventoinnissa historiallisten karttojen avulla 
on mahdollista ymmärtää viljelysalueiden ja tont-
timaiden ajallinen ja alueellinen kehitys, minkä 
pohjalta saadaan jo ennen varsinaista inventointia 
ennakkokäsitys eri alueiden vanhimman raken-
nuskannan odotettavasta iästä. Historialliset kartat 
eivät kuitenkaan ole vain selvitysten ja inventoin-
tien avustavia pohja-aineistoja, vaan historiallisis-
ta kartoista tuotettu paikkatieto ja paikkatiedoksi 
tuotetut inventointiaineistot ynnä muut rekisteri-
aineistot ovat myös myöhemmin yhdistettävissä 
erilaisia analyysejä varten.
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2 Historiallisen paikkatiedon vaiheita

2.1  
Katsaus Ruotsissa ja  
Norjassa tehtyyn  
historiallisten karttojen 
digitointiin

Pohjoismaiden vanhimpien karttojen ikä ja alueel-
linen kattavuus vaihtelee eri maiden välillä yllättä-
vän paljon. Ruotsin ja Suomen tilanne vanhimpien 
1600-luvun karttojen osalta on jotakuinkin toisiaan 
vastaava, kun taas Norjassa vanhimmat kartat ovat 
huomattavasti nuorempia ajoittuen vasta 1700-lu-
vun lopulle. Itse asiassa Suomen ja Ruotsin var-
hainen kartta-aineisto on kansainvälisesti ainut-
laatuinen. Se on sekä lukumäärältään runsaampi 
että laadultaan korkeampitasoinen kuin minkään 
muun maan varhaisimmat kartta-aineistot (Roeck 
Hansen 200�:27). Paikkatiedon yleistyminen näkyy 
hyvin tavassa käsitellä historiallista kartta-aineis-
toa. 1990-luvun puolivälin jälkeen kaikissa Pohjois-
maissa otettiin ensimmäiset askelet historiallisten 
karttojen pohjalta tuotetun digitaalisen paikkatie-
don tuotannossa. Eri maissa historiallisen paikka-
tiedon tuottamisessa on omia erityispiirteitään. 

Ruotsissa historiallisten karttojen käyttöä on py-
ritty helpottamaan ohjeistuksilla. Vielä 1990-luvun 
lopulla Ruotsissa julkaistiin käsikirja historiallisten 
karttojen käytöstä ympäristöhistorian tutkimuk-
sessa, jossa pääpaino oli karttojen manuaalisen 
kopioinnin ja muokkauksen esittelyssä (Cserhal-
mi 1998). 1990-luvun puolivälin paikkeilla tehtiin 
ensimmäiset historiallisista kartoista tuotettua 
digitaalista paikkatietoa hyödyntävät tutkimuk-
set (mm. Bengtsson & Ene 199�a; 199�b; Ene & 
Bengtsson 199�; Hall 1996). Ruotsissa Riksantik-
varieämbetet käynnisti vuonna 1999 historiallisten 
karttojen digitointia käsittelevän projektin Digita-
la historiska kartor för kulturmiljövården. Projektissa 
keskityttiin parantamaan digitaalisten historial-
listen karttojen saatavuutta, testaamaan erilaisia 
skannattujen historiallisten karttojen oikaisu- ja 

asemointitapoja sekä kehittämään vektoroiduille 
kartoille kulttuuriympäristön tarpeisiin standar-
doitua ominaisuustietoa (Frisk 2000:9). 

Riksantinvarieämbetetin projekti päättyi vuon-
na 2002. Sen yhteydessä tuotettiin useita julkaisu-
ja. Manuaali rasterikarttojen tuottamisesta paik-
katiedoksi eri ohjelmistoja ja työskentelytapoja 
hyväksikäyttäen on julkaistu Internetissä (Frisk 
2002) samoin kuin eräät hankkeen osaraporteista 
(Riksantikvarieämbetet). Hankkeen loppujulkaisu 
esittelee erilaisia historiallisista kartoista tuotettua 
paikkatietoa hyödyntäneitä tapaustutkimuksia 
Ruotsin eri osista (Rentzhog et al. 2002). Julkaisun 
artikkelit käsittelevät kulttuuriympäristöön liit-
tyvän paikkatiedon käyttöä kulttuurimaiseman 
ja muinaisjäännösten suojelussa ja tutkimuksessa 
sekä ihmisen hävittämien ekosysteemien entis-
tämisessä. Esimerkkitapauksina on arvio uuden 
valtatielinjauksen vaikutuksista maisemarakentee-
seen (Rentzhog 2002), tutkimus tehomaatalouden 
vaikutuksista viljelymaisemaan (Moström 2002b) 
sekä 1600- ja 1700-lukujen karttojen ja muinaisjään-
nösten avulla tehty hypoteettinen mallinnos kes-
kiaikaisen asutuksen ja maankäytön rakenteesta 
(Frisk 2002). Esitellyissä tutkimuksissa historialli-
nen paikkatieto esitettiin etupäässä vektoroituna.

Norjassa oli 1990-luvun aikana ainakin kaksi 
projektia, joissa käsiteltiin historiallista paikka-
tietoa. Vuosina 199�–2000 käynnissä olleessa pro-
jektissa Kulturminner og Miljø tutkittiin kulttuuri-
ympäristön ja kulttuurihistoriallisten kohteiden 
välistä suhdetta. Projektin julkaisussa esiteltiin 
paikkatiedon roolia erilaisen kulttuurimaisemaan 
liittyvän aineiston yhdistämisessä niin teoriassa 
(Nesheim 2001) kuin käytännössä (Austad et al. 
2001). Projektissa historiallisia karttoja käsiteltiin 
vektorimuotoisena paikkatietona, jonka pohjalta 
tehtiin tilastoja maankäytön muutoksesta (ibid.). 

Vuonna 1997 Norjassa julkaistiin historiallisia 
karttoja, kulttuuriperinnön hoitoa ja maiseman/
ympäristön analyysiä käsittelevä raportti (Jerpå-
sen et al. 1997), joka liittyi NIKU:n (Norsk insti-
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tutt for kulturminneforskning) vuosien 1996–2001 
strategiseen ohjelmaan Landskapet som kulturmin-
ne. Ohjelman lähtökohtana oli hallinnollinen tarve 
pystyä käsittelemään laajempia maisemallisia ja 
ympäristöllisiä kokonaisuuksia (Skar red. 2002). 
Vuonna 1997 julkaistussa raportissa (Jerpåsen et al. 
1997) ja hankkeen päätösraportissa (Skar red. 2002) 
historiallisten karttojen käyttö maisema-/ympäris-
töanalyysissä esiteltiin vielä manuaalisesti tapah-
tuvana eriaikaisten karttojen kopiointina tiettyyn 
mittakaavaan. Muuten loppuraportissa digitaali-
nen paikkatieto oli hyvin edustettuna mm. GIS-
pohjaista arkeologista maisema-/ympäristöana-
lyysiä esittelevän artikkelin kautta (Skar et al. 2002). 
Vuonna 200� julkaistussa kulttuurihistoriallisten 
kohteiden suojelua ja kaavoitusta käsittelevässä 
teoksessa ympäristön ja maiseman eri elementti-
en ja historiallisen syvyyden yhdistäminen esitel-
tiin pääosin jo digitaalisin paikkatietomenetelmin 
(Swensen et al. 200�).

Norjan vanhimmat kartat ajoittuvat vasta 1700-
luvun viimeiselle neljännekselle ja kattavat vain 
pienen alueen Etelä-Norjan itäosasta (Jerpåsen et 
al. 1997; 2002). Yleisesti ottaen suurin osa Norjan 
alueesta on kartoitettu ensimmäisen kerran vasta 
1800- tai 1900-luvulla (ibid.). 1800-luvulla kartto-
jen kartografinen taso oli jo yleensä hyvä; kartat 
vastaavat mittaustarkkuudeltaan moderneja kart-
toja. Tämän takia Norjassa historiallisia karttoja 
käytetään usein koordinaatistoon asemoituina 
pohjakarttoina, joiden päällä esitetään nykyistä 
vektoripohjaista paikkatietoa (esim. Swensen et al. 
200�:��-�6). Tämä on kustannustehokas tapa esit-
tää menneisyyttä ja nykyisyyttä yhdistävää tietoa 
visuaalisesti, mutta rasterimuotoisena paikkatie-
tona se ei mahdollista paikkatietoanalyyseja eikä 
monimutkaisempia esityksiä.

2.2  
Historiallisten 
paikkatietoaineistojen  
tuotanto ja käyttö  
Suomessa

Tietokonepohjainen historiallisten karttojen ase-
mointi nykykoordinaatistoon ja vektorointi alkoi 
Suomessa laajemmin vasta 1990-luvun loppupuo-
lella. Tätä ennen eriaikaisten karttojen analysointi 
tehtiin vain visuaalisella vertailulla tai kopioimalla 
karttoja käsin läpinäkyville kalvoille (esim. Forsius-
Nummela 199�; Lehtinen 1997; 2000; Roeck Hansen 
1998; 2002; Roeck Hansen & Nissinaho 199�; Tollin 
1991:67-72). Ensimmäisten paikkatieto-ohjelmilla 
tehtyjen tutkimusten tekijät olivat maantieteilijöi-
tä (esim. Aarnio 1999; Alho 2000; Vuorela 1997) ja 
arkeologeja (esim. Lehtinen & Kirkinen 1998). Sa-
moihin aikoihin Turun maakuntamuseo toteutti 
Suomen ensimmäisen laajemman historiallisista 
kartoista tuotettua digitaalista paikkatietoa hyö-
dyntäneen kulttuuriympäristön inventointiprojek-
tin (Lehtonen 2000; 2001). 

1990-luvun lopulta alkaen historiallisista kar-
toista on tuotettu digitaalista paikkatietoa lähin-
nä hankekohtaisesti, esimerkiksi hallinnollisten 
toimien ohella tietyn alueen kaavalausuntoja tai 
-suunnitelmia varten (esim. Ruokanen et al. 2003). 
Tällainen yksittäistapauksissa tuotettu historialli-
nen paikkatieto on jatkokäytön kannalta vaikeas-
ti saavutettavaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa 
viranomaista, jonka vastuulla olisi historiallisen 
paikkatiedon tuotantoon ja tallettamiseen liittyvät 
kysymykset.

Huolimatta siitä, että ohjelmistot ja tekniikka 
ovat antaneet hyvät mahdollisuudet historiallisen 
paikkatiedon tuottamiselle liki kymmenen vuo-
den ajan, Suomessa on toteutettu vain muutamia 
laajoja historiallista kartoista paikkatietoa tuotta-
neita hankkeita. Ensimmäinen laaja hanke oli jo 
edellä mainittu Turun maakuntamuseon ohjaama 
Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojekti 
1997–1999, jossa tehtiin kulttuuriympäristön pe-
russelvitys kymmenen kunnan alueelta (Lehtonen 
2000). Projektissa asemoitiin alueen 1700-luvun lo-
pun ja 1800-luvun isojakokartat KKJ-koordinaatis-
toon ja digitoitiin vektoriaineistoksi. Perusoletuk-
sena isojakokarttojen aikatason katsottiin ”edusta-
van 1�00-luvulta 1800-luvun jälkipuoliskolle melko 
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muuttumattomana säilynyttä agraarimaisemaa… 
ja myös keskiajalla syntynyttä maisemarakennetta” 
(Lehtonen 2000:8; ks. myös Lehtonen 2001:��). 

Muita laajoja historiallista paikkatietoa tuotta-
neita projekteja on toteutettu maakuntakaavoituk-
sen yhteydessä. Kanta-Hämeen maakuntakaavaa 
varten tehtiin Hämeen maakunnallinen maisemaselvi-
tys, jossa digitoitiin 1�00- ja 1700-lukujen asutus1, 
kirkot ja historiallinen tiestö (Somerpalo & Luppi 
2003). Tässä tapauksessa historiallinen paikkatieto 
tuotettiin vanhan ja uuden kartan visuaaliselle ver-
tailulle pohjautuvalla digitoinnilla (Forsius 2003). 
Museoviraston rakennushistorian osastolla oli 
vastaavanlainen Itä-Uudenmaan maakuntakaavoi-
tukseen liittyvä hanke (Itä-Uudenmaan inventointi, 
2002–2005), jonka yhteydessä tuotettiin digitaalista 
paikkatietoa 1700-luvun lopun ”Kuninkaan kartas-
tosta”, Senaatinkartoista (1873) ja 1900-luvun alun 
pitäjänkartoista (1919/193�). Karttojen valikoitu 
digitointi vektoriaineistoksi tehtiin ”Kuninkaan 
kartaston” osalta silmämääräisesti ja nuorempien 
karttojen osalta nykykoordinaatistoon asemoitui-
hin digitaalisiin rasterikarttoihin pohjautuen (Mu-
seovirasto 200�a; suullinen tiedonanto Johanna 
Forsius 3.12.200�).

Edellä esiteltyjen maakuntakaavoituksen tar-
peista lähteneiden digitointitöiden lisäksi vas-
taavaa työtä tehdään myös erilaisissa tutkimus-
hankkeissa, joiden taustalla ovat usein erilaiset 
hallinnolliset selvitystarpeet. Tällaisia hakkeita 
ovat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
mittarit (VAMMI) -hanke (Hietala-Koivu 2003) ja 
Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja mai-
sema (SARAKUM) -projekti (Turun maakuntamu-
seo). VAMMI-hankkeessa maiseman historiallinen 
analyysi on tehty 1700-luvun lopun ja 1800-luvun 
alun isojakokarttojen, 1700-luvun lopun ”Ku-
ninkaan kartaston”, ”vanhojen” pitäjänkarttojen 
(18�6), venäläisten topografisten karttojen (1873–
187�) ja 1970-luvun peruskarttojen pohjalta (Leh-
tinen 200�). VAMMI-hankkeessa historiallisista 
kartoista tuotetun paikkatiedon avulla on tarkas-
teltu maisema-alueen kehitystä muutosta osoitta-
vien indikaattorien kautta. SARAKUM-projektissa 
maiseman kehitystä on hahmotettu tuottamalla 
paikkatietoa isojakokartoista ja Senaatin kartoista 
(Lounaispaikka).

1  1�00-luku Jutikkalan et al. (1973) pohjalta ja 1700-luvun loppu 
”Kuninkaan kartaston” (Alanen & Kepsu 1989) pohjalta.

Kaikki edellä esitelty historiallisiin karttoihin 
pohjautuva paikkatieto on tuotettu etupäässä 
maaseutuympäristöstä. Museoviraston rakennus-
historian osasto toteutti vuosina 2000–2003 Vaa-
sa- ja suurvalta-ajan kaupunkien arkeologisen inven-
tointiprojektin (Museovirasto 200�b; Mökkönen & 
Ikonen 200�; Niukkanen 200�), jonka yhteydessä 
tuotettiin vektorimuotoista paikkatietoa KKJ-koor-
dinaatistoon viidentoista 1�00- tai 1600-luvuilla 
perustetun kaupungin 1600–1800 -luvuille ajoittu-
vista kartoista. Hankkeen tavoitteena oli selvittää 
historiallisten karttojen ja historiatiedon avulla 
rakennetun kaupunkialueen sijainti ennen suuren 
Pohjan sodan päättymistä Uudenkaupungin rau-
haan 1721, ja tehdä määritetyn alueen sisällä myö-
hemmän maankäytön analyysiin perustuen arvio 
kulttuurikerrosten säilyneisyydestä historiallisen 
kaupunkialueen eri osissa. Hankkeessa tuotetut 
kaupunkikohtaiset raportit löytyvät pdf-muotoi-
sina verkkojulkaisuina Internetistä (Mökkönen 
2000a–2003d; Mökkönen & Ikonen 2002) ja inven-
tointien peruslähtökohdat painetusta julkaisusta 
(Mökkönen & Ikonen 200�; Niukkanen 200�).

Suomen yliopistoissa on käynnissä useita hank-
keita, jotka käsittelevät digitaalisia historiallisia 
karttoja paikkatietona. Turun ja Joensuun yliopis-
tojen sekä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
yhteinen tutkimushanke Maiseman muuttuvat il-
meet: eriaikaisten aineistojen yhteensovittaminen, ver-
taaminen ja visualisointi alkoi vuonna 1996 (Turun 
yliopisto). Sen yhteydessä on julkaistu mm. tut-
kimus, joka käsittelee eriaikaisten historiallisten 
karttojen pohjalta tuotetun paikkatiedon yhdis-
tämistä ja tietosisällön yhtenäisyyttä (Vuorela et 
al. 2002). Hankkeen tutkimukset on tehty pääosin 
maisemaekologisesta näkökulmasta (esim. Alho 
2000; Vuorela 1997; 2001).

Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Jyväs-
kylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen 
Historiallinen karttatutkimus -hanke, vaikkei siinä 
tuotetakaan paikkatietoa. Hankkeen yhteydessä In-
ternetiin on kerätty 1600-luvun ja 1700-luvun alun 
suurimittakaavaisia maaseutukarttoja käsittelevä 
sivusto, josta löytyy myös runsaasti karttoja raste-
rikuvina (Maakirjakartat). Vaikka kyseisen hank-
keen esittelyssä mainitaan paikkatietojärjestelmien 
hyödyntäminen (Jyväskylän yliopisto), maakirja-
karttojen digitointi on toteutettu nähtävästi vain 
kulttuuriperinnön digitoinnin näkökulmasta, jossa 
karttoja käsitellään vain kuvina. Digitoitaessa his-
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toriallisia karttoja rasterikuviksi karttojen paikka-
tietoluonne on jätetty huomioimatta, mistä seuraa 
todennäköisesti vaikeuksia, kun aineistosta yrite-
tään tuottaa digitaalista paikkatietoa (ks. luku �. 
Historiallisen paikkatiedon tuottaminen).

Yliopistojen lisäksi myös Museovirastolla ja 
ympäristöhallinnolla on ollut historialliseen paik-
katietoon pohjautuvia tutkimushankkeita. Museo-
viraston Rapolan tutkimusprojektissa on julkaistu 
tutkimus Valkeakosken Sääksmäen historiallisista 
kartoista, jossa tutkimuksen lähtökohtana on 1600-
luvulta 19�0-luvulle ajoittuvien karttojen pohjalta 
tuotettu historiallinen paikkatieto (Lehtinen 2003). 
Sääksmäen kartoista tutkittiin maankäytön ja asu-
tuksen kehitystä, erityisesti isojaon ja siihen liitty-
vien järjestelyjen vaikutuksia maanomistukseen ja 
asutukseen. Muita toteutettuja tutkimushankkeita 
jo edellä mainitun VAMMI-hankkeen lisäksi on 
vuosina 2003–200� ympäristöministeriön ja Museo-
viraston yhteisprojekti Ihminen ja perinnemaisemat 
– ihmistoiminnan luonteen, intensiteetin ja keston tut-
kimus perinnemaisemiksi luokitelluissa kohteissa (IPE). 
Projektin tavoitteena oli tutkia perinnemaisemien 
yhteyttä paikalliseen asutus- ja maankäyttöhistori-
aan Uudellamaalla. Lähtökohtana oli vuonna 2000 
julkaistu selvitys Uudenmaan perinnemaisemista 
(Pykälä & Bonn 2000), jossa esitellyistä lähes kol-
mestasadasta kohteesta viisikymmentä valittiin 
tarkempaan analyysiin. IPE-hankkeen perinnebio-
tooppien analyysissä olivat paikkatietona mukana 
arkeologiset kohteet, kulttuuri-indikaattorikasvit 
(arkeofyytit) ja historiallisista kartoista tuotettu 
paikkatieto asutuksesta ja maankäytöstä (Maara-
nen & Seppälä 200�; Seppälä 2006). 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että his-
toriallisen paikkatiedon liki kymmenvuotisesta 
historiasta huolimatta Suomessa ei ole toistaisek-
si julkaistu historiallista paikkatietoa käsitteleviä 
suosituksia tai oppaita. Osa julkaistuista artikke-
leista on tosin käytettävissä oppaina, vaikka niitä ei 
aina alun perin sellaisiksi ole suunniteltukaan (ks. 
Aarnio 2000; Lehtinen 2003). Suomessa tuotetusta 
paikkatiedosta on vaikea saada kattavaa kuvaa, 
sillä suurin osa aineistosta tuotetaan usein pro-
jektikohtaisesti ja hallinnollisten toimintojen sivu-
tuotteena. Historiallisen paikkatiedon tuottamisen 
ohjeistaminen ja tuotetun aineiston tallentaminen 
ei ole keskitetysti minkään viranomaisen vastuul-
la. Tuotettu aineisto on siis sirpaleina maailmalla. 
Vaikka olemassa olevasta aineistosta hahmottuva 

kuva on häilyvä ja repaleinen, tuotetun aineiston 
voi todeta painottuvan maaseutuympäristöön. Tar-
kemman yleiskuvan saamiseksi täytyisi tehdä oma 
historiallisen paikkatiedon tuottamista käsittelevä 
selvitys.
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3  Historialliset kartat tietolähteenä

Erilaisilla kartoilla on oma toisistaan poikkeava 
syntyhistoriansa, ja eri kartta-aineistojen erityis-
piirteet asettavat aineiston käytölle rajoituksia. 
Historiallisten karttojen käyttö lähteenä edellyttää 
primaariaineiston syntyprosessin ymmärtämistä, 
mikä koskee niin kartoitustekniikkaa kuin kar-
tan valmistamiseen vaikuttaneita tarkoitusperiä. 
Seuraavaksi käsitellään lyhyesti kartoituksen his-
toriaa. Keskeisimpiä pieni- ja suurimittakaavaisia 
kartta-aineistoja ja alkuperäisten karttojen saavu-
tettavuutta käsitellään kuudennessa luvussa.

3.1  
Kartoituksen historiaa

Erilaisia karttoja

Kartoitusmenetelmissä tapahtui suuri muutos 
1�00-luvun lopulla, kun saksalaisen Altdorfin kor-
keakoulun matematiikan professori Johan Praeto-
rius kehitti graafisen mittausmenetelmän. Praeto-
riuksen kehittämä mittapöytä (Mensula Preatoriana) 
ja mittapöytäkartoitus tuli tunnetuksi, kun hänen 
seuraajansa Daniel Schwenter julkaistessa vuon-
na 1619 mittausopin Geometriae practicae novae et 
auctae, kuva 1. Mittapöytäkartoituksen pohjana on 
mittaustapa, jossa mitattavat maastopisteet pysty-
tään määräämään leikkauksella kahdesta tunne-
tusta pisteestä, kuva 2. 1�00-luvun Suomesta on 
olemassa joitakin karttoja, joista tunnetuimmat 
ovat Jaakko Teitin valitusluettelon karttapiirrokset 
vuodelta 1���. 1600-lukua vanhemmat kartat Suo-
mesta eivät kuitenkaan perustuneet mittauksiin, 
vaan olivat vain selvitettävää asiaa havainnollis-
tavia karkeita luonnoksia.

Ruotsin maanmittauslaitos perustettiin 1628, 
ja ruotsalaisajan Suomeen saapui ensimmäinen 
maanmittari vuonna 1633 (Gustafsson 1933a:17; 
Rantatupa 2000:7�). 1600-luvulla Suomessa tehtiin 
verotuksellisista syistä suurimittakaavaisia maa-
kirjakarttoja mittapöytäkartoituksena (ns. geomet-
riset maakirjat tai geometriset kartat). Lisäksi 1600-
luvulla tehtiin pienimittakaavaisia geografisia eli 
maantieteellisiä karttoja, joita tehtiin myös mit-
tapöytäkartoituksena, tosin huomattavasti edellä 
mainittuja karttoja epätarkemmin (Gustafsson 
1933a:7�-7�). Myös kaupungeista tehtiin karttoja 
(Kostet 199�). Siinä missä maaseudun suurimitta-
kaavaisten kartoitusten syyt olivat verotuksellisia, 
kaupunkien kartoituksen syynä oli kasvanut kiin-
nostus kaupunkien asemakaavarakennetta koh-
taan. 1600-luvun kaupunkikartat käsittävät sekä 
kaupunkimittauksia olemassa olevista kaupun-

Kuva 1. Daniel Schwenterin mittausoppi Geometriae practicae 
novae et auctae julkaistiin vuonna 1619. Kuvassa vuoden 1641 
painoksen nimiölehti. (Kuva NOAA Photo Library: Libr0073)
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geista että maastomittauspohjalle tehtyjä uusien 
perustettavien kaupunkien asemakaavasuunnitel-
mia.

 1700-luvun jälkipuoliskolla maaseudun maa-
kirjakarttojen tilalle tulivat suurimittakaavaiset iso-
jakokartat, kuva 3. Myös kaupunkikarttoja tehtiin, 
tosin vähemmän kuin aikaisemmin. Ruotsalaiset 
tekivät 1700-luvulla moniin kaupunkeihin linnoi-
tussuunnitelmia samoin kuin venäläiset Vanhan 
Suomen osalta vuodesta 17�3 alkaen. 1700-luvulla 
tuotettiin useita pienimittakaavaisia karttoja: pitä-
jänkarttoja (1:20 000 ja 1:32 000), kihlakuntatason 
karttoja (yleensä 1:100 000) ja yleistason karttoja 
(1:�00 000). Näiden lisäksi 1700-luvulla lisääntyivät 
sotilasviranomaisten yleensä pienimittakaavaiset 
kartoitustyöt (Paulaharju 2000; Strang 2000), jois-
ta tunnetuin on 1700-lopulla ja aivan 1800-luvun 

alussa tehty suomalaisen rekognisointiprikaatin 
eteläisen osaston tuottama kartasto, ns. ”Kunin-
kaan kartasto” (Alanen & Kepsu 1989).

 1800-luvulla suurimittakaavainen isojako-
kartoitus jatkui ja pienimittakaavaisten karttojen 
monipuolisuus kasvoi. 1700-luvulla oli jo joitakin 
painettuja karttoja, mutta niiden määrä lisääntyi 
varsinaisesti vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa (esimerkiksi Senaatin karttojen pai-
nettu versio 1:�2 000). 1800-luvun pitäjänkartat  
(1:20 000) olivat vielä pääosin käsintehtyjä. Tätä 
julkaisua kattavammin otteita erilaisista kartoista 
löytyy Osmo Niemelän (1998) yleisesityksestä, jos-
sa käsitellään Suomen karttakuvan kehitystä ara-
bialaisen al-Idrisin vuoden 11�� maailmankartasta 
vuoteen 1997, ja Leena Lehtisen (200�) historiallisia 
karttoja käsitelevästä julkaisusta.

Kuva 2. Mittapöytäkartoitus 
perustuu pisteiden määrit-
tämiseen kahdesta tunnetusta 
pisteestä tehtävällä leikkauksella. 
Esimerkki kahden mittapöydän 
asemapisteen määrittelemisestä 
ja toiminnasta kartoituksessa. 
Kuva on Schwenterin teoksesta 
Geometriae practicae novae 
et auctae. (Kuva NOAA Photo 
Library: Libr0033)

Kuva 3. Yleisimpien iso- ja pienimittakaavaisten karttatyyppien ajallinen kattavuus. 

1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925
׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

Suurimittakaavaiset
(> 1:10 000)
Varsinaiset maakirjakartat
Nuoremmat maakirjakartat
Isojakokartat
Kaupunkikartat
Pienimittakaavaiset
(1:10 000 - 1:50 000)
Pitäjänkartat
Rekognosointikartat
Venäläiset kenttäkonseptikartat
Venäläiset topogra�kartat

׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
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Mitä kartoissa kuvattiin?

Historiallisen kartan kuvaamat ilmiöt ja mitta-
kaava ovat sidoksissa kartan käyttötarkoituk-
seen. Kuvattavia asioita ja kuvaustapaa säädeltiin 
maanmittareiden ohjesäännöillä (ks. Gustafsson 
1933a; Rantatupa 2002b). Esimerkiksi 1600-lu-
vun maakirjakartat keskittyvät nimensä mukai-
sesti kuvaamaan rajoja sekä peltojen, niittyjen ja 
muiden nautinta-alueiden pinta-aloja ja sijaintia, 
mutta varsinaista todellista topografiaa kuvaavaa 
maastotietoa niissä on hyvin vähän (mm. Gustafs-
son 1933a:17-21; Lehtinen 200�; Rantatupa 2000). 
Maakirjakartoissa metsän ja kallion kuvaamiseen 
käytettiin yleensä symboleita, mutta talot ja kirkot 
on taas piirretty luonnonmukaisina profiilikuvina. 
Suurin osa maakirjakarttojen sanallisesta tietosisäl-
löstä on kuitenkin karttaan liittyvässä seliteosassa 
(Notarum Explicatio), josta löytyy tarkempia tietoja 
kartan kuvaamista kohteista (esimerkiksi talojen 
määrä ja veroluku, autiotilat, arviot eri peltoalu-
eiden laadusta jne.) Vaikka karttojen tulkinta on 
niiden havainnollisuuden takia mahdollista van-
hoja käsialoja taitamattomallekin, vaatii kartan 
selitysosasta saatavan tarkemman tiedon käyttö 
1600-luvun käsialojen ja ruotsin kielen hallintaa.

1600-luvun kaupunkikarttojen tarkoituksena oli 
antaa tietoa kaupunkien olemassa olevasta asema-
kaavasta tai toimia asemakaavasuunnitelmana ra-
kennettaessa uutta kaupunkia tai uudistettaessa 
jo olemassa olevan kaupungin asemakaavaa (Ahl-
berg 1998:�6-63; Kostet 199�:36-37; 2000). Tämän 
takia 1600-luvun kaupunkikartoissa kaupunkira-
kenne on esitetty vain kortteleina, joiden sisään 
on joskus kuvattu myös tonttien rajat. Tonttien 
rakennuskantaa ei ole kuvattu. Ainoastaan kirkot, 
linnat, raatihuone, koulu ja muut luonteeltaan jul-
kiset rakennukset merkittiin karttoihin. 1700-luvun 
kaupunkikartoissa on jo yleisesti kuvattu myös 
kortteleiden sisäiset ilmiöt, kuten tonttien rajat ja 
rakennuskanta.

 Maastonmuotoja alettiin kuvata korkeuskäy-
rin karttoihin vasta 1870-luvulla, jolloin venäläiset 
sotilaskartoittajat tekivät korkeuskäyrällisiä topo-
grafisia karttoja (Gustafsson 1933b:87-88; Jaakkola 
1983:�18). Tätä vanhemmissa kartoissa korkeusvai-
kutelmaa pyrittiin luomaan erilaisilla varjostuksil-
la. Toinen karttojen antamaan kuvaan oleellisesti 
vaikuttanut tekijä on tapa kuvata vesiä. Histori-
allisissa kartoissa rantaviiva kuvaa kartoitushet-

ken vedenkorkeutta. Nykyisissä kartoissa veden 
korkeusluku vastaa keskivedenkorkeutta, jonka 
kuvaamiseen pyritään myös rantaviivan osalta. 
Karttaan piirretyn rantaviivan sijaintiin vaikut-
tavat kuitenkin monet tekijät, joista keskeisimpiä 
ovat ilmakuvaushetken vedenpinnan korkeus ja il-
makuvan pohjalta tehtävä tulkinta. Vaikka veden-
pinnan keskivedestä poikkeava korkeus on mah-
dollista huomioida kartassa, ei vedenkorkeuden 
vaihtelusta johtuvia vaikutuksia ole nykyisinkään 
mahdollista kokonaan poistaa.

Kartoitusmenetelmät

1600-luvun alkupuolella alkanut kartoitustoimin-
ta rakentui mittapöytäkartoituksen teoreettiselle 
pohjalle. 1700- ja 1800-lukujen aikana mittauksiin 
käytettyjen laitteiden tekniikka kehittyi, mutta 
taustalla oleva teoria pysyi jotakuinkin samana, 
kuva �. Mittaustapa, jossa pisteet määriteltiin leik-
kauksella kahdesta asemapisteestä, oli maanmitta-
reilla yleisesti käytössä vielä 1880-luvulla (Gustafs-
son 1933a:�6; 1933b:17). 

 Huolimatta siitä, etteivät mittauksen teoreet-
tiset perustat muuttuneet paljonkaan 1600–1800 
-lukujen aikana, vanhemmat kartat ovat epätar-
kempia kuin uudet. Syynä tähän ovat muutokset 
tavassa, jolla teoria sovellettiin käytäntöön. 1600-
luvulla mittauksen heikkoudet johtuivat useista 
Daniel Schwenterin mittausopin ohjeiden laimin-
lyönneistä: kiintopisteitä ei määrätty etukäteen, 
minkä seurauksena mittapöydän asemapisteet 
muodostivat avoimen monikulmiojonon, kuva �, 
ks. myös kuva 6, jossa suuntavirheet kertautuivat 
(Gustafsson 1933a:62-63, 6�-66; Örback 1990:13�). 
1600-luvun geometrisissa kartoissa mittaustark-
kuus vaihtelee sekä karttojen välillä että yhden kar-
tan sisällä (Ene & Bengtsson 199�; Johnsson 196�). 
Kartoituksen virheet syntyvät joko mittauksessa 
(suunta- ja etäisyysvirheet) tai siirrettäessä mit- 
tausta paperille (piirto- ja laskuvirheet). Kun ver-
rataan 1600-luvun karttoja mittaustarkkuudeltaan 
parempiin 1700-luvun karttoihin, vanhemmissa 
kartoissa havaitut suuntavirheet ovat suuruudel-
taan keskimäärin �,3 % etäisyysvirheiden ollessa 
yleensä alle � % luokkaa (Johnsson 196�:61-6�).

1600-luvulla kartoituksessa ei tehty tarkistus-
mittauksia, eikä toisaalta tarpeeksi pitkälle eden-
neessä kartoituksessa haluttu korjata alkupäässä 
tapahtuneita virheitä, vaikka ne todennäköisesti 



17Suomen ympäristö  34 | 2006

Kuva 4. 1600-luvun 
kartoitus perustui mitta-
pöydän käyttöön. Vaikka 
mittauksissa käytettyjen 
laitteiden tekniset ominai-
suudet kohenivat seuraavilla 
vuosisadoilla, mittaustavan 
teoreettinen perusta 
pohjautui yhä 1500-luvun 
lopun ja 1600-luvun alun 
mittapöytäkartoitukseen.  
Kuvassa on mittapöytä  
(Mensula Preatoriana) 
kasattuna ja osina. Kuva 
Schwenterin teoksesta 
teoksesta Geometriae 
practicae novae et auctae. 
(Kuva NOAA Photo 
Library: libr0030)

huomattiin (Gustafsson 1933a:63). Mittauksen epä-
tarkkuuteen johtaviin menettelytapoihin puutut-
tiin vuoden 172� maanmittareiden ohjesäännössä, 
jossa painotettiin asemapisteiden määrittelemistä 
ennalta määrättyjen kiintopisteiden avulla. Tämä ei 
tosin muuttanut toimintatapoja Suomessa (ibid.:88-
89).

Vuoden 1766 maanmittausohjesäännössä uudistet-
tiin edellisen ohjesäännön kiinto- ja asemapisteitä 
koskevat ohjeet. Lisäksi kiinnitettiin huomiota mit-
tojen tarkistamiseen ja annettiin yksityiskohtaisia 
ohjeita asemapisteiden valitsemisesta (Gustafsson 
1933a:126-128). Yksityiskohtaiset ohjeet tehosivat 
ja karttojen laatu parani 1700-luvun loppupuo-
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lella (ibid.:13�). 1800-luvun alkupuolella karttojen 
tarkkuus parani entisestään, kun kartoitettavalle 
alueelle tehtiin linjaverkko pitkittäin ja poikittain 
yhdensuuntaisista linjoista (Gustafsson 1933b:23; 
Örback 1990:13�-13�), kuva 6. Omalta osaltaan 
karttojen laatua paransi myös vuonna 17�8 aloi-
tettu etelärannikon kolmiomittausverkon teke-

Kuva 5. Esimerkki mittapöytäkartoituksesta. Kuvassa 
verollepanokartan konseptikartta Espoon Muurlasta 
(Morby) vuodelta 1699. Kartassa on nähtävillä osin avoi-
mena monikulmiojonona etenevät mittapöydän asema-
pisteet (A-O) ja niiltä tehdyt tähtäykset eri maastokohtiin. 
(Kuva Gustafsson 1933a: karttaliite IV)
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minen (Gustafsson 1933a:117; Jaakkola 1983:�02). 
Kolmiomittaus, jossa kolmion kolmannen kärjen 
sijainti pystytään määrittämään matemaattisesti, 
kun tunnetaan kahden kulman välinen etäisyys ja 
kolmion tunnettujen pisteiden kulmat, on jo 1600-
luvun alussa kehitetty mittausmenetelmä. Suo-
messa kolmiomittausverkon rakentaminen alkoi 
kuitenkin vasta 1700-luvulla. 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa kolmiomittausverkko kattoi jo 
lähes koko maan, mikä paransi huomattavasti tuon 
ajan karttamittausten laatua (Gustafsson 1933b: 
karttaliite). Kolmiomittaukseen ja tähtitieteelliseen 
paikanmääritykseen perustuvat ensimmäiset koor-
dinaatistoon sidotut yleiskartat tehtiin 1800-luvun 
puolivälin jälkeen (ibid.:39-�9).

Kartan tekoaika ei aina ole yhtenevä kartan poh-
jalla olevan mittauksen kanssa. Tällaisia ns. johdet-
tuja karttoja tai toimistotyökarttoja on valmistettu 
1600-luvulta lähtien. Niissä yhdistettiin jo olemas-
sa olevia suurikokoisia mittapöytäkarttoja kuvaa-
maan laajoja alueita pienemmässä mittakaavassa. 
(Gustafsson 1933a:7�-76; Strang 2000). Tällaisia 
karttoja ovat pitäjän-, kihlakunnan- ja maakunnan-
karttojen lisäksi myös sotilaskartat. Yhdistettäessä 
tietyn alueen eriaikaisia karttoja suurimmiksi on-
gelmiksi nousevat kartan eri osien ajantasaisuus ja 
geodeettinen luotettavuus. Nämä seikat käyvät hy-
vin ilmi mietittäessä esimerkiksi 1900-luvun alun 
taloudellisten karttojen (1:100 000) luotettavuutta, 
sillä osa niissä kuvatuista alueista perustuu 1700-
luvun isojakokartoitukseen (Strang 2000).

3.2  
Historialliset kartat 
paikkatiedon  
primaarilähteenä

Historiallisiin karttoihin pohjautuva paikkatieto on 
tarkkuudeltaan ja käyttömittakaavoiltaan aina si-
doksissa alkuperäiseen karttaan. Karttojen pohjalta 
tuotettu paikkatieto ei ole alkuperäislähdettä tar-
kempaa, minkä takia alkuperäislähteen mittakaava 
asettaa rajoituksensa myös sen pohjalta tuotetun 
paikkatiedon käytölle. Toinen paikkatiedon luo-
tettavuuden kannalta primaarilähteeseen liittyvä 
ongelma on alkuperäisen kartan mittaustarkkuus. 
Kuten edellä on mainittu, 1600-luvun ja 1700-luvun 
kartoissa on usein kartoitus- tai puhtaaksipiirtovai-
heessa syntyneitä mittavirheitä.

 Historialliseen karttaan pohjautuvan paik-
katiedon tuottaminen edellyttää paljon muutakin 
kuin paikkatieto-ohjelmistojen teknistä osaamista. 
Nykyisen paperille painetun maastokartan skan-
naminen digitaaliseksi rasterikuvaksi, tuominen 
paikkatieto-ohjelmaan ja koordinaattien määrit-
täminen digitaaliselle rasterikuvalle on helppo ja 
suoraviivainen tekninen suoritus. Nykyisen pape-
rikartan pohjalta on helppoa tuottaa digitaalista 
paikkatietoa: mittaustarkkuus vastaa nykyisiä 
standardeja ja koordinaatisto on jo valmiiksi pai-
nettuna karttaan. Nykyisen skannatun paperikar-
tan pohjalta voi tuottaa digitaalista paikkatietoa 

Kuva 6. Kartoitustoimituksen erot 1600- ja 1800-luvuilla. 1600-luvulla kartoitus eteni mittapöydän asemapisteestä  
toiseen, jolloin virheiden kertautuminen asemapisteiden muodostamassa monikulmiojonossa oli mahdollista.  
1700-luvulla asemapisteiden sijoittamiseen ja määrittämiseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota. 1800-luvulla  
asemapisteet määritettiin kartoitettavalle alueelle etukäteen paalutetun linjaverkon avulla. Kuvassa ohuet viivat 
esittävät asemapisteistä tehtyjä mittauksia. Paksut viivat esittävät mittapöydän siirtoa eri asemointipisteisiin.

1600-luvun kartoitus 1800-luvun kartoitus
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ilman tarkempia tietoja kartan kuvaaman alueen 
historiasta.

 Historialliseen karttaan perustuvan digitaa-
lisen paikkatiedon tuotantoprosessi ei ole suora-
viivainen tekninen suoritus. Ensinnäkin kartat on 
tehty ilman koordinaatistoa tai nykyisestä poik-
keavaan koordinaatistoon. Historiallisen kartan 
tuominen nykykoordinaatistoon vaatii kartan ku-
vaaman alueen historiallisen kehityksen ymmärtä-
mistä, minkä kautta paikkatiedon tuottaja joutuu 
valitsemaan luotettavat asemoinnissa käytettävät 
eri-ikäisiä karttoja toisiinsa linkittävät yhteiset ele-
mentit.  Kartan kuvaaman alueen kehitys – kuinka 
paljon maisemarakenne ja asutus ovat muuttuneet 
– vaikuttaa suuresti historiallisen kartan asemointi-vaikuttaa suuresti historiallisen kartan asemointi-
prosessiin. Luotettavia karttoja yhdistäviä element-
tejä on yleensä ennemmin niukasti kuin ylenpaltti-
sesti. Tämän takia vanhimpien karttojen luotetta-
va tuonti nykyiseen koordinaatistoon vaatii usein 
useamman eri-ikäisen kartan asemointia, jolloin 
eri-ikäiset kartat linkittyvät yhteisten elementtien 
avulla toisiinsa. Työssä edetään kartta kerrallaan 
nykyisestä kartasta vanhempiin karttoihin.

 Kartoissa kuvattavien ilmiöiden ymmärtä-
minen on usein mahdollista jo pelkän visuaalisen 
tarkastelun avulla, mutta esimerkiksi 1600- ja 1700-
lukujen karttojen syvempi ymmärtäminen vaatii 
vanhojen käsialojen ja vanhan ruotsinkielen ym-
märtämistä. Vanhimmissa kartoissa ei ole yhtenäis-
tä symboli- ja värikoodijärjestelmää, joskin usein 
sama maanmittari on merkinnyt kartoissaan tietyt 
asiat tietyllä tavalla.

 Historialliset kartat eivät ole tiettyjen standar-
dien pohjalta tehtyjä yhtenäisiä ryhmiä, vaan sa-
man nimikkeen alle (esim. maakirjakartat) kuulu-
vien karttojen tekniset ja sisällölliset ominaisuudet 
eroavat toisistaan huomattavasti. Tämä tilanne on 
vallitseva varsinkin 1600- ja 1700-lukujen kartoissa. 
Karttojen mittaustarkkuus, eri ilmiöiden visuaali-
nen esittäminen ja tietosisältö vaihtelevat kartasta 
ja kartoittajasta toiseen.  Koska historialliset kartat 
ovat teknisesti ja tietosisällöllisesti heterogeeninen 
ryhmä, tietyn nimikkeen alle kuuluville kartoille ei 
ole mahdollista antaa yhtä kaikenkattavaa kuva-
usta tietosisällöstä tai teknisistä ominaisuuksista. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei erilaisille histori-
allisille karttaryhmille ole mahdollista antaa yksi-
tyiskohtaista ohjetta paikkatiedon tuottamiseksi. 
Jos eri karttatyypeille tehtäisiin yksityiskohtainen 
paikkatiedon tuottamisohje, siinä täytyisi ottaa 

huomioon ko. karttatyypin sisäisen teknisen ja tie-
tosisällöllisen variaation lisäksi myös maiseman 
kehityksen kannalta erilaisia esimerkkitapauksia. 
Näin siksi, että maiseman kehityshistoria vaikuttaa 
suuresti siihen, kuinka kartan asemointi nykykoor-
dinaatistoon onnistuu.
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� Historiallisen paikkatiedon tuottaminen

4.1  
Paperikartasta digitaaliseksi 
paikkatiedoksi

Paperikartta sisältää analogista paikkatietoa, joka 
on muutettavissa digitaaliseksi paikkatiedoksi, tau-
lukko 1. Historiallisen paikkatiedon tuottaminen 
alkaa yleensä kuvanluvulla, jossa kartta muutetaan 
digitaalisessa muodossa olevaksi rasterikuvaksi. 
Pelkkä kartan muuttaminen digitaaliseksi kuvaksi 
ei tee kartasta vielä digitaalista paikkatietoa. Jotta 
digitaalisessa muodossa olevasta kartasta tulisi 
paikkatietoa, sille pitää määritellä sijaintitieto eli 
koordinaatit. Seuraavassa käydään läpi historialli-
sen digitaalisen paikkatiedon tuotantoprosessi koh-
ta kohdalta, kuva 7. Ensin käsitellään kuvanluku, 
jossa historiallinen kartta muutetaan digitaalisek-
si kuvaksi. Seuraavaksi käydään läpi digitaalisen 
kartan tuonti nykyiseen koordinaatistoon, jonka 
jälkeen käydään läpi rasteri- ja vektorimuotoisen 
paikkatiedon eroja. Lopuksi käsitellään vektori-
muotoisen paikkatiedon tuottamista, metatietoa 
ja paikkatietoon liittyvää ominaisuustietoa.

 Historiallisen paikkatiedon tuottamista kä-
sitellään periaatetasolla; ohjeita ei ole kirjoitettu 
ohjelmakohtaisesti. Teksti toimii ohjeistuksena 
paikkatiedon tuottamiselle, mutta ohjeistuksen 
käyttöönotto vaatii muualta hankittua paikkatie-
to-osaamista.

Taulukko 1. Historiallinen kartta sisältää analogista  
paikkatietoa, joka on muutettavissa digitaaliseksi  
paikkatiedoksi.

Historiallinen kartta
paikkatietona

Analoginen Digitaalinen 
paikkatieto paikkatieto

• Historiallinen • Rasterimuotoinen
 paperikartta tai  paikkatieto = sähköisessä
 sen kopio  muodossa oleva
   historiallinen kartta
   tuotuna nykyiseen
   koordinaattijärjestelmään

• Ei sisällä nykyistä • Vektorimuotoinen
 koordinaattitietoa  paikkatieto =
   nykykoordinaatistoon
   tuodun rasterikartan
   pohjalta piirtämällä
   tuotettu kartta.
   Koostuu pisteistä, viivoista
   ja alueista.  
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4.2  
Kuvanluku

Paperikartan muuttamista sähköiseen (ts. nu-
meeriseen tai digitaaliseen) muotoon kutsutaan 
usein digitoinniksi. Kuvanluvulla tarkoitetaan 
menetelmää, jolla digitointi tehdään. Yleisimpiä 
menetelmiä ovat kartan suora skannaus, kartasta 
otetun valokuvan skannaus tai kartan kuvaami-
nen laadukkaalla digitaalikameralla. Skannauksen 
yhteydessä määritellään tarvittava resoluutio, digi-
taalisen rasterikartan tiedostomuoto (tiff, jpg jne.), 
haluttu väriavaruus (RGB, CMYK jne.) ja värisy-
vyys (kuinka monesta väristä kuva koostuu, esim. 
2�-bittinen kuva koostuu 22� väristä). Tarvittava 
resoluutio riippuu kartan erityispiirteistä, esimer-
kiksi onko kartassa paljon yksityiskohtia ja pien-
tä tekstiä, ja siitä, tullaanko karttaa käyttämään 
esimerkiksi painetussa julkaisussa. Laadultaan 
parhaimman lopputuloksen saa alkuperäisen kar-
tan suoralla skannauksella tai kuvaamalla kartta 
korkealaatuisella digitaalikameralla. Suhteellisen 
hyvän tuloksen saa myös skannaamalla kartasta 
kinofilmiä (2� mm x 36 mm) suuremmalla kuva-
koolla otetun kuvan (Lehtinen 2003:102). Tarkkuu-
deltaan heikkoja, pienikokoisia kameran filmejä ja 
mikrofilmejä kannattaa välttää.

 Kuvanluvun yhteydessä karttaan saattaa tul-
la laitteiden optiikasta johtuvia vääristymiä, jotka 
vaikuttavat digitaalisen kuvan pohjalta tuotettavan 
paikkatiedon tarkkuuteen. Paikkatietonäkökulma 
unohtuu usein, kun käsitellään karttoja pelkkinä 
kuvina. Kuvanluvusta johtuvien pysyvien vää-
ristymien korjaaminen on mahdollista kalibroi-
malla. Kameran kalibrointi tapahtuu ottamalla 
kalibrointikuva, jossa näky mielellään vähintään 
kuusi sijainniltaan tunnettua pistettä. Vaihtoehtoi-
sesti filmikameraan voidaan lisätä osa, jonka avulla 
tietyllä välimatkalla toisistaan sijaitsevat kalibroin-
tipisteet saadaan lopulliseen kuvaan näkyviin. Ka-
meroissa kuviin tulee usein ns. tynnyrivääristymä, 
jossa kuvan reunan pisteet ikään kuin pakenevat 
kulmia kohti, kuva 8. Kuvien vääristymät on mah-
dollista korjata erillisen kalibrointiohjelman avulla. 
Kalibrointikuvan avulla tietylle kameralle ja tie-
tyn kameran objektiiville saadaan laskettua kuvan 
muuttujat. Nämä muuttujat tallennetaan, ja niiden 
avulla saadaan kameralla otetut kuvat korjattua 
kuvausobjektin todellista muotoa vastaaviksi. Ka-

Kuva 7. Historiallisesta kartasta tuotettavan 
paikkatiedon prosessikaavio.

Kuva 8. Digitaalisella kameralla otettu kuva suorakaiteen 
muotoisesta kalibrointiruudukosta, jossa näkyy kameran 
linssin aiheuttama tynnyrivääristymä. (Kuva T. Mökkönen)
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librointiin perustuva kuvankorjaus on mahdollista 
tehdä kuvanlukulaitteille, joissa virhe on staatti-
nen. Kalibrointi korjaa ainoastaan optiikasta joh-
tuvat virheet, minkä takia kartan kuvaaminen on 
tehtävä kohtisuorassa suhteessa karttatasoon.

 Tavallisten skannerien (DeskTop Publishing 
scanners) ja tarkempien fotogrammetristen skan-
nerien suurimmat erot liittyvät kuvanluvun geo-
metriseen tarkkuuteen. DeskTop -skannerit eivät 
ole mittauskäyttöön tehtyjä, minkä takia nii-
den tekninen rakenne ei ole stabiili. Suurimmat 
DeskTop -skannerien virheet ovat kuva-anturin 
paikannustarkkuudesta aiheutuvat geometriavir-
heet. Nämä virheet ovat ns. nopeasti muuttuvia 
virheitä, jotka saattavat muuttua yhden skanna-
uksen aikanakin (Häggman 1997). Eri skannerei-
den keskivirhe on ollut tutkimuksissa 0,06–0,22� 
mm suuruusluokkaa, mutta kalibroinnin jälkeen 
sen on laskenut alle 0,0� mm tasolle (Baltsavias 
1996). Esimerkiksi historiallisen kartan mittakaa-
valtaan 1:� 000 tapauksessa 0,0� mm vääristymä 
skannauksessa tarkoittaisi luonnollisessa koossa 
20 cm virhettä. Kun otetaan huomioon historialli-
sissa kartoissa käytetyt viivan paksuudet ja muut 
virhelähteet (mm. paperin kutistuminen), skanna-
uksessa syntyvä virhe ei vaikuta merkittävästi säh-
köisessä muodossa olevan kartan luotettavuuteen. 
Näin ollen kameran optiikan aiheuttamat virheet 
ovat kalibroimattomina vaikutuksiltaan skannerin 
aiheuttamia virheitä merkittävämpiä. Periaatteessa 
on kuitenkin perusteltua pyrkiä tilanteeseen, jossa 
kaikki mahdolliset tunnetut virhelähteet on elimi-
noitu ja kartasta tuotettu digitaalinen kuva vastaa 
geometrialtaan alkuperäistä lähdettä.

 Nykyisin tutkijat eivät yleensä pääse itse ku-
vaamaan tai skannaamaan karttoja arkistoissa, 
vaan tämä tehdään arkistojen maksullisena palve-
luna. Siksi kuvaa tilatessa tulisi saada myös tiedot 
käytetystä kamerasta ja kyseisellä kameralla otet-
tu kalibrointikuva, jotta tilaaja pystyy itsenäisesti 
poistamaan mahdolliset vääristymät. On tietenkin 
mahdollista, että joissain arkistoissa kuvien kalib-
rointi on automaattista.

4.3  
Kartan sijaintitiedon 
määrittäminen – digitaalisen 
historiallisen kartan tuonti 
nykykoordinaatistoon

Historialliset kartat on usein tehty ilman mitään 
tiettyä koordinaatistosysteemiä tai vaihtoehtoisesti 
johonkin vanhaan, nykyisestä poikkeavaan koor-
dinaatistoon. Jotta vanhoista kartoista saataisiin 
yhdessä nykykarttojen kanssa käytettävää paikka-
tietoa, täytyy vanhat kartat rekisteröidä nykyiseen 
koordinaattijärjestelmään. Tämän voi tehdä usealla 
eri tavalla riippuen käytettävistä tietokoneohjel-
mista. Toimenpidettä voidaan kutsua useilla eri 
nimillä (kartan rekisteröinti, asemointi, oikaisu, 
georeferointi tai geokoodaus). 

Digitaalista paikkatietoa on sekä rasteri- että 
vektorimuotoisena. Historiallisen ajan kartasta 
tuotettu paikkatieto on aina aluksi asemoitaessa 
rasterimuodossa, josta sitten tuotetaan tarvittaessa 
vektorimuotoista paikkatietoa piirtämällä karttaob-
jektit paikkatieto-ohjelmassa uudestaan viivoiksi, 
pisteiksi ja alueiksi. Rasterimuotoisen kartan vaati-
ma esikäsittely ennen asemointia riippuu käytössä 
olevan paikkatieto-ohjelman ominaisuuksista (ks. 
lisää mm. Lehtinen 2003:86). Osa paikkatieto-oh-
jelmista pystyy oikaisemaan rasterikuvaa nykyistä 
koordinaatistoa vastaavaksi. Niissä paikkatieto-
ohjelmissa, jotka eivät tee minkäänlaista rasteri-
kuvan oikaisua, rasterikuva on ennen asemointia 
oikaistava nykykarttaa vastaavaksi kuvankäsitte-
lyohjelmassa (ks. lisää Frisk 2002).

 Kun historiallisesta kartasta tuotetaan paikka-
tietoa, työ aloitetaan aina rasterimuotoisen digitaa-
lisen kartan asemoinnilla haluttuun koordinaatti-
järjestelmään. Yksinkertaisimmillaan sijaintitiedon 
määrittäminen rasterikuvalle on esimerkiksi ny-
kyisen sähköiseen muotoon skannatun perus- tai 
maastokartan (1:20 000) asemointi, joka tapahtuu 
paikkatieto-ohjelmassa määrittämällä oikea koor-
dinaattisysteemi ja antamalla karttalehden kul-
mien koordinaattipisteille koordinaattiarvot. His-
toriallisten karttojen asemointi tapahtuu samalla 
tavalla, ainoana erona on valmiiden, nykyiseen 
koordinaatistoon viittaavien koordinaattipisteiden 
puuttuminen. Tämän vuoksi historiallisen kartan 
asemoinnissa määritellään historialliselle kartalle 
ja nykykoordinaatistossa olevalle referenssikartalle 
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Kuva 9a. Hämeenlinnan vuoden 1777 uuden asemakaavan yleissuunnitelma, jonka seurauksena kaupunki siirrettiin 
nykyiselle paikalleen. Kartassa on alhaalla nykyisen keskustan paikalle suunniteltu uusi kaupunki. Vanha kaupunkialue on 
kuvattu kartan keskellä linnan pohjoispuolella. (Kuva Museovirasto, rakennushistorian osaston Hämeen linnan arkisto, 
fotostaattikopio MV:RHOA Hämeen linna 22. 2/16)
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kartalle yhteisiä vastinpistepareja, jotka toimivat 
karttoja yhdistävinä koordinaattipisteinä. Histori-
allinen kartta saadaan nykyiseen koordinaatistoon 
antamalla nykykartan vastinpisteen koordinaat-
tiarvo historiallisen kartan vastinpisteelle.

 Yleisesti ottaen uudet kartat ovat tarkempia 
kuin vanhat. Lisäksi kartoissa on sitä enemmän 
yhteisiä elementtejä mitä lähempänä ajallisesti toi-
siaan niiden maastomittaukset on tehty. Sen tähden 
tiettyä paikkaa kuvaavien historiallisten karttojen 
asemointi kannattaa tehdä ketjuttamalla: etenemäl-
lä nuoremmista kartoista vanhempiin. Esimerkiksi 
1600-luvun maakirjakarttaa tai kaupunkimittaus-
karttaa ei kannata ryhtyä suin päin asemoimaan 
nykyiselle karttapohjalle. Aluksi kannattaa tutus-
tua paikkaa kuvaaviin eriaikaisiin karttoihin ja 
alueen historiaan, joiden pohjalta on mahdollista 
tehdä päätös asemoitavien karttojen tarpeesta. 
Koko asemointiprosessin keskeisin kysymys on, 
mitkä kartoissa kuvattavat elementit ovat luotet-
tavia ja yhdistävät eriaikaisia karttoja. Tällä tavalla 
eri-ikäisissä kartoissa kuvatut ilmiöt asettuvat pai-
kalleen alueen historiassa. Samalla kartat linkitty-
vät toisiinsa myös kognitiivisesti, eli kun karttoja 
tuodaan yhteiseen koordinaattijärjestelmään, ne 
muodostavat samalla myös kartografian teknistä, 
ideologista ja terminologista kehitystä kuvaavan 
lähteiden jatkumon.

Mitkä ovat sopivia asemoinnissa 
käytettäviä vastinpisteitä? 

Varminta on valita pisteitä ilmiöistä, jotka ovat yk-
siselitteisesti olemassa sekä halutun koordinaat-
titiedon sisältävässä referenssikartassa että ase-
moitavassa kartassa. Tällaisia pisteitä ovat usein 
kirkot ja muut rakennukset tai rakenteet. Kaupun-
kiympäristössä rakennusten lisäksi hyviä asemoin-
nissa käytettäviä vastinpisteitä (kutsutaan myös 
tukipisteiksi tai oikaisupisteiksi) on myös asema-
kaavan rakenteellisista jatkumoissa, kuvat 9–10. 
Maaseudulla vastinpistepareiksi löytyy kuitenkin 
vain harvoin yksiselitteisesti tulkittavia rakenteita 
kuten rakennuksia, joten vastinpistepareja täytyy 
etsiä muista ilmiöistä. Maaseudulla asemoinnissa 
käytettävistä vastinpisteitä parhaimpia ovat rajat ja 
varsinkin rajalinjojen risteykset (Aarnio 2000; Alho 

Kuvat 9b–c. Karttasuurennokset vanhasta (vas.) ja uudesta kaupunkialu-
eesta, joihin on merkitty asemoinnissa käytetyt myös nykyiseltä kartalta 
löytyvät pisteet. Linnan rakennuksissa on asemoinnissa käytettyjä pistei-
tä enemmän kuin kuva esittää. (Kuva Museovirasto, rakennushistorian 
osaston Hämeen linnan arkisto, fotostaattikopio MV:RHOA Hämeen 
linna 22. 2/16
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Kuva 10. Asemoitu ja vektoroitu Hämeenlinnan vuoden 
1777 asemakaavan yleissuunnitelma esitettynä nykyisen 
kantakartan kanssa. (Asemointi ja vektorointi  
T. Mökkönen/Museovirasto, Kantakartta © Hämeenlinnan 
kaupungin mittaustoimisto 2003)

HÄMEENLINNA 1777

Vanha kaupunki ja uusi kaupunkialue
von Arbinin uuden Hämeenlinnan 
asemakaavan yleissuunnitelmassa

Museovirasto/RHO/T. Mökkönen 2005

Ojoisten ja Saaristen kartanot

rantaviiva ja oja

tie

suo

kortteli

rakennus

silta

puolustusvarustukset
(ulkovarustukset suunnitelma)
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2000:�0; Lehtinen 1999; 2003:106). Muut maaseu-
dulla käytettävissä olevat vastinpisteet ovat ole-
tettavasti muuttumattomina pysyneitä yhteneviä 
maastokohtia. Näitä on löydettävissä virtaavista 
vesistöistä (ibid.), jyrkkien ja korkeiden kallioiden 
tai muiden vastaavien muodostumien reunoilta 
sekä joissain tapauksissa todennäköisesti muuttu-
mattomana säilyneistä peltokuvioista. Joskus myös 
teiden risteykset ovat käyttökelpoisia, kuva 11.

Jotkut kartoissa kuvatuista luonnon elemen-
teistä ovat kuitenkin luonteeltaan muutosalttiita 
ja siten epäluotettavia käytettäväksi asemoinnin 
vastinpisteinä. Tällainen elementti on varsinkin 
rantaviiva, jonka sijainti on kuvattu historialliseen 
karttaan aina kartoitushetken mukaiselle tasolle. 
Toisaalta taas pienemmistä vesistä löytyy suhteel-
lisen luotettavia asemointipisteitä. Esimerkiksi pie-
nestä lammesta lähtevän laskupuron suu on vas-
tinpisteenä suhteellisen luotettava, varsinkin jos 
asemoitavan ja asemointipohjana toimivan kartan 
välinen ikäero ei ole kovin suuri (ks. Mökkönen 
200�). Yksinkertaisimmissa kartan asemointime-
netelmissä pienin vaadittava asemointipisteiden 
määrä on kolme, mutta suositeltava määrä on 
ainakin puolet enemmän. Pisteiden tulisi sijaita 
mahdollisimman tasaisesti asemoitavalla alueella, 
ei esimerkiksi suorassa linjassa tai yhtenä rykel-
mänä. Koordinaattien interpoloinnin kannalta on 
parasta, jos vastinpisteitä on tasaisesti asemoita-
valla alueella ja varsinkin alueen reunoilla. Jos ase-
mointipisteet sijaitsevat kartan keskiosassa, kartan 
reuna-alueen koordinaatit joudutaan laskemaan 
ekstrapoloimalla, mikä on huomattavasti interpo-
lointia epätarkempaa.

Eri paikkatieto-ohjelmistoissa on tarjolla eri-
laisia kuvanoikaisumenetelmiä. Tarvittavien vas-
tinpisteiden määrä riippuu käytettävästä oikaisu-
funktiosta. Ensimmäisen asteen polynomifunktio 
(lineaarinen oikaisu) vaatii vähintään kolme ase-
mointipistettä. Monimutkaisemmat toisen ja kol-
mannen asteen polynomiset oikaisuyhtälöt sekä 
kolmio-oikaisumenetelmä vaativat useampia ase-
moinnissa käytettäviä pisteitä. Eri oikaisumenetel-
millä saadaan erilaisia lopputuloksia. Esimerkiksi 
kolmio-oikaisumenetelmällä ja korkeamman po-
lynomiasteen funktioilla on saavutettu historial-
listen karttojen asemoinnissa lineaarista oikaisua 
parempia tuloksia (Alho 2000:�1, ��; Vuorela et al. 
2002:162).

Kuva 11. Kuvitteellinen esimerkki 1600-luvun maakirjakartan 
asemointiprosessista ja asemoinnissa käytetyistä vastinpisteistä. 
Tässä tapauksessa asemoinnissa on käytettävissä kaksi 1600-luvulta 
nykypäivään muuttumattomana säilynyttä elementtiä: keskiaikainen 
kirkko ja jyrkkään kallioon rajautuva peltokuvio. Muita yhteisiä 
pisteitä nykyisen maastokartan ja 1600-luvun maakirjakartan väliltä 
ei löydy. Lisää 1600-luvun kartan asemoinnissa käytettäviä pisteitä 
on kuitenkin mahdollista saada asemoimalla ensin 1700-luvun lopun 
isojakokartta nykyisen maastokartan avulla. 1700-luvun isojakokar-
tasta löytyy asemoinnissa käyttökelpoisia yhteisiä pisteitä sekä 
maastokartan että maakirjakartan kanssa. Nykyiseen koordinaa-
tistoon asemoitua isojakokarttaa on mahdollista käyttää apuna 
tuotaessa 1600-luvun karttaa nykyiseen koordinaatistoon.

Maakirjakartta
(1600-luku)

Isojakokartta
(1700-luvun loppu)

Maastokartta
(2000-luku)

KIRKKO TALO RISTEYS RAJA PELTOKUVIO

TALO RISTEYS RAJA PELTOKUVIOKIRKKO

Historiallisen kartan asemointi nykykoordinaa-
tistoon on jo historiallisen lähteen tulkintaa. Niin-
pä asemoinnin pohjautuminen riittävään määrään 
luotettavia asemointipisteitä on tärkeää – asemoin-
nin pitää perustua todistettaviin seikkoihin eikä 
vain mielikuviin ja oletuksiin. Kartan asemoinnin 
pitää edetä aineiston antamin ehdoin eikä histori-
allista karttaa saa manipuloida toteuttamaan omia 
jo etukäteen päätettyjä näkemyksiä.
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Mistä tietää onko asemointi  
onnistunut?

Kartoitusmenetelmiä käsitelleessä luvussa ker-
rottiin kartoitustekniikan ajallisista muutoksis-
ta ja niiden vaikutuksesta kartoitustarkkuuteen. 
Karttojen laatua ja asemointia koskevat seikat voi 
tiivistää seuraavasti: mitä vanhempi ja pienimitta-
kaavaisempi kartta, sitä todennäköisemmin kar-
tassa on epäsystemaattisia kertautuvia virheitä, ja 
sitä todennäköisemmin asemoinnissa tulee eteen 
vaikeuksia. Asemoinnin luotettavuuden arviointi 
onnistuu vertaamalla vastinpisteiden sijaintia eri 
kartoissa. Paikkatieto-ohjelmat ilmoittavat usein 
myös asemoinnissa syntyneen virheen, joka ei itse 
asiassa kerro suoraan asemoinnin onnistumisesta, 
vaan asemoitavan kartan ja referenssikartan väli-
sestä erosta.

 Kartoituksen tarkkuus voi vaihdella vanhan 
kartan eri osissa – kyseisen kartan kannalta kes-
keisimmät ilmiöt on saatettu kartoittaa tarkemmin 
kuin reuna-alueiden vähemmän merkitykselliset, 
lähinnä karttaa täydentävät ilmiöt. Samoin eri alu-
eiden yhdistämisessä samaan karttaan on saattanut 
tapahtua virheitä, jolloin eri alueiden pääilman-
suunnat eivät ole suunnaltaan yhteneviä. Tällaisia 
virheitä on usein linnoituksia kuvaavissa kartoissa, 
joissa vallien sisä- ja ulkopuolisten ilmiöiden koor-
dinaatistoakselit eivät ole täysin samansuuntaisia. 
Alkuperäisen kartoituksen virheitä voi yrittää 
korjata asemoimalla kartan mosaiikkina, useina 
pieninä osina. Vanhojen karttojen virheitä on mah-
dollista korjata vain, mikäli niiden asemoinnissa 
on käytettävissä tarpeeksi suuri määrä tarkkoja ja 
luotettavia vastinpistepareja.

 Asemoinnin onnistuminen on siis suuresti 
riippuvainen alkuperäisten karttojen mittaus-
tarkkuudesta, käytettävissä olevista luotettavista 
asemointipisteistä ja käytetystä oikaisumenetel-
mästä (eriasteiset polynomifunktiot ja kolmioin-
timenetelmä). Asemoinnin luotettavuudesta on 
hyvä kirjoittaa perusasiat muistiin metatietoihin ja 
mahdollisesti erilliseen vapaamuotoiseen proses-
sikuvaukseen, jotta tuleva tiedon käyttäjä pystyy 
ymmärtämään tuotetun asemoinnin tekotapaa ja 
luotettavuutta (ks. lisää luku �.6). 

4.4  
Rasteri- ja vektorimuotoista  
paikkatietoa
Rasteri- ja vektorimuotoinen paikkatieto ovat tie-
dostomuodoltaan erilaisia. Rasterimuotoinen paik-
katieto on käytännössä digitaalinen kuva, jolle on 
paikkatieto-ohjelmaan tuotaessa määritetty sijain-
titieto. Se on esitystavaltaan suhteellisen pysyvä ja 
sen muokkausmahdollisuudet vastaavat digitaali-
sen kuvan kuvankäsittelyohjelman perusominai-
suuksia (kontrasti, valoisuus, läpikuultavuus jne.). 
Rasterimuotoinen paikkatieto on käyttökelpoista 
esimerkiksi taustakarttana, jonka päällä voidaan 
esittää vektorimuotoista paikkatietoa. Käyttö taus-
takarttana edellyttää rasterikuvana olevalta kartal-
ta hyvää kartoitustarkkuutta, johon useimmiten 
päästiin ensimmäisen kerran vasta 1700-luvun 
puolivälin jälkeen. 

Toinen rasterikartan käyttöä taustakarttana ra-
joittava tekijä liittyy visuaaliseen selkeyteen: raste-
rikartan muokkausmahdollisuudet ovat rajalliset, 
minkä takia esityksessä käytettävien elementtien 
määrän on pysyttävä vähäisenä. Rasterimuotoi-
nen paikkatieto on helposti yhdistettävissä vek-
torimuotoisen paikkatietoaineiston kanssa, mutta 
useamman rasterimuotoisen kartan yhdistäminen 
omina tasoinaan on jo vaikeampaa. Kolmas raste-
rikarttojen käyttöä rajoittava piirre on rasterikartan 
karttaobjekteihin liittyvän ominaisuustiedon puut-
tuminen, mikä rajoittaa rasteriaineiston käyttöä 
paikkatietoanalyyseissä.

 Vektorimuotoinen paikkatieto koostuu pisteis-
tä, useamman pisteen muodostamista viivoista ja 
viivojen sulkemista alueista. Vektorimuotoisen 
paikkatiedon karttaobjekteihin voidaan liittää omi-
naisuustietoa, joka kertoo objektin ominaisuuksis-
ta (esimerkiksi talon kerrosluku ja rakennusvuosi). 
Vektorimuotoisen paikkatiedon tuottaminen on 
hitaampaa kuin rasterimuotoisen paikkatiedon 
tuottaminen. Vektorimuotoinen paikkatieto avaa 
kuitenkin aineiston yhteiskäytön kannalta sellaisia 
mahdollisuuksia, että sen tuottaminen on kannat-
tavaa. Toisin kuin rasterimuotoinen paikkatieto, 
vektorimuotoinen paikkatieto mahdollistaa erilais-
ten paikkatietoaineistojen helpomman yhdistettä-
vyyden ja sitä kautta sekä aineistojen yhteisen ana-
lysoinnin erilaisten paikkatietoanalyysien avulla 
että aineistojen ja analyysien tulosten visualisoin-
nin. Vektorimuotoista paikkatietoa on mahdollis-
ta muokata sekä tietosisällöltään että visuaaliselta 
ilmeeltään.
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4.5  
Vektorointi ja tiedonhallinta

Historiallisesta kartasta tehdään ensin asemoinnin 
kautta rasterimuotista paikkatietoa, jonka pohjalta 
tuotetaan vektorimuotoista paikkatietoa. Proses-
sia, jossa sijaintitiedon sisältävän digitaalisen raste-
rikartan pohjalta tuotetaan vektorimuotoista paik-
katietoa, kutsutaan vektoroinniksi (joskus myös 
digitoinniksi). Vektorointi voidaan tehdä paikka-
tieto-ohjelmassa asemoinnin jälkeen kuvaruutudi-
gitoinnilla tai suoraan paperikartasta erillisellä di-
gitointipöydällä (ks. kuva 7). Näistä vaihtoehdoista 
kuvaruutudigitointi on yleisempää. Lisäksi on ole-
massa automaattisia vektorointiohjelmia, joita ei 
kuitenkaan voida käyttää laadultaan vaihteleviin 
käsin väritettyihin historiallisiin karttoihin.

 Vektoroinnissa alkuperäisen kartan eri elemen-
tit ”piirretään” uudestaan. Erilaiset kartan ilmiöt 
vektoroidaan erilaisiksi karttaelementeiksi, kuten 
pisteiksi, useamman pisteen määrittämiksi viivoik-
si, tai viivan sisäänsä sulkeviksi alueiksi. Vektori-
muotoiselle paikkatiedolle on mahdollista luoda 
myös ominaisuustietoa (ks. luku �.6), joka kertoo 
tietyn karttaobjektin ominaisuuksista, esimerkiksi 
millainen talo tai millainen tie. Geometriatyypil-
tään erimuotoiset kohteet – pisteet, viivat ja alueet 
– vektoroidaan omiksi tiedostoikseen, jolloin jo-
kainen tiedosto muodostaa oman tasonsa paikka-
tiedon kerroksellisessa rakenteessa. Paikkatiedon 
tasorakenne voi vaihdella käytettävien ohjelmien 
mukaan, sillä jotkut ohjelmat käsittelevät samalla 
tasolla geometrialtaan vain yhdenlaisia karttaob-
jekteja ja toisissa ohjelmissa tällaisia rajoituksia ei 
ole. Samalle tasolle eli samaan tiedostoon tallen-
nettujen kohteiden keskinäinen hallinta tapahtuu 
kohteille annetun ominaisuustiedon avulla, esi-
merkiksi karttaobjektien lajiselitteen (peltoalue, 
metsäalue jne.) kautta. Lopullinen tietystä histori-
allisesta kartasta tuotettu vektorimuotoinen kartta 
koostuu siten useasta tiedostosta, joista jokainen 
muodostaa oman tasonsa. Lopullisessa karttaesi-
tyksessä tietyn vektoroidun historiallisen kartan 
kanssa voidaan esittää myös muuta paikkatietoa 
omina tasoinaan, kuten esimerkiksi nykyiset kor-
keuskäyrät ja nykyinen rakennuskanta, kuva 12.

Kuva 12. Vektoroitu vuoden 1741 Haminan kartta ja 
vuoden 2003 Haminan kantakartta omina tasoinaan ja 
yhdistettynä samaan esitykseen. (Asemointi ja vektoroin-
ti T. Mökkönen/Museovirasto, Kantakartta © Haminan 
kaupungin mittaustoimi)

Hamina vuonna 1741.

Haminan kartat vuosilta 1741 ja 2003 yhdistettynä.

Haminan kantakartta vuonna 2003.



30  Suomen ympäristö  34 | 2006

Kartan erilaiset ilmiöt kannattaa vektoroida tiet-
tyjen geometriatyyppien mukaisesti, taulukko 2. 
Maankäyttöön liittyvät alueet (metsä, pelto, tont-
timaa jne.) sekä suurimittakaavaisissa esityksissä 
rakennukset ja vesistöt kannattaa vektoroida alu-
eina. Ojat, tiet ja aidat voidaan vektorida viivoina. 
Maaseutuympäristön rakennukset/asutuskohteet 
ja erilaiset yksittäiset kohteet kuten myllyt voidaan 
vektoroida pisteiksi (Lehtinen 2003:106-108). Eri 
ilmiöiden vektoroinnissa on otettava tietenkin huo-
mioon vektoritiedon tuleva käyttö. Esimerkiksi ra-
kennusten vektorinnissa valittava geometriatyyppi 
riippuu alkuperäisen lähteen ja tuotettavan paik-
katiedon loppukäytön mittakaavasta, mikä yksin-
kertaistetusti tarkoittaa rakennusten vektorointia 
kaupunkiympäristössä alueina ja maaseutuympä-
ristössä pisteinä. Tosin alkuperäisen kartan mit-
takaava ja esitystapa ovat tietenkin ensimmäinen 
lähtökohta rakennusten geometriatyyppiä valitta-
essa; pienimittakaavaisesta kartasta rakennukset ja 
asutuskohteet digitoidaan aina pisteiksi.

Historiallisten karttojen pohjalta tuotetussa 
paikkatiedossa aineiston tuottajalla on tärkeä roo-
li tiedon välittäjänä. Tässä tapauksessa historialli-
nen kartta kuvaa maanmittarin tulkintaa sen het-
kisestä maisemasta ja ympäristöstä. Paikkatiedon 
tuottaja tekee digitoidessaan vuorostaan kartasta 
uuden tulkinnan. Tärkein rooli tiedon tuotannos-
sa on luonnollisesti alkuperäisen kartan tehneellä 
maanmittarilla, mutta tiedon kannalta on lähes 
yhtä ratkaisevaa, kuinka kartan kuvaama tieto vä-
littyy kartan käyttäjälle. Vektoroidessaan historial-
lista karttaa paikkatiedon tuottaja luo kartasta uu-
den tulkinnan ja toimii tiedon välittäjänä (Aarnio 
2001:120; Frisk 2000:12-13). Vaikka eri ilmiöiden 
karttamerkeistä annettiin määräyksiä 1600-luvun 
lopulla, monet 1600- ja 1700-luvun maanmittarit 

kuvasivat ilmiöitä omien vakiintuneiden tapojensa 
mukaisesti. Karttamerkit ovat kuitenkin niin ha-
vainnollisia, ettei niiden tulkitseminen ole kovin 
vaikeaa. Lisäksi kartan selitysosan tekstit antavat 
lisävalistusta epäselvien merkkien tulkintaan, min-
kä takia vanhojen käsialojen ja ruotsinkielen taito 
ovat työssä tarpeellisia apuvälineitä. Siinä missä 
historiallisen paperikartan tai digitaalisessa muo-
dossa olevan kartan tietosisällön tulkinta jää kar-
tan lukijan harteille, vektoroidun ominaisuustietoa 
sisältävän historiallisen kartan kohdalla vastuu 
kartan liittämisestä nykyiseen koordinaatistoon, 
sisällöllisestä tulkinnasta ja tiedon välittämisestä 
eteenpäin jää paikkatietoaineiston tuottajalle.

4.6  
Metatieto, ominaisuustiedot 
ja maankäyttöluokitukset 

Historiallisen kartan pohjalta tuotettu digitaalinen 
paikkatieto koostuu sijainti- ja ominaisuustiedos-
ta. Paikkatietoon pitää aina liittyä myös aineistoa 
kuvaava metatieto, jolla on aineiston jatkokäytön 
kannalta merkityksellinen rooli. Sekä aineistoa 
kuvaavan metatiedon että karttaobjekteihin liitty-
vän ominaisuustiedon tietosisältöä on mahdollista 
standardisoida erilaisilla luokituksilla.

Metatieto

Metatieto, josta käytetään myös nimitystä me-
tadata tai aineistokuvaus, on ominaisuustietoa 
paikkatiedosta. Se voi olla muodoltaan joko si-
jaintimuotoista (indeksikartat) tai ominaisuustie-
tomuotoista (esimerkiksi alkuperäisen historial-

Teema Geometriatyyppi Mahdollisia arvoja Maankäyttöluokka

maankäyttö alue alkuperäisen lähteen ilmoittama
maankäyttö; esimerkiksi pelto,
niitty, tontti, kortteli, kirkkomaa jne.

nykyisen maankäyttöluokituksen
vastaavin luokitus

vesistö alue

ojat viiva

tiet ja väylä viiva

yksittäiset kohteet piste esimerkiksi mylly

rakennukset piste/alue
 

Taulukko 2. Tietomalli vektorimuotoisen paikkatiedon geometriatyypeistä  
ja luokittelevan ominaisuustiedon hierarkian ylätasosta.
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lisen kartan arkistotunnukset). Metatieto kertoo 
alkuperäisestä aineistosta (historiallinen kartta), 
aineiston käsittelystä (kuinka kartasta on tuotettu 
sähköinen rasterikuva), asemoinnista (mihin ase-
mointi perustuu, missä mittakaavassa vektorointi 
on suoritettu, mikä oli referenssikarttana), vekto-
roinnista (onko kaikki ilmiöt vektoroitu) ja lopul-
lisen paikkatiedon laadusta. Metatieto on tietoa 
aineiston prosessointihistoriasta, minkä pohjalta 
käyttäjän tulisi ymmärtää, mistä ja miten kyseessä 
oleva paikkatieto on tuotettu. Metatieto on poh-
ja lähdekritiikille, jonka perusteella muukin kuin 
tiedon tuottaja pystyvät ymmärtämään aineiston 
luonteen ja siihen liittyvät rajoitukset. Metatiedosta 
pitäisi selvitä paikkatiedon sisältö, rakenne, laatu, 
käyttökelpoisuus ja muut tulevan käytön kannalta 
olennaiset ominaisuudet.

 Metatieto on karttakohtaista, ja se pitää tehdä 
kaikesta paikkatiedosta. Metatieto ei käsittele tuo-
tetun vektoriaineiston karttaobjekteihin liittyvän 
ominaisuustiedon tietosisältöä vaan kertoo aino-
astaan paikkatietoaineiston ominaisuuksista. Siksi 
karttakohtaisen aineistokuvauksen tekeminen ei 
poista vektoroituihin karttaobjekteihin liittyvän 
ominaisuustiedon tarvetta.

 Indeksikartat ovat sijaintitietomuotoista metatie-
toa. Käytännössä indeksikartat ovat paikkatietoai-
neiston sijaintia kuvaavaa paikkatietoa, kuva 13. 
Ne kertovat historiallisen paikkatiedon maantie-
teellisestä sijainnista: minkä maantieteellisen alu-

een tietystä historiallisesta kartasta tuotettu paik-
katieto kattaa. Indeksikartta tehdään paikkatieto-
ohjelmassa digitoimalla kartan kuvaaman alueen 
rajojen mukainen aluemainen objekti. Indeksikart-
taan voi liittää ominaisuustietoa, joka vastaa joko 
osin (esimerkiksi kartan tyyppi, otsake, tekovuosi 
ja arkistotiedot) tai kokonaan ko. kartasta tuote-
tun paikkatiedon metatietosisältöä. Indeksikarttoja 
voidaan käyttää laajemmissa eriaikaisten kartta-
aineistojen alueellista kattavuutta kuvaavissa esi-
tyksissä (ks. esim. Lehtinen 2003: kuvat 18–20) ja 
käyttää hyväksi tiedonhaussa etsittäessä tietoa ole-
massa olevasta paikkatiedosta. Indeksikartat ovat 
tärkeitä tuotetun paikkatiedon saavutettavuuden 
kannalta.

Rasteri- ja vektorimuotoisen paikkatiedon omi-
naisuustietomuotoinen metatietosisältö vastaavat 
suurimmaksi osaksi toisiaan. Ominaisuustiedoissa 
on tiedot alkuperäisestä kartasta, kartan kuvaaman 
alueen maantieteellisestä sijoittumisesta, kartan 
digitaallisesta kuvasta, asemoinnista ja vektoroin-
nista. Tässä esitetty pohja metatiedon tietosisällök-
si on tehty ruotsalaisten historiallisten karttojen 
paikkatietoaineistojen metatietosuositusta (Frisk 
2000:�7) mukaillen, taulukko 3. Tässä esitettävä 
ominaisuusmuotoinen metatiedon tietosisältö on 
tehty historiallisista kartoista tuotetun paikkatie-
don näkökulmasta, eikä siinä ole otettu huomioon 
julkisen hallinnon asiakirjoja koskevaa metatieto-
suosituista (JHS 1�3).

Kuva 13. Paikkatieto-ohjelmassa 
nykyiseen koordinaatistoon tuo-
tu digitaalinen rasterikartta on 
rasterimuotoista paikkatietoa. 
Rasterimuotoisesta paikkatiedosta 
tuotetaan vektorimuotoista paikka-
tietoa kartan kuvaamista kohteista 
ja asemoidun kartan kuvaamasta 
alueesta (indeksikartta). Esimerkkinä 
on Porin kartta vuodelta 1801.

Rasterimuotoista paikkatietoa

Vektorimuotoista paikkatietoa Indeksikartta
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Taulukko 3. Ehdotus historiallisista kartoista tuotettavan paikkatiedon metatiedon ominaisuustietosisällöksi.

Tietokentät Selite Esimerkki

1. Alkuperäinen kartta

Arkisto  Kansallisarkisto

Arkistonumero  bb1a 22

Lääni/maakunta Kartan syntyhetken mukainen  

Pitäjä Kartan syntyhetken mukainen Sääksmäki

Kylä  Annila

Karttatyyppi  Maakirjakartta

Tekijä  Schroderus, Lars

Vuosi  1640

Alkuperäismittakaava  ei ilmoitettu

Huomautuksia   

2. Nykyisen aluejaon mukainen sijaintitieto

Lääni nykyinen lääni Hämeen lääni

Läänin numerotunnus julkisen hallinnon suositusten mukainen tunnus 5

Kunta nykyinen kunta Valkeakoski

Kunnan numerotunnus julkisen hallinnon suositusten mukainen tunnus 908

3. Digitaalinen kuva kartasta

Kuvanluku tasoskanneri, digitaalikamera, skannattu laakadia jne. Digitaalikamera

Kalibrointi Kyllä / ei ei

Kalibrointiohjelma   

Koko cm 26 x 17,33 cm

Resoluutio dpi 300

Tiedoston nimi  bb1a_22.tiff

4. Asemointitiedot

Asemointimenetelmä asemointipisteet asemointipisteet

Asemointimenetelmä tarkenne 1) 1. asteen polynomi, 2) 2. asteen polynomi, 3) 
3. asteen polynomi, 4) kolmio-oikaisumenetelmä 1

Paikkatieto-ohjelma  MapInfo 8.0

Koordinaattijärjestelmä  KKJ, 2-kaista

Referenssikartta  PerusCD 2132 02

Referenssikartan mittakaava  1:20 000

Referenssikartan formaatti  rasteri

Vastinpisteiden lukumäärä asemoinnissa käytetyt vastinpisteet kpl 5

Asemoinnin luotettavuus tekijän arvio ± m ± 5 m

Asemoinnin tekijä  P. Punakuono

Organisaatio  Museovirasto

Päiväys  20.6.2005

Asemointitiedostot  bb1a_22.tab;
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5. Vektorointitiedot

Vektoroinnin tekijä  P. Punakuono

Organisaatio  Museovirasto

Tekijänoikeudet  Museovirasto

Päiväys  20.6.2005

Paikkatieto-ohjelma  MapInfo 8.0

Koordinaattijärjestelmä  KKJ, 2-kaista

Primaari käyttö Mitä tarkoitusta varten tuotettu aineisto? tutkimus

Vektorintimittakaava  1:10 000

Primaarikäytön mittakaava  1:10 000

Mittakaavan muutettavuus  1:10 000 - 1:50 000

Onko alkuperäiskartta verktoroitu koko-
naan? kyllä / ei ei

Vektorikartan muodostavat tasot/tiedostot  

bb1a_22_viivat.tab; 
bb1a_22_alueet.tab; 
bb1a_22_pisteet.tab

Indeksikartta kyllä / ei kyllä

Vektoriaineiston karttaobjektien 
ominaisuustieto ja  
maankäyttöluokitukset

Vektorimuotoisessa paikkatiedossa jokaiseen kart-
taobjektiin on liitettävissä taulukkomuotoista omi-
naisuustietoa, kuva 1�. Karttaobjektiin liittyvän 
ominaisuustiedon tietosisältö on niukimmillaan 
verrattavissa paperille painetun kartan merkkise-
lityksiin. Rasterimuotoisessa paikkatiedossa omi-
naisuustieto ei ole taulukkomuodossa, vaan liit-
tyy kuvapisteiden väriin, joka kertoo esimerkiksi 
levintäkartassa jonkin ominaisuuden tiheydestä. 
Vektorimuotoisessa paikkatiedossa ominaisuustie-
to kertoo tietyn karttaobjektin ominaisuuksista, ja 
se voi olla tyypiltään esimerkiksi yksilöivää, pai-
kantavaa, luokittelevaa, ajoittavaa tai kuvailevaa. 
Ominaisuustieto on vektoriaineistoon liittyvänä 
tietokantana, mikä mahdollistaa tietokantahaut ja 
paikkatietoanalyysit.

Paikkatietojen ominaisuustietojen yhtenäisyy-
teen voidaan pyrkiä erilaisilla luokituksilla. Suo-
messa tällaisia luokituksia on esimerkiksi Slices 
(Separeted Land Use/Land Cover Information System),  
JHS 148 Maankäyttöluokitus ja CLC2000-luokitus 
(CORINE Land Cover 2000). Slices on usean minis-
teriön ja valtion laitoksen yhteisesti tuottama alu-
eiden käytön luokitus (Mikkola et al. 1999). Toinen 
mainittu maankäyttöluokitus JHS 1�8 Maankäyt-
töluokitus on julkisen hallinnon tiedonhallinnon 

neuvottelukunnan suositus, jonka kehitystyön 
pohjana on käytetty edellä mainittua Slices-luoki-
tusta (JHS 1�8). JHS 1�8 Maankäyttöluokitus on en-
sisijaisesti tilastolliseen käyttöön laadittu järjestel-
mä eikä se vastaa suoraan mitään olemassa olevaa 
kansainvälistä järjestelmää. Kolmas mahdollinen 
maankäyttöluokitus on EU:n yhteinen CLC2000-
luokitus, jonka tuottamisessa pohja-aineistona on 
käytetty mm. Slices-aineistoa.  Nämä järjestelmät 
ovat kaikki hierarkkisia – Slicesissa hierarkiatasoja 
on neljä, JHS 1�8:ssa kolme ja CLC2000:ssa viisi. 

Kuva 14. Paikkatiedon tietosisältö. Vektoroitu kartta-
objekti sisältää itsessään sijaintitietoa. Lisäksi jokaiseen 
karttaobjektiin liittyy objektin ominaisuuksia kuvaavaa 
taulukkomuotoista ominaisuustietoa.

Ominaisuustieto

•  Yksilöivä
•  Paikantava
•  Ajoittava
•  Kuvaileva

PAIKKATIETO

Sijaintitieto

•  Koordinaattitieto
•  Geometriatieto

•  Topologiatieto
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Kaikki edellä esitellyt luokitukset on tehty ny-
kyisten paikkatietoaineistojen (1:�000–1:�0 000) 
pohjalta, eivätkä ne siten ole suoraan käytettävis-
sä syntytavaltaan ja tietosisällöltään hyvin vaih-
televaan historialliseen aineistoon. Maankäyttö ja 
maanviljelystekniikat ovat muuttuneet suuresti 
karttojen kattaman liki neljänsadan vuoden aikana. 
Tämän takia karttaobjektien temaattinen yhden-
mukaistaminen on vaikeaa, sillä joko termit ovat 
muuttuneet kokonaan tai tiettyjen termien merki-
tyssisällöt ovat muuttuneet ajan myötä. Esimer-
kiksi 1600-luvun ”niitty” ei viittaa samanlaiseen 
ilmiöön kuin nykyisin käytettävä ”niitty” (Bengts-
son & Ene 199�a; Ene & Bengtsson 199�; Soininen 
197�:1�0-1��). Kuitenkin luokittelujen hierarkian 
ylätason karkeimmat luokat (kuten maatalouden 

Kuva 15.  Esimerkki isojakokartan maan-
käyttötietojen suhteesta moderneihin 
maankäyttöluokituksiin. Nykyisistä maan-
käyttöluokituksista ei löydy terminologial-
taan ja termien merkityssisällöltään tarkkoja 
vastineita historiallisen maankäytön kuvaa-
miseksi.

Isojakokartan
maankäyttöluokitus

Modernit maakäyttö-
luokitukset

• pelto

• peltomaa

• niitty

• kaskimaa

• suoviljely

Slices
E. Maatalouden maat

JHS 148
E. Maatalouden maat

CORINE Land Cover 2000
2. Maatalousalueet

2.1 Peltomaat
2.2 Puu- ja pensasviljelmät

2.3 Laidunmaat

2.4 Heterogeeniset maan-
viljelyvaltaiset alueet

maa, metsätalouden maa ja vesialue) ovat paik-
katiedon yhdistettävyyden takia käyttökelpoisia 
myös historiallisessa paikkatiedossa, kuva 1�. To-
sin käytettäessä historiallisen paikkatiedon omi-
naisuustietona moderniin paikkatietoon liittyvää 
luokitusta, täytyy tiedon käyttäjän ymmärtää eriai-
kaisten lähdeaineistojen erilaisuus ja siitä mah-
dollisesti aiheutuvat aineiston käytön rajoitukset. 
Erilaisten luokittelujen ongelmat on mahdollista 
ratkaista liittämällä karttaobjektien ominaisuustie-
toon tiedot sekä alkuperäisessä historiallisessa kar-
tassa käytetystä luokittelusta että vastaavuudel-
taan lähimmästä nykyisen maankäyttöluokituksen 
luokasta, kuva 1�. Näin alkuperäisen lähteen tieto-
sisältö säilyy myös paikkatiedossa, eikä historiasta 
tuoteta vain anakronistista paikkatietoa.
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5.1  
Paikkatiedon laatu 
ja yhteiskäyttö

Paikkatiedon yhteiskäytön kannalta tärkeimmät 
kriteerit liittyvät paikantavaan tietoon ja tiedon 
laatuun. Yhteiskäytettävän paikkatiedon ehtona on 
yhtenäinen koordinaattitieto. Suomessakin on käy-
tössä useita koordinaattijärjestelmiä. Se ei kuiten-
kaan muodosta suurta ongelmaa, sillä paikkatietoa 
on mahdollista muuttaa koordinaattijärjestelmästä 
toiseen. Paikkatietojen yhteinen koordinaattijärjes-
telmä ei kuitenkaan yksinään takaa tietojen yhteen-
sopivuutta.

Yhteiskäytön yleistyminen lisää paikkatiedon 
laatuvaatimuksia, minkä takia yhteiskäyttöisyyttä 
voidaan lähestyä paikkatiedon laatukriteerien kaut-
ta. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen maastotieto-
jen laatumallissa on huomioitu seuraavia laatua 
kuvaavia vaatimuksia: 1) tietojen alkuperä (mistä 
tiedot ovat peräisin), 2) kattavuus (onko kaikki 
kohteet tallennettu), 3) ajantasaisuus (ovatko tiedot 
ajan tasalla), �) sijaintitiedon laatu (koordinaatti-, 
geometria- ja topologiatieto), �) ominaisuustiedon 
laatu (yksilöivän, kuvailevan ja ajoittavan tiedon 
laatu) ja 6) tietojen eheys (miten tiedot vastaavat 
asetettuja vaatimuksia) (Maanmittauslaitos 2002). 
Paikkatiedon laatuun vaikuttavia asioita voidaan 
luokitella myös toisin (ks. Aronoff 1989; Ervasti 
1998). Historiallisista kartoista tuotettava paikka-
tieto poikkeaa modernista paikkatiedosta eniten 
lähdeaineistonsa ja siitä juontuvan prosessointi-
historian suhteen. Sen takia seuraavaksi käsitellään 
laatutekijöinä prosessointihistoriaa, sijaintitarkkuutta, 
kattavuutta ja tietojen eheyttä. Niihin kaikkiin sisäl-
tyy sekä lähdekriittisiä primaariaineistoon liitty-
viä että teknisiä tuotantoprosessiin liittyviä näkö-
kulmia. Eri näkökulmista katsottuna eri henkilöt 
saattaisivat painottaa joitakin toisia yhteiskäytön 
kannalta merkittäviä laatutekijöitä.

Historiallisen ja modernin paikkatiedon tuotan-
toprosessit poikkeavat toisistaan huomattavasti. 

� Historiallisen paikkatiedon käyttö

Historiallisten karttojen ja niiden pohjalta tuotetta-
van paikkatiedon syntyprosesseihin liittyy monia 
valmiin paikkatiedon laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
Kun käsitellään historiallisen paikkatiedon laatua 
ja yhteiskäyttöisyyttä, aineiston syntyyn liittyvä 
laatukriteeri, prosessointihistoria, nousee keskei-
seen asemaan. Tässä tapauksessa prosessointi-
historialla voidaan ymmärtää sekä historiallisen 
kartan syntyprosessi että historiallisen kartan 
pohjalta tuotetun paikkatiedon syntyprosessi. 
Ymmärtämällä prosessointihistoria on mahdollista 
ymmärtää ja hallita prosessin eri osissa mahdol-
lisesti tapahtuneita virheitä, jotka voidaan jakaa 
kolmeen kokonaisuuteen: 1) alkuperäisen tieto-
lähteen virheet (esimerkiksi kartoitustarkkuus), 2) 
laitevirheet (esimerkiksi kuvanlukuun liittyvät) ja 
3) paikkatiedon tuotantoon liittyvät virheet (esi-
merkiksivirheellinen temaattinen luokitus).

Toinen tässä käsiteltävä historialliseen paikka-
tiedon laatutekijä on sijaintitarkkuus. Historialli-
sen kartan pohjalta tehtävän paikkatiedon sijain-
titarkkuuden rajat ovat määräytyneet jo primaa-
rilähteen valmistusvaiheessa. Sijaintitarkkuuteen 
vaikuttavat tekijät voidaan jakaa alkuperäisestä 
lähteestä johtuviin (mittaustarkkuus ja mittakaava) 
ja paikkatiedon tuotannossa tehdyistä ratkaisuis-
ta johtuviin osatekijöihin. Kuten paperikartoissa, 
myös paikkatiedossa eri tarkoituksiin käytettävän 
aineiston tarkkuus vaihtelee. Tämän takia paik-
katiedon alkuperäinen käyttötarkoitus määrittää 
myös sen tulevan käytön rajat. Tämä tarkoittaa si-
tä, ettei pienimittakaavaisen (esimerkiksi 1:�0 000) 
historiallisen kartan pohjalta tuotettu paikkatieto 
ole tarkkuudeltaan sopivaa suurimittakaavaisissa 
esityksissä käytettäväksi (esimerkiksi asemakaa-
voissa mittakaavassa 1:2 000). Tuotettaessa his-
toriallisesta kartasta vektorimuotoista digitaalis-
ta paikkatietoa tehdään jo digitointitarkkuuden 
valinnassa ratkaisuja, jotka vaikuttavat aineiston 
jatkokäyttöön. Historiallisen kartan pohjalta ei voi 
tuottaa alkuperäislähdettä tarkempaa paikkatietoa, 
mutta epätarkemman tiedon tuottaminen on täy-
sin mahdollista. Esimerkiksi pienimittakaavaiseen 
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käyttöön (esimerkiksi maakuntakaava) voidaan 
suurimittakaavaisista kartoista tuottaa historial-
lista paikkatietoa alkuperäislähdettä epätarkem-
massa mittakaavassa.

Kolmas yhteiskäytön kannalta tärkeä tekijä on 
kattavuus. Kattavuuden voi käsittää joko tietynlais-
ten karttojen kuvaamana alueellisena kattavuutena 
tai paikkatietona kuvattujen kohteiden kattavuute-
na suhteessa alkuperäisessä kartassa kuvattuihin 
kohteisiin. Historiallisen primaariaineiston osalta 
alueellinen kattavuus on suurin laajaa käyttöä ra-
joittava tekijä. Ensimmäiset laajoja alueita kattavat, 
mittakaavaltaan tarkemmat kuin 1:�0 000, kartat 
ja kartoitukset tehtiin jo 1700-luvulla. Kuitenkin 
1800-luvun loppupuolen venäläiset topografiset 
kartat on maamme ensimmäinen alueellisesti kat-
tava mittausajankohdaltaan yhtenäinen kartta-ai-
neisto. Kysymys siitä, kuinka kattavasti ja yhden-
mukaisesti historialliset kartta-aineistot kuvaavat 
syntyajankohtansa todellisuutta, on historiallisten 
karttojen pohjalta tuotetun paikkatiedon käytön 
kannalta ongelmallinen seikka. Vanhimmat 1600- 
ja 1700-lukujen kartat tehtiin ilman yhdenmukaista 
mallia siitä, kuinka todellisuutta tulisi kartoissa 
kuvata. Siksi yhtenäisen terminologian ja kuvaus-
tavan syntyä vanhemmista kartoista ei ole mah-
dollista tuottaa käsitemalliltaan yhdenmukaista 
paikkatietoa kuin hyvin karkealla tasolla.

Neljäs yhteiskäyttöön vaikuttava tekijä on tieto-
jen eheys, mikä pitää sisällään tietojen kattavuuden, 
ajantasaisuuden, ristiriidattomuuden, oikeellisuu-
den ja käyttökelpoisuuden. Tietojen eheyden voi 
ymmärtää myös ”teknisenä käyttökelpoisuutena” 
– ovatko aineistot yhteismitallisia ja miten yhdis-
tettävien tietojen suhteet vastaavat todellisuutta? 
Eheyteen liittyvän laatuvaatimuksen mukaan yh-
distettävien paikkatietoaineistojen pitää olla mm. 
sijaintitarkkuudeltaan ja tietomalliltaan riittävästi 
toisiaan vastaavaa.

Vaatimus yhdistettävien aineistojen tietosisäl-
lön eheydestä on ongelmallinen historiallisen ajan 
karttojen heterogeenisen luonteen takia. Otetaan 
esimerkiksi niinkin karkea nykyinen maankäytön 
luokka kuin maatalouden maat2 ja 1800-luvulle 
ajoittuva pitäjänkartta, joka on kokoomakartta. 
1800-luvun pitäjänkarttoja (1:20 000) valmistet- 

2  Slices maankäytön luokituksen ja JHS 1�8 maankäyttöluo-
kituksen mukainen maankäyttöluokka E Maatalouden maat. 
Corine Land Cover 2000 luokituksen maankäyttöluokka 2 Maa-
talousalueet.

taessa käytettiin pohjakarttoina alueen vanhempia 
suurimittakaavaisia karttoja, minkä johdosta osa 
1800-luvulla tuotetun kartan pohjakartoista saattoi 
olla peräisin 1600-luvulta. Näin ollen lopullinen 
1800-luvulla koostettu kartta ei oikeasti kuvaa 
mitään tiettyä ajallista tasoa. Lisäksi mittaustark-
kuus sekä eri ilmiöiden kuvaus- ja luokittelutapa 
vaihtelevat suuresti kartan pohjana käytetyssä ai-
neistossa. Onko tällaisessa tapauksessa mielekästä 
käyttää modernin paikkatiedon pohjalta luotuja 
luokittelun standardeja edes kaikkein karkeimmal-
la tasolla? Vastaus riippuu tapauskohtaisesti halut-
tavan tiedon luonteesta. Jos aineistoa käsitellään 
vain historiallisen maisematilan kannalta, ei kartan 
heikko ajallinen edustavuus tuota ongelmia. Tar-
kemmassa maisematilan kehitystä tarkastelevassa 
tutkimuksessa aineiston ajantasaisuudelle asetet-
tavat vaatimukset ovat suuremmat.

Lähdeaineistoltaan eriaikaisen paikkatiedon 
ominaisuustietosisällön yhdistäminen on karkealla 
tasolla mahdollista, mutta nykyiset maankäyttö-
luokituksen luokat eivät saa korvata alkuperäisiä 
historiallisessa kartassa käytettyjä luokituksia (ks. 
kuva 1�). Nykyaineistoihin pohjautuvat yleistävät, 
tilastollisia analyysejä varten räätälöidyt maan-
käyttöluokat ja historiallisten karttojen alkupe-
räinen maastoluokitus on pidettävä erillään. Jos 
historiallisen kartan alkuperäinen monipuolinen 
alueluokitus latistettaisiin aineistosta tuotettavaan 
paikkatietoon nykyistä luokitusjärjestelmää vas-
taavaksi, syyllistyttäisiin anakronistisen tiedon 
tuottamiseen. Tämän takia karttaobjektien ominai-
suustietoon tulee syöttää ensisijaisesti alkuperäi-
nen maankäyttötieto, ja mikäli tarpeen, myös tul-
kinta nykyisen maankäyttöluokituksen mukaisesta 
luokasta omaan sarakkeeseensa. Toisin sanoen, 
historiallisen kartan pohjalta tuotettua paikkatie-
toa on mahdollista karkealla tasolla luokitella ny-
kyisen maankäyttöluokituksen mukaisesti, mutta 
tämä edellyttää sekä nykyisen että historiallisen 
primaariaineiston syntyprosessien ja niihin liitty-
vien rajoitusten ymmärtämistä. Haluttu luokittelu 
on toteutettava projekti- ja hankekohtaisesti.

Historiallisiin karttoihin pohjautuvan paikka-
tiedon yhteiskäytön kannalta olisi tärkeää saada 
aikaan yhtenäisiä vakiintuneita käytäntöjä. Yhte-
näisten menettelytapojen synnyttäminen on kui-
tenkin vaikeaa vallitsevassa tilanteessa, jossa ei 
ole olemassa historiallisen paikkatiedon tuotantoa 
koordinoivaa tahoa. Tällä hetkellä historiallisiin 
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karttoihin ja korkealaatuiseen paikkatietotuotan-
toon liittyvä osaaminen löytyvät eri tahoilta. Tar-
kempien ja yksityiskohtaisempien historiallisiin 
karttoihin pohjautuvan paikkatiedon tuotanto-oh-
jeiden tekeminen vaatisi teknisen ja sisällöllisen 
osaamisen kohtaamista.

5.2  
Paikkatiedon  
saavutettavuus

Historiallisen paikkatiedon käytön kannalta tuotet-
tujen aineistojen saavutettavuuden takaaminen on 
tärkeää. Sijaintitietomuotoinen metatieto eli indek-
sikartta on keskeisessä asemassa etsittäessä tietoa 
olemassa olevasta historiallisesta paikkatiedosta. 
Indeksikartta esittää paikkatiedoksi tuotetun histo-
riallisen kartan kuvaaman alueen maantieteellisen 
sijainnin. Se toimii hakukarttana sekä rasteri- että 
vektorimuotoiselle paikkatiedolle. Karttakohtaiset 
indeksikartat muodostavat myös kattavuuskartan, 
jonka pohjalta selviää olemassa olevien aineistojen 
alueellinen levintä.

 Indeksikartta ja siihen liittyvä metatieto on 
mahdollista liittää osaksi eri paikkatietoaineisto-
jen etsinnässä apuna käytettäviä tietopalveluita. 
Tietopalvelun kautta saisi tiedon olemassa olevas-
ta historiallisesta paikkatiedosta ja sen sijainnista. 
Toistaiseksi historiallista kartta-aineistoa ei juuri 
ole mukana paikkatietopalveluiden aineistoissa. 
Ainoastaan Lounais-Suomen paikkatietopalvelus-
sa (Lounaispaikka) on mukana Salon seudun isoja-
kokartat vektoroituna aineistona ja senaatinkartat 
nykykoordinaatistoon oikaistuina rasterikuvina.

5.3  
Kaavoitus ja paikkatiedon  
käyttömittakaavat

Paikkatietoa käytetään monessa tarkoituksessa ja 
erilaisissa mittakaavoissa. Tässä otetaan tarkaste-
lun pohjaksi erilaiset kaavatasot: maakuntakaava, 
yleiskaava ja asemakaava. Eri kaavatasoilla on 
omat tehtävänsä ja niiden esityksille on olemassa 
vakiintuneet mittakaavat, kuva 16. Käytettävien 
aineistojen laatuun on kiinnitettävä erityistä huo-

miota, sillä digitaalisen paikkatiedon kanssa on 
helppo tehdä suuriakin virheitä yhdistettäessä si-
jaintitarkkuudeltaan epäyhtenäisiä aineistoja.

Kaavahierarkian ylimmällä tasolla on maakunta-
kaava. Sen tehtävänä on ensisijaisesti valtakunnal-
listen, maakunnallisten ja seudullisten alueiden-
käyttökysymysten ratkaiseminen. Samalla se toimii 
ohjeena kuntakaavoitukselle ja muulle alueiden-
käyttöä koskevalle suunnittelulle. Maakuntakaa-
van pohjakartaksi on suositeltu karttatietokantaa 
1:100 000 (Irjala & Halin 2002:36), mutta lopullisen 
esityksen mittakaava vaihtelee 1:100 000–2�0 000 
välillä, saattaen kuitenkin olla tiettyjen alueiden 
osalta joko huomattavasti tarkempi (1:�0 000) tai 
yleispiirteisempi (1:�00 000) (Pitkäranta 2002:98). 
Karttatietokanta 1:100 000 aineiston sijaintitark-
kuus vaihtelee 20–100 m välillä ja aineisto sopii 
parhaiten mittakaavaltaan 1:�0 000–200 000 esityk-
siin. Näin ollen mittakaavansa puolesta maakunta-
kaavatason kartoissa esitettäväksi paikkatiedoksi 
sopivat sellaisenaan parhaiten pienimittakaavai-
set kartat. Suurimittakaavaiset historialliset kartat 
ovat maakuntakaavan tasoon usein alueelliselta 
kattavuudeltaan liian suppeita ja vaativat lisäksi 
esitysmittakaavojen suuren eron takia karttaesi-
tyksen yleistystä. Lisäksi suurimittakaavaisten 
karttojen (mm. isojakokartat) kokonaismäärä yh-
den maakunnan alueella on niin suuri, että niiden 
asemointi ja digitointi ei ole tarkoituksenmukaista 
maakuntatason tarkastelussa.

 Yleiskaava on joustava ja yleispiirteinen maan-
käytön suunnitelma, joka voidaan toteuttaa myös 
teemakohtaisesti (mm. rantayleiskaavat) (esim. 
Haapanala et al. 2003a:10). Yleiskaava huomioi 
maakuntakaavan ja ohjaa edelleen yksityiskoh-
taisempaa kaavoitusta (asemakaava). Yleiskaavan 
mittakaava saattaa vaihdella 1:� 000 ja 1:�0 000 vä-
lillä, mutta yleiskaavatason suunnitelma esitetään 

Kuva 16. Kaavahierarkia. 

Maakuntakaava mk 1:100 000–250 000

Yleiskaava mk 1:10 000

Asemakaava mk 1:2 000
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yleensä 1:10 000 tai tätä pienemmässä mittakaa-
vassa. Historiallinen paikkatieto, joka on tuotettu 
alkuperäiseltä mittakaavaltaan suuremmista kuin 
1:�0 000 kartoista, sopii usein sellaisenaan tarkas-
teltavaksi yleiskaavan mittakaavoissa.

 Kaavoituksen mittakaavaltaan tarkin taso on ase-
makaava, joka esitetään yleensä 1:2 000 tai suurem-
massa mittakaavassa (Haapanala et al. 2003b:27). 
Asemakaavan tarkan mittakaavan takia ainoas-
taan suurimittakaavaisista (1:10 000 tai tarkempi) 
kartoista tuotettu paikkatieto on alkuperäisen kar-
toituksensa osalta tarpeeksi tarkkaa esitettäväksi 
asemakaavoituksen mittakaavassa. Suurimitta-
kaavaisista kartoista isojakokartat ja kaupunkimit-
tauskartat ovat käyttökelpoisia asemakaavatason 
tarkasteluun. 

 Eri kaavatasoilla historiallisesta paikkatiedos-
ta tarvittavat tiedot ovat jotakuinkin samoja mitta-
kaavan ja siten myös tarkkuuden eroista huolimat-
ta. Kaavoituksen näkökulmasta taustaselvityksiin 
tarvitaan tietoja asutusrakenteesta, rakennuksista, 
historiallisesta maankäytöstä ja tiestöstä. Kiinnos-
tuksen kohteena on nimenomaan näiden ilmiöi-
den ajallinen muutos. Maankäyttöhistorian kautta 
päästään käsiksi myös alueen maisemarakenteen 
kehitykseen. Eri kaavatasoilla on kuitenkin joita-
kin eroja. Mittakaavaeroista ja kaavahierarkiasta 
johtuen yleis- ja asemakaavatasolla kiinnostuksen 
kohteena ovat maakuntakaavaa pienemmät ilmi-
öt. Esimerkiksi tilusrajat ovat käyttökelpoista ai-
neistoa mittakaavaltaan tarkimmilla kaavatasoilla, 
mutta aivan liian yksityiskohtaisia käytettäviksi 
maakuntakaavassa.

 Samantyyppiset ilmiöt ovat kiinnostuksen 
kohteena kaavahierarkian eri tasoilla, mutta on-
ko olemassa sellaista paikkatietoa, joka toimisi 
tarkkuudeltaan kaikilla edellä esitetyillä tasoilla? 
Periaatteessa riittävän tarkka pistetieto on ainoa 
varmasti eri mittakaavoissa toimiva elementti. Pis-
tetiedon, kuten muunkin paikkatiedon kohdalla 
eri mittakaavoihin tehtäviä esityksiä varten paik-
katiedon visuaalista ilmettä pitää muokata. Kun 
mittakaavoja muutetaan, paikkatiedon selkeyttä-
minen tapahtuu helpoiten muokkaamalla paikka-
tietoelementtien visuaalista ilmettä, esimerkiksi 
muuttamalla viivan paksuutta tai pisteen kokoa. 
Kun johdetaan alkuperäiseltä mittakaavalta ja 
vektorointimittakaavalta suurimittakaavaisesta 
aineistosta paikkatietoa huomattavasti pienimit-
takaavaisempaan esitykseen, joudutaan aineistoa 

yleistämään, jotta kartan luettavuus säilyisi eikä 
kartta menisi tukkoon (esim. Niemelä 1997). Esi-
merkiksi maakuntakaavaa varten tuotettua histori-
allista paikkatietoa, joka on vektoroitu vertaamalla 
silmämääräisesti alkuperäiseltä mittakaavaltaan n. 
1:20 000 karttaa ja nykyistä PerusCD kartta-aineis-
toa (1:20 000), voi pitää historiallisen kartan poh-
jalta johdettuna yleistyksenä.

 Historiallisten karttojen pohjalta tuotetun 
paikkatiedon sijaintitarkkuuden lähtökohtana 
on alkuperäisen kartan mittakaava, joka asettaa 
tarkimman esityksen rajan. Tuotettaessa vektori-
muotista paikkatietoa lopputuotteesta ei ole mah-
dollista saada tarkempaa kuin primaarikartta. Tuo-
tettavan paikkatiedon digitointitarkkuus riippuu 
aineiston jatkokäytöstä. Tarkasta primaarilähteestä 
on mahdollista tuottaa alkuperäistä epätarkempaa 
paikkatietoa käytettäväksi pienimittakaavaisissa 
esityksissä. Kun päätetään tuotettavan aineiston 
digitointitarkkuudesta, itse asiassa samalla pääte-
tään tuotettavan aineiston tulevaisuuden käyttö-
mahdollisuuksista.

5.4  
Sovellusesimerkkejä 

Sovellusesimerkkeinä esitellään historiallisen paik-
katiedon tuottamista ja käyttöä eri kaavatasoilla. 
Maakuntakaavatasolla esitellään Kanta-Hämeen ja 
Itä-Uudenmaan maakuntakaavoihin liittyviä selvi-
tyksiä varten tuotettua historiallista paikkatietoa. 
Yleiskaavatason esimerkkinä on Porvoonjokilaak-
son osayleiskaavaa varten Pukkilasta tuotettu ai-
neisto. Asemakaavatason paikkatietona esitellään 
Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkien arkeologisen 
inventoinnin yhteydessä tuotettua aineistoa. Se on 
esitellyistä aineistoista ainoa, jota ei ole tehty ensi-
sijaisesti kaavoituksen taustaselvitystä varten.
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Historiallinen paikkatieto Hämeen ja Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavoja varten tehdyissä selvityksissä 

Johanna Forsius

merkiksi pellot – keltainen ja niityt – vihreä, erita-
soinen tiestö eri paksuisena viivana ja asutukseen 
liittyvät elementit eri symboleilla).

Hankkeessa tuotettiin historiallista paikkatietoa 
myös ns. Senaatin kartaston perusteella ja osasta 
maakuntaa myös vuosien 1919 ja 193� pitäjänkart-
tojen pohjalta. Senaatin karttojen asemointi maan-
tieteellisesti osoittautui helpoksi, kuva 18. Useam-
pien aikatasojen tuottaminen ja niistä ilmenevän 
muutoksen tarkastelu ei kuitenkaan maakunta-
tasolla ole pääsääntöisesti ekonomista. Keskeistä 
maakuntatason historiallisen paikkatiedon käyttä-
misessä on maakunnan asutushistoriallisen raken-
teen, vanhimpien viljelyksessä olleiden alueiden 
ja historiallisten pääteiden säilyneiden linjausten 
tunnistaminen. Maakunnallisten ominaispiirteiden 
määrittelyssä historiallista paikkatietoa verrataan 
alueen maisemarakenteeseen.

Museoviraston rakennushistorian osastolla vuo-
desta 2003 käynnissä olleessa inventointien kehit-
tämishankkeessa on tuotettu historiallista paikka-
tietoa Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakun-
nista maakuntakaavoituksen tausta-aineistoksi 
Vektoroinnin suoritti molemmissa hankkeissa tut-
kija Mira Vierto ja työtä ohjasi intendentti Johanna 
Forsius.

Keskeiseksi lähdeaineistoksi valittiin molem-
missa vektorointihankkeissa Kuninkaan kartasto 
Suomesta 1776–1805 (Alanen & Kepsu 1989), joka 
kattaa ko. maakuntien alueet lukuun ottamatta 
Päijät-Hämeen pohjoisimpia ja läntisimpiä osia 
Hartolan ja Padasjoen kuntien alueella. Ns. Ku-
ninkaan kartasto on painettuna lähdejulkaisuna 
helposti saatavilla oleva aineisto, joka antaa yleis-
piirteisen, mutta havainnollisen kuvan asutuksen 
sijoittumisperiaatteista, vanhimmista viljellyistä 
alueista ja tiestön linjauksista perinteisen maan-
viljelyn kaudella eteläisessä Suomessa. Kartasto 
esitetään tarkasti maaston ominaisuuksia, kuten 
vesistöt, tiestö ja rakennetut paikat, pellot, niityt, 
myllyt ja suot. Kuninkaan kartaston avulla tuotetun 
kyläasutuksen sijaintitiedon perusteella tehtiin mo-
lemmissa hankkeissa tulkinta myös 1�60-luvun ky-
läasutuksesta vertaamalla paikkatietoa Helsingin 
yliopiston historian laitoksen julkaisuun ”Suomen 
asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot” vuodelta 1973.  

Itä-Uudenmaan asutushistoriallisen paikkatie-
toaineiston tuottamisessa testattiin Kuninkaan kar-
taston sivujen asemointia maantieteellisesti. Tämä 
osoittautui työlääksi ja vektorointitulos osittain 
epätarkaksi. Jotkut sivut jouduttiin asemoimaan 
useampana palana ja paikkatietoaineistoon jäivät 
näkymään myös sivujen reunoilta puuttuvat kais-
taleet, kuva 17. Historiallinen paikkatieto tuotettiin 
geometriatyypeiltään alueina (pellot ja niityt), lin-
joina (tiet) ja pisteinä (asutus). Ominaisuustietoihin 
tallennettiin kirjainkoodi, jotta vektorointitulosta 
voidaan havainnollistaa erivärisinä rastereina (esi-
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Kuva 17. Esimerkki Kuninkaan kartastosta asemoinnin 
avulla tuotetusta paikkatiedosta. Kartan alaosassa 
Liljendalin Sävträsketin eteläpuolella näkyy yksi Kuninkaan 
kartaston ongelma – karttalehtien marginaaleihin jää tyhjiä 
kartoittamattomia alueita. Merkkien selitykset: Keltainen 
rasteri = pelto; vihreä rasteri = niitty; ruskea viiva = tie; 
Rakennettujen paikkojen merkkeinä on risti = kirkko, 
neliö = talo, vinoneliö = torppa, silta = ympyrä. Mittakaava 
1:20 000. (Asemointi ja vektorointi Mira Vierto/Museovi-
rasto, rakennushistorian osasto. Pohjakarttana PerusCD 
2005 © Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05.)
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Kuva 18. Liljendalin Sävträsketin alueen maankäyttö 
Senaatinkartan perusteella. Merkkien selitykset: 
Keltainen rasteri = pelto; vihreä rasteri = niitty; 
ruskea viiva = tie; Rakennettujen paikkojen merkkeinä 
on risti = kirkko, neliö = talo, vinoneliö = torppa, 
silta = ympyrä; punainen rasteri = tiheämmin 
rakennetut alueet. Mittakaava 1:20 000. 
(Asemointi ja vektorointi Mira Vierto/Museovirasto, 
rakennushistorian osasto. Pohjakarttana PerusCD 2005 
© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/05.)

Päijät-Hämeen liiton, Hämeen ympäristökeskuksen 
ja Museoviraston yhteistyönä toteutetussa MARY-
hankkeessa (maakunnallisesti arvokas rakennet-
tu ympäristö) Kuninkaan kartaston sisältämä tieto 
1700-luvun ja 1800-luvun vaihteen rakennetuista 
paikoista ja päätiestöstä sekä pelloista ja niitystä 
siirrettiin digitaaliseen muotoon vertaamalla ku-
varuudulla silmämääräisesti Kuninkaan kartastoa 
ja modernia rasterimuotoista peruskarttaa (Perus-
CD). Tämä nopeuttikin koko maakunnan alueen 
käsittävän historiallisen paikkatiedon tuottamis-
ta. Pelkän Kuninkaan kartaston käyttäminen läh-
deaineistona aiheuttaa kuitenkin joitakin epävar-
muustekijöitä aineistossa, koska karttamerkintöjen 
perusteella ei ole aina mahdollista erottaa, onko 
kartastossa esitetty rakennettu paikka esimerkiksi 
kylä vai yksinäistalo, kartano, virkatalo, pappila 
vai kantatila, torppa tai vaikkapa riihen paikka. 
Myös tielinjausten silmämääräistä vektorointia 
voidaan pitää vain suuntaa antavana. Tulkinnan-
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Kuva 19. Kuninkaan kartastosta silmämääräisellä 
digitoinnilla tuotettua paikkatietoa Asikkalasta. 
Merkkien selitykset: Keltainen rasteri = pelto; vihreä 
rasteri = niitty; ruskea viiva = tie; punainen neliö 
= rakennettu paikka. Mittakaava 1:30 000. (Vektorointi 
Mira Vierto/Museovirasto, rakennushistorian osasto. 
Pohjakarttana PerusCD 2005 © Maanmittauslaitos, 
lupa nro 7/MYY/05.)

varaisuudet eivät kuitenkaan ole maakuntatason 
tarkastelumittakaavassa ratkaisevia, kuva 19.

Myös Päijät-Hämeestä tuotettiin Kuninkaan 
kartastoon edustaman aikatason lisäksi ja pohjalta 
myös tulkinta 1�60-luvun kyläasutuksesta. Histo-
riallista paikkatietoa käytettiin ns. kulttuuriympä-
ristövyöhykkeiden määrittelyssä olemassa olevan 
inventointeja koskevan paikkatiedon sekä väestö-
tietojärjestelmän rakennusosasta tehtyjen, raken-
nuskannan ikäjakaumaa osoittavien teemakartto-
jen rinnalla. Historiallista paikkatietoa ja kulttuu-
riympäristövyöhykkeitä käytettiin hyväksi myös 
maakunnallisen maisemajaon tarkentamisessa.
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Historiallisen paikkatiedon käyttö osayleiskaavaa varten  
tehdyssä selvityksessä 

Karim Peltonen

Vuonna 1999 tehty Pukkilan maisemahistoriallinen 
selvitys liittyi Porvoonjokilaakson osayleiskaavan 
valmisteluun, joka Pukkilassa kattoi kunnan keskei-
simmät alueet ja vanhimmat kylät (Peltonen 1999). 
Museoviraston rakennushistorian osasto laati sel-
vityksen kunnan konsulttitoimeksiantona, jonka 
tavoitteena oli maaseudun kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien kohteiden osoittaminen kaavoitusta 
varten. Hankkeessa tutkittiin historiallisen paikka-
tiedon tuottamista selvitystyön pohjaksi ja kokeil-
tiin sen hyödyntämistä eri rekisteriaineistojen yh-
distävässä paikkatietotyöskentelyssä. Selvitystyö 
muodostui kunnan historiallisen kartta-aineiston 
digitoinnista, historiallisen paikkatietoaineiston 
pohjalta tehdystä maisemahistoriallisen kehityk-
sen analyysistä sekä rekisteritietoihin, ilmakuviin 
ja maastokäynteihin pohjautuneesta rakennusin-
ventoinnista. Varsinaista arkeologista inventointia 
työhän ei sisältynyt, mutta karttalähteiden avulla 
tunnistetut historiallisen ajan muinaisjäännökset 
huomioitiin työssä.  Selvityksen laatijana toimi FM 
Karim Peltonen ja historiallisen kartta-aineiston 
digitoinnin ja maanomistustietojen koostamisen 
suoritti FK Jyrki Lehtinen. Museoviraston puolesta 
työhön osallistuivat lisäksi yli-intendentti Mikko 
Härö sekä tutkijat Antti Veltheim ja Johanna Forsius.

Maisemahistoriallisen selvityksen menetelmänä 
käytettiin maisemankehityksen retrospektiivista 
tarkastelua, jonka avulla pyrittiin hahmottamaan 
kulttuurimaiseman muutosprosessin pääkehitys-
suunnat ja siinä vaikuttaneet mekanismit ja nii-
den kautta edelleen tunnistamaan ja ajoittamaan 
nykymaiseman historiallisesti merkittävät piirteet 
ja rakenteet. Maisemakehityksen tarkastelu tehtiin 
pääasiassa historiallisen kartta-aineiston pohjalta, 
jonka avulla voitiin analysoida tutkimusalueen 
maankäytön (asutus ja elinkeinot) spatiaalista ke-
hitystä, kuva 20.    

Selvityksen pohjaksi Pukkilasta digitoitiin tut-
kimusalueen neljän kylän (Savijoki–Pukkila, Naar-
koski, Syvänoja ja Kantele) historiallinen kartta-ai-
neisto siten, että käytettävissä oli kaikkiaan kolme 

keskenään suhteellisen vertailukelpoista ajallista 
läpileikkausta. Ensimmäisen tarkasteltavan tason 
muodostivat kyläkartoista vuosilta 1691 ja 1708 
saadut tiedot, seuraavan tason isojakokartat 1790-
1830 -luvuilta ja kolmannen tason isojaon täyden-
nys- ja uusjakokartat 1890- ja 1930-luvuilta. Näitä 
tietoja täydennettiin osin pitäjänkartan ja venäläi-
sen topografikartan (1873) avulla.  

Digitointityössä periaatteessa kaikki kartois-
sa ollut informaatio muutettiin paikkatietomuo-
toiseksi. Käytännössä kaiken digitoidun tiedon 
käytölle ei maisemahistoriallisessa selvityksessä 
ollut tarvetta tai mahdollisuuksia. Perusteellista 
digitointia puoltaa kuitenkin se, etteivät tuotetun 
tiedon käyttömahdollisuudet rajoitu vain maise-
ma-analyysiin. Koska hankkeessa ei verrattu eri di-
gitointitarkkuuksia toisiinsa, on mahdoton sanoa, 
kuinka paljon enemmän resursseja perusteellinen 
digitointi vie suhteessa valikoivampaan digitoin-
tiin. Olennaiseksi digitoinnin suomaksi lisäarvoksi 
osoittautui, että maisemaselvityksen pohjaksi oli 
käytettävissä nykykoordinaatistoon sidottu, eri ai-
katasoilta yhtenäinen paikkatietoaineisto, jossa eri 
maankäyttötavat olivat erotettavissa toisistaan. 

Historiallinen kartta-aineiston paikkatietomuo-
toinen käsittely mahdollisti eri aikatasojen ja kylien 
keskinäisen visuaalisen vertailun, eri elementtien 
irrottamisen ja vertaamisen keskenään (esimer-
kiksi tiestö ja tontit) sekä maankäytön kehityksen 
laskennalliset analyysit ja tilastolliset esitykset. Ar-
vokkaaksi ominaisuudeksi osoittautui myös aineis-
ton skaalautuvuus, mikä mahdollisti sekä ajallisesti 
että alueellisesti laajan tiedon tehokkaan hallinnan 
ja erityyppisten temaattisten esitysten tuottami-
sen samalla aineistolla koko tutkimusalueelta sekä 
sen osista.  Työssä ei ollut käytettävissä digitaalista 
korkeusmallia tai muita numeerisia korkeustietoja, 
mutta maankäyttömuotojen sijoittumista suhtees-
sa maastoon sekä alueen historiallista topografiaa 
voitiin tarkastella rasteripohjaisten korkeuskäyrien 
avulla. Laajemman alueen analyysissä numeerinen 
korkeustieto olisi kuitenkin ehdoton edellytys. 
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Maisemahistoriallinen tarkastelu ei tuottanut si-
nänsä mitään mullistavaa, mutta osoitti, että alu-
een nykyinen asutuskuva on muuttunut melko 
vähän isojaon täydennysten ja uusjakojen jälkeen 
ja että maiseman perusrakenne on todennäköisesti 
syntynyt jo keskiajalla. Olennainen maisemakehi-
tykseen vaikuttanut tekijä on Pukkilassa(kin) ollut 
maatalouden ja maaston sekä maaperän suhde ja 
sitä kautta määräytynyt asutuksen sijoittuminen. 
Toissijaisesti maisemassa ovat vaikuttaneet resurs-
sien hyödyntämisen myötä syntyneet kulkureitit, 
jotka keskitetyn kyläasutuksen hajaantuessa ovat 
ohjanneet asutuksen sijoittumista, kuva 21. Mo-
dernin maatalouden myötä nämä kehitysprosessit 
ovat lakanneet vaikuttamasta maisemassa, mutta 
vuosisatainen kehityskulku on kuitenkin yhä hah-
motettavissa.

Kuva 20. Pukkilan Kanteleen kylän peltoalan 
laajeneminen 1700-luvulta nykyaikaan. Vanhat 
peltoalueet sijaitsevat nykyisillä pelloilla. 
(Digitointi Jyrki Lehtinen, ulkoasu Teemu Mökkönen. 
Pohjakarttana PerusCD 2005 © Maanmittauslaitos, 
lupa nro 7/MYY/05.)

PUKKILA, KANTELE

mk 1:25 000
pellot 1700-luku (kyläkartta 1708)
pellot 1800-luku (isojako 1830)
nykyiset pellot (PerusCD 2005)
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PerusCD
2005

Historialliset kaupunkikartat

Historialliset kaupunkikartat vastaavat tässä yh-
teydessä mittakaavaltaan lähinnä asemakaavoi-
tuksen tasoa. Tässä esiteltävä aineisto on tuotettu 
kaupunkiarkeologisen inventoinnin yhteydessä 
(inventoinnin periaatteista ks. Mökkönen & Ikonen 
200�; Niukkanen 200�), mutta se on käyttökelpois-
ta aineistoa myös asemakaavoituksen pohjaksi tar-
vittaviin selvityksiin. Nykyiseen koordinaatistoon 
asemoidut kaupunkikartat kertovat kaupungin 
asemakaavarakenteen ja rakennetun kaupunkialu-
een laajuuden kehityksestä. Vanhoista asemakaa-
va- ja kaupunkimittauskartoista tuotetun paikka-
tiedon avulla kaupungin suunnitteluvaiheet ja eri 
suunnitelmien toteutuneisuus linkittyvät toisiinsa 
ja nykyiseen asemakaavaan, kuvat 22-2�.

Kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa pyrit-
tiin rajaamaan vuotta 1721 vanhempi rakennettu 
kaupunkialue, jonka kyseistä vuotta vanhemmat 
maanalaiset kerrostumat ja rakenteet on katsottu 
kuuluvan muinaismuistolain piiriin. Historialliset 
kartat ja niistä tuotettu paikkatieto olivat inventoin-
nissa keskeisenä lähdeaineistona. Kartta-aineiston 
asemoinnissa käytettiin hyväksi ketjuttamista, eli 
asemoinnissa edettiin nuoremmista kartoista van-
hempiin. Asemoinneissa referenssikarttana käy-
tettiin kaupunkien tuottamaa vektorimuotoista 
kantakartta-aineistoa. Koordinaatistona käytettiin 
KKJ-koordinaattijärjestelmää. Seuraavaksi esitel-
lään lyhyesti esimerkkeinä Vironniemen Helsinki 
(Mökkönen 2002d), Pori (Mökkönen 2002c) ja Oulu 
(Mökkönen 200�; Mökkönen & Ikonen 2002).

1700-lukua vanhemmissa Suomen kaupungeis-
sa asemakaava on usein huomattavasti kaupun-
gin rakennuskantaa vanhempi. Tällainen tilanne 
on esimerkiksi Vironniemelle 1600-luvun puolivä-
lissä siirretyssä Helsingissä, joka korvasi vuonna 
1��0 Vantaanjoen suulle perustetun ns. Vantaan 
Helsingin. Vaikka nykyisen Helsingin keskustassa 
ei ole jäljellä yhtään 1600-luvulle ajoittuvaa raken-
nusta – mikä on yleinen tilanne kirkkoja ja linnoja 
lukuun ottamatta kaikissa Suomen kaupungeissa 
– kaupungin asemakaavarakenteesta osa pohjau-
tuu jo kaupunkia perustettaessa laadittuun ase-
makaavasuunnitelmaan, kuva 22. Suuren Pohjan 
sodan aikana perääntyvät ruotsalaiset polttivat 
kaupungin, ja tämän jälkeen venäläiset rakensivat 
paikalle kenttälinnoituksen, kuva 23. Venäläisten 
miehitys päättyi Uudenkaupungin rauhaan, minkä 
jälkeen Helsinki rakennettiin vuodesta 172� alkaen 
uudelleen vanhan asemakaavan mukaisesti. Hel-
singin tapauksessa nykyisessä asemakaavassa on 
yhä osia, jotka periytyvät kaupungin ensimmäi-
seen 1600-luvun asemakaavaan. 

Ennen maanmittauslaitoksen perustamista 
(1628) perustettujen kaupunkien alkuperäisistä 
asemakaavoista ei enää ole paljoa jäljellä. Tästä 
ovat poikkeuksina Porvoo, Rauma ja Tammisaari. 
1630-luvun lopusta alkaen lähes kaikkien kau-
punkien asemakaavat reguloitiin eli uudistettiin 
säännönnöllisen ruutuasemakaavan mukaisiksi. 
Usein asemakaavan muuttaminen tehtiin tulipalon 
jälkeen, mutta Uudessakaupungissa ja Vaasassa 
puiset asuinrakennukset siirrettiin uuden asema-
kaavan vaatimille paikoille. 

Kuva 21. Pukkilan kanteleen kylän teiden kehitys  
1800-luvulta nykyaikaan. (Digitointi Jyrki Lehtinen, 
ulkoasu Teemu Mökkönen. Pohjakarttana PerusCD 2005 
pellot ja vesistöt © Maanmittauslaitos, 
lupa nro 7/MYY/05.)

Isojako
1830

Venäläinen topografikartta
1873
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HELSINKI 1696

mk 1:10 000

tontit

maatalousmaat

julkisia rakennuksia

meri

puro

tie

Kuva 22. Helsingin ensimmäi-
nen asemakaava.  Vironniemen 
Helsingin ensimmäinen asema-
kaava Lars Forsellin vuoden 
1696 kaupunkimittauskartan 
(ks. kuva 41) pohjalta tuotettuna 
vektoriaineistona esitettynä 
nykyisen asemakaavan kanssa. 
1600-luvun kaupunkialueen ete-
läosan asemakaavarakenne on 
säilynyt lähes muuttumattomana 
nykypäivään saakka. (Asemoin-
ti ja digitointi T. Mökkönen/ 
Museovirasto, Kantakartta © 
Kaupunkimittausosasto, Helsinki 
179/2005)

Kuva 23. Isonvihan aikainen 
Helsingin paikalle pystytetty 
kenttälinnoitus esitettynä 
vektorimuotoisena paikkatietona 
nykyisen asemakaavan kanssa. 
Isonvihan jälkeen linnoitus puret-
tiin ja kaupunki rakennettiin 
uudelleen vanhan 1600-luvulla 
syntyneen asemakaavan mukai-
sesti. (Asemointi ja digitointi 
T. Mökkönen/Museovirasto, 
Kantakartta © Kaupunkimittaus-
osasto, Helsinki 179/2005)

HELSINKI 1721

mk 1:10 000

venäläinen kenttä- 
linnoitus

kasarmeja

meri
tie
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Joissakin tapauksissa kaupungin ”uuden” ja ”van-
han” asemakaavan välillä ei ole lainkaan konkreet-
tisia jatkumoita. Tällainen tilanne on Porissa, mis-
sä vanhan keskusta-alueen nykyinen asemakaava 
pohjautuu vuoden 18�2 kaupunkipaloa seurannee-
seen uuteen asemakaavaan, kuva 2�. 18�0-luvun 
alkua edeltänyt vuonna 1802 syntynyt asemakaava 
on myös laadittu kaupunkipalon jälkeen. Vuoden 
1802 asemakaavakartassa ei ole kuvattuna uuden 
asemakaavan suhdetta vanhempaan asemakaa-
vaan. Porin vanhimpien 1700- ja 1600-lukujen 
kaupunkimittauskarttojen asemoinnin kannalta 

Kuva 24. Porin asemakaava on muuttunut monta 
kertaa kaupunkipaloja seuranneiden uudistu-
sten yhteydessä. Kuvassa on Porin asemakaavan 
kehitys historiallisten karttojen valossa nykyisellä 
asemakaavapohjalla. Kaupungin vanhin kartta 
vuodelta 1696 kuvaa vuoden 1640 suurpalon 
jälkeen syntynyttä asemakaavaa. 1500-luvulla 
syntyneen ensimmäisen asemakaavan muoto 
on tuntematon. Nuolet kuvaavat karttojen 
asemointiprosessin etenemistä nuoremmista 
kartoista vanhempiin. Korttelialueet on merkitty 
vihreällä ja kaupunkialueella sijainneet viljelykset 
keltaisella. (Asemointi ja digitointi T. Mökkönen/
Museovirasto, Kantakartta © Porin kaupunki, 
mittaustoimi, lupa nro 177)

1734

1799

18401853

1801

1696
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tämä on kriittinen vaihe: vuosien 1802 ja 1799 kar-
toissa kuvatussa kaupunkirakenteessa ei juuri ole 
yhteisiä eri-ikäisiä karttoja linkittäviä elementtejä. 
Vuosien 1799 ja 1802 kartat on linkitetty toisiinsa 
niissä molemmissa esiintyvien rannan kiinteiden 
laiturirakenteiden ja kirkkomaan pohjoisreunan 
aidan avulla. Kartan asemoinnin onnistumista on 
mahdollista arvioida suoraan vain rannan ja kirkon 
osalta.

Porin vuoden 1799 kartassa kuvattu asemakaava 
syntyi vuoden 16�0 kaupunkipalon jälkeen. Kysei-
nen asemakaava eri kehitysvaiheissaan on esitet-
tynä myös vuosien 173� ja 1696 kaupunkimittaus-
kartoissa. Tämä on Porin vanhin kartoista tunnettu 
asemakaava. Kaupungin vanhimmasta asemakaa-
vasta ei ole säilyneenä karttoja tai muita kuvallisia 
esityksiä. Porin vanhimman asemakaavarakenteen 
suhde myöhempään kaupunkikehitykseen samoin 
kuin vanhimpien kaupunkimittauskarttojen ase-
mointien luotettavuus, ovat kysymyksiä joihin on 

Kuva 25. Oulun ensimmäinen asemakaava on 
esitettynä vuoden 1651 asemakaavan uudis-
tussuunnitelmassa. Kuvassa on Oulun vanhin 
asemakaava vektorimuotoisena paikkatietona 
nykyisen kantakartan kanssa. (Asemointi ja 
digitointi T. Mökkönen/Museovirasto, Kanta-
kartta © Oulun kaupunki, Tekninen keskus, 
Kartastopalvelut 2005)

mahdollista vastata vain arkeologisen tutkimuksen 
kautta saatavien konkreettisten havaintojen avul-
la.

Oulun asemakaavan kehityksessä on vastaava 
tilanne kuin Porissa, nykyisen asemakaavan ja 
kaupungin ensimmäisen asemakaavan välillä ei ole 
rakenteellista jatkumoa. Oulun keskustan asema-
kaava on muuttunut kahteen kertaan: 1600-luvun 
puolivälissä kaupunkiin luotiin ruutuasemakaa-
va, joka korvautui kaupunkipalon jälkeen vuonna 
182� nykyisellä asemakaavalla. Vuoden 182� ase-
makaavakartassa on esitettynä sekä vanha että uusi 
asemakaava, joten se toimii välittäjänä nykyisen ja 
1700-luvun kaupunkikarttojen välillä. Oulun van-
himpien karttojen asemoinnin ongelmat liittyvät 
aikaan, jolloin kaupungin asemakaava muutettiin 
ensimmäisen kerran säännölliseen ruutukaavaan. 
1600-luvun puolivälin asemakaavasuunnitelmissa 
on kyllä esitettynä sekä olemassa oleva kaupunki-
rakenne että suunnitelma asemakaavarakenteen 

OULU 1651

mk 1:10 000
tulliaita

vesi

kosteikko

kortteli

pelto

rakennus

silta
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uudistamiseksi, mutta valitettavasti kumpikaan 
suunnitelmista ei toteutunut sellaisenaan. 

Oulun 1700-luvun kartoissa kuvatun asemakaa-
van syntyhistoria ei ole kovinkaan selvä. Tutkimus-
kirjallisuudessa kaupungin esitetään syntyneen 
joko vuoden 16�9 tai vuoden 16�1 suunnitelman 
mukaisesti. 1600-luvun asemakaavasuunnitelmi-
en ja toteutuneen 1700-luvun kartoissa kuvatun 
kaupunkirakenteen välinen suhde on sen verran 
epäselvä, että 1600- ja 1700-lukujen kartoille oli 
etsittävä muita kuin asemakaavallisia yhdistäviä 
elementtejä. Ainoa kartoissa esiintyvä yhteinen ra-
kennus on kirkko, mutta sen kuvaustapa vaihtelee 
eri kartoissa niin suuresti, ettei sen käyttäminen 
asemointipisteenä ollut mahdollista. Asemointi py-
rittiin tekemään sellaisten eri kartoissa kuvattujen 
yhteisten elementtien pohjalta, jotka ovat kaupun-
kimittauskartoissa olemassa olevia ilmiöitä. Ou-
lun 1600-luvun karttojen asemoinnissa käytettiin 
lyhyellä aikavälillä suhteellisen muuttumattomia 
luonnon ilmiöitä: kaupungin ojaa sekä kaupunki-
alueella sijainneita pieniä lampia. Näin Oulun van-
himmat kaupunkimittauksiin perustuvat kartat 
saatiin asemoitua suhteellisen luotettavasti nykyi-
seen koordinaatistoon, kuva 2�. 1600-luvun kartto-
jen perusteella näyttäisi todennäköisimmältä, että 
Oulun ensimmäinen ruutuasemakaava toteutettiin 
vuodelle 16�9 ajoittuvan asemakaavasuunnitelman 
mukaan (ks. lisää Mökkönen 200�).

Vanhojen asemakaavojen asemoinnin kautta 
saadaan esiin historialliset prosessit ja eri aikataso-
ja kuvaavat ilmiöt. Kaupungin rakenteessa saattaa 
olla piirteitä, jotka tuntuvat nykyisestä perspek-
tiivistä oudoilta, mutta selittyvät vanhojen kart-
tojen kautta. Osa erikoisista piirteistä saattaa olla 
peräisin vain osittain toteutuneesta suunnitelmasta 
tai aiemmin vallinneesta tilanteesta, jonka muut 
merkit ovat aikojen kuluessa kadonneet.
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6   Keskeisimmät historialliset  
  kartta-aineistot

6.1 
Pienimittakaavaiset  
yleiskartat  
mk noin 1:20 000–50 000

Tässä osiossa käsitellään pienimittakaavaisia kart-
toja, joista on mielekästä tuottaa historiallista paik-
katietoa. Käsittelyyn on otettu kartat, joiden alku-
peräinen kartoitustarkkuus on tehty mittakaavassa 
1:�0 000 tai tarkemmin. Tämän takia tarkastelussa 
on myös 1700-luvun lopun ”Kuninkaan kartasto” 
(Alanen & Kepsu 1989), joka on julkaistu puolet 
pienemmässä, ts. epätarkemmassa, mittakaavassa 
(1:80 000) kuin alkuperäiset kartat. Tässä esityk-
sessä on haluttu pysyä pitäjän tai sitä pienempien 
alueiden tasolla. Syynä tähän on jo edellisissä osi-
oissa mainitut ongelmat laajempialaisten esitys-
ten geodeettisessa luotettavuudessa ja ajallisessa 
edustavuudessa.

Pitäjänkartat (1:20 000)

Pitäjänkartat voidaan jakaa karkeasti 1700-luvun 
pitäjänkarttoihin (pitäjänkartat ja Vanhan Suomen 
pitäjänkartat), 1800-luvun ja 1900-luvun alun pitä-
jänkarttoihin (”vanhat” ja ”uudet” pitäjänkartat) ja 
1920–19�0 -lukujen painettuihin pitäjänkarttoihin. 
Pitäjänkarttojen valmistus alkoi vuoden 172� maan-
mittareiden ohjesäännön myötä, jossa määrättiin 
valmistamaan geometrisista mittauksista pienen-
nöskartat mittakaavaan 1:20 000. Niiden pohjalta 
piti valmistaa koko pitäjän käsittävä erikoiskartta 
mittakaavaltaan 1:80 000 (Gustafsson 1933a:1�3). 
Tämä sääntö ei aluksi koskenut kaikkia maanmitta-
reita. 1700-luvulla, alkaen vuodesta 1736, Suomessa 
toimi useita maanmittauskomissoita, jotka tuotti-
vat maantieteellisiä karttoja mittakaavaan 1:20 000, 
kuva 26 (Gustafsson 1933a:91-120). Vasta vuoden 
1783 asetuksessa pienoiskarttojen laatiminen mit-
takaavaan 1:20 000 tuli kaikkien maanmittareiden 
velvollisuudeksi (Gustafsson 1933a:1��). 1700-lu-
vulla suuri osa Suomen pitäjistä kartoitettiin ja 
samalla pitäjänkarttojen mittakaavaksi vakiintui 

1:20 000, kuva 27 (Rosberg & Orrman 1998:26�). 
Maantieteellisestä kartoituksesta vastasivat maan-
mittauskomissiot, joita nimitetään niiden perusta-
misvuoden tai toiminta-ajan mukaan. 1700-luvun 
pitäjänkartoista lähes sata ajoittuu isojaon alkua 
(17�7) vanhemmiksi (Saarenheimo 1998:20�).

 Pitäjänkarttojen ja muiden maantieteellisten 
karttojen tekeminen keskeytettiin maanmittaus-
hallinnon taloudellisten vaikeuksien takia vuonna 
1796 (Gustafsson 1933a:1�1; 1933b:32). 1810-1830-
luvuilla maantieteellisiä kartoitustöitä ei käytän-
nössä tehty (Gustafsson 1933b:32), ja maanmittaus-
konttorien maantieteelliset kartastotyöt aloitettiin 
uudelleen vasta 18�0-luvun alussa (Gustafsson 
1933b:37; Rosberg & Orrman 1998:266; Saaren-
heimo 1998:210). 1800-luvulla tehdyt ”vanhat” 
pitäjänkartat koostuivat hyvin erilaisista mittauk-
sista, kuva 28. Käytettyjen pohjakarttojen ajanta-
saisuudessa on suuria alueellisia eroja. Kokonai-
suudessaan vain 18% käytetystä kartta-aineistosta 
perustui vuoden 1809 jälkeen tehtyihin mittauksiin 
(Gustafsson 1933b:�1). Yleisesti voidaan todeta 
1800-luvun pitäjänkarttojen olevan epätarkinta 
alueilla, joilla vanha kartoituspohja oli kattavin. 
Tällaisia alueita on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, 
Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla 
ja Hämeessä (ibid.).

 ”Uusien” pitäjänkarttojen tekeminen aloitet-
tiin aivan 1800-luvun lopussa. Työssä käytettiin 
uutta olemassa olevaa kartta-aineistoa ja tarkoitus-
ta varten määrättyjä geodeettisia ja astronomisia 
kiintopisteitä. Aluksi työssä jouduttiin käyttämään 
venäläisiä astronomis-geodeettisia kiintopisteitä 
(tarkkuus ± 100 m), mutta kolmiomittausverkon 
laajeneminen paransi karttojen luotettavuutta. 
”Uusia” pitäjänkarttoja ehdittiin valmistaa vuoteen 
1931 mennessä 216 kappaletta. Niiden alueellinen 
kattavuus painottuu Viipurin ja Vaasan välisen 
linjan lounaispuolelle. (Gustafsson 19933b:73-76.) 
Pitäjänkarttojen painaminen aloitettiin Suomen 
itsenäistymisen jälkeen. Painetut pitäjänkartat 
seurasivat lehtijakoa ja niitä painettiin aina 19�0-
luvulle saakka (Niemelä 2000:�1; Strang 1999).
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Kuva 27. Ote Suomenniemen pitäjänkar-
tasta vuodelta 1847. (Kansallisarkisto, 
karttalehti 3041 01)

Kuva 26. 1700-luvun maanmittauskomissioiden karttojen 
kattavuus (Gustafsson 1933a:109 pohjalta).

Vuosien 1737–1747 mittauskomissiot
Vuoden 1748 mittauskomissio

Kuva 28. Pitäjänkarttojen alueellinen kattavuus vuodesta 
1828. (Lyytikäinen 1983:451 pohjalta)
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Sotilasviranomaisten tuottamat 
kartat (mk > 1:50 000)

Ruotsi-Suomen sotilaallinen kartoitus alkoi muo-
toutua omaksi alakseen 1700-luvun lopulla. Sota-
toimien ja puolustuksen suunnitteluun tarvittiin 
erityiskarttoja. Sotilaskartat poikkesivat maantie-
teellisistä kartoista: topografia kuvattiin viistovar-
jostuksella ja strategisesti tärkeistä paikoista, kuten 
vesistöjen kapeikoista, tehtiin suuremmassa mitta-
kaavassa tarkemmat kartat karttalehden reunaan. 
(Paulaharju 2000:100-101.)

 Suomalainen rekognosointiprikaati aloitti toimin-
tansa vuonna 1776 (Alanen & Kepsu 1989:8; Syrjö 
199�:231), ja sen tehtävänä oli tuottaa sotilaallisia 
karttoja. Työ tehtiin ns. rekognosoimalla, mikä tar-
koitti siviilimaanmittareiden kartoista tehtyjen pie-
nennösten (1:20 000) tarkistamista ja parantamista 

systemaattisin mittauksin (Strang 2000:1�). Vuo-
teen 180� saakka toiminut rekognosointiprikaati 
tuotti liki tuhat karttalehteä etupäässä Etelä-Suo-
men ja Etelä-Savon alueelta (Paulaharju 1983:�28; 
Tiitta 1999). Kartoitusten painopiste muuttui 
1790-luvulla maa-alueilta rannikolle, minkä seu-
rauksena syntyi useita rannikkokarttoja, kuva 29. 
Rekognosointiprikaatin eteläisen osaston kartat 
ovat ehkä parhaiten tunnettuja sotilaskarttoja, sillä 
ne on julkaistu väripainatuksena nimellä ”Kunin-
kaan kartasto” (Kuva 30) (Alanen & Kepsu 1989). 
Rekognosointiprikaatin kartat piirrettiin puhtaaksi 
mittakaavassa 1:�0 000 (Gustafsson 1933a:1�3).

Vuoden 1809 jälkeen venäläiset sotilaskartogra-
fit kartoittivat Suomea. Kartoitusta tehtiin kahteen 
otteeseen. Vuosina 1813-18�2 kartoitettiin kiireel-
lä yhteensä 17�� kenttäkonseptikarttaa (kutsutaan 
myös nimellä kenttä-brouillonit, mk 1:21 000), joista 

Kuva 29. Rekognosointi-
prikaatien kartoitukset 
keskitettiin vuoden  
1794 jälkeen rannikko-
alueille. Esimerkkikuvana 
rannikkokartoituksesta 
Helsingin Lauttasaarta 
kuvaava (Drumsö) kart-
ta. (Kuva Krigsarkivet 
(Stockholm), D1 XV:19)
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Kuva 31. Uudempi 
Venäläinen topogra-
finen kartta Lapinjär-
veltä vuodelta 1874. 
Kyseisistä kartoista on 
kaksi versiota: mus-
tavalkoinen painettu 
karttasarja ja käsin 
väritetty karttasarja 
(nk. Senaatin kartat). 
(Kuva Kansallisarkisto 
Senaatin kartat, kartta-
lehti XI 36)

Kuva 30. ”Kuninkaan kartaston” alueellinen kattavuus 
(Alanen & Kepsu 1989:26-27 pohjalta).

pohjoisimmat ovat Tornion korkeudelta (Gustafs-
son 1933b:86; Paulaharju 2000:101-103). Näissä kar-
toissa käytettiin pohjana jo olemassa olevia kartto-
ja, joita täydennettiin lisämittauksilla (Gustafsson 
1933b:8�-86). 1800-luvun alun sotilaskartoitus oli 
jatkoa vuosien 1798–180� aika tehdylle Vanhan 
Suomen sotilaskartoitukselle (ns. Steinhellin kar-
tasto, mk 1:�2 000). 1800-luvun alkupuolen kenttä-
konseptikarttoja ei koskaan julkaistu painettuna.

Uudemmat venäläiset topografiset kartat tehtiin 
vuosien 1870–1907 välisenä aikana (Gustafsson 
1933b:87-88; Paulaharju 2000; Strang 1999; 2000). 
Tämän kartoitustyön perustana oli kolmiomittaus-
verkko, joka luotiin geodeettisin ja tähtitieteelli-
sin paikanmäärityksin (Gustafsson 1933b:86-87). 
Alun perin tavoitteena oli ulottaa topografinen 
kartoitus Oulun korkeudelle saakka, mutta näin 
laajaan kattavuuteen ei kuitenkaan päästy (Gus-
tafsson 1933b:86; Paulaharju 2000:103). Uudempia 
venäläisiä topografisia karttoja tehtiin likimain 
linjan Pori-Käkisalmi eteläpuolelta (nk. Senaatin 
kartasto), kuvat 31 ja 32. Kenttäkartoitus tehtiin 
pääosin mittakaavassa 1:21 000, mutta kartoituk-
sen loppuvaiheessa vuonna 1907 Satakunnassa 
ja Hämeen luoteisosassa kenttäkartoitus tehtiin 
epätarkempana mittakaavaan 1:�2 000 (Paulahar-
ju 2000:103-10�). Kartat julkaistiin suurimmaksi 
osaksi mustavalkoisina alkuperäistä kartoitus-
ta pienemmässä mittakaavassa 1:�2 000, mutta 
strategisesti tärkeimpien kohteiden, kuten Hel-
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singin ympäristö, osalta kuitenkin mittakaavassa  
1:21 000. Alkuperäiset senaatissa säilytetyt kartat 
olivat käsin väritettyjä (Strang 1999). Myöhemmin 
kartoista tehtiin myös toinen sarja, jossa väritys oli 
tehty suomalaisen mallin mukaisesti. Kartat olivat 
edistyksellisiä: Uudemmissa venäläisissä topogra-
fisissa kartoissa maaston muodot esitettiin ensim-
mäisen kerran systemaattisesti korkeuskäyrinä 
(Paulaharju 2000:103).

 Näiden lisäksi on olemassa muita suppeam-
pia sotilaskartastoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Lounais-Suomen rekognosointikartat (1863-186�, 
1:�2 000) ja ns. Steinheilin kartat Viipurin läänistä 

Kuva 32. Venäläisten topografisten karttojen alueellinen 
kattavuus (Gustafsson 1933b pohjalta). Kartassa ei ole 
mukana 1800-luvun alun julkaisemattomia kenttä- 
konseptikarttoja.

1:21 000 (1870–1907)
1:42 000 (1907–1917)
1:84 000 (rekognosointimittaus 1916–1917)

(1798-180�, 1:�2 000) (Gustafsson 1933a:8�; Paula-
harju 2000; Strang 2000). Näiden lisäksi 1700-luvun 
lopulla ja 1800-luvun alussa tehtiin myös merialu-
eiden kartoituksia, joista valmistui useita osin pääl-
lekkäisiä karttasarjoja (mk 1:20 000–80 000) (Strang 
2000:2�).

6.2  
Suurimittakaavaiset 
kartat (mk > 1:10 000)

Maaseutu 

Vanhimmat maaseutuympäristöä kuvaavat kartat 
ovat 1600-luvun maakirjakarttoja (geometrisia kart-
toja). Vuonna 1633 Suomeen saapui ensimmäinen 
maanmittari, jota seurasi kahden seuraavan vuosi-
kymmenen aikana kahdeksan uutta maanmittaria 
(Gustafsson 1933a:21-22: Rantatupa 2000:76-77). 
Suomen 1600-luvun maakirjakarttoja on noin tu-
hatviisisataa (Rantatupa 2000:73). Kansainvälisesti 
katsottuna Suomen, samoin kuin Ruotsin, 1600-lu-
vun kartta-aineisto on sekä määrällisesti että laa-
dullisesti ainutlaatuinen (Roeck Hansen 200�:27).

Maakirjakartat voidaan jakaa kahteen ajalliseen 
ryhmään (Rantatupa 2002c). Ensimmäisen ryhmän 
muodostavat 1630-16�0-luvuilla tehdyt varsinai-
set maakirjakartat, joita kutsutaan myös nimellä 
vanhemmat geometriset kartat, kuva 33. Vuonna 
1680 toteutetun ns. ison reduktion jälkeen myös 
rälssimaat tulivat verotuksen ja kartoituksen pii-
riin (Rantatupa 2000:83). Tämän takia 1600-luvun 
lopun ja 1700-luvun alkupuolen geometriset kartat 
muodostavat maakirjakarttojen toisen, nuoremman 
ryhmän, jota kutsutaan usein verollepanokartoiksi 
tai nuoremmiksi geometrisiksi kartoiksi (Gustafs-
son 1933a:81-82; Rantatupa 2000:82-83), kuva 3�. 
Verollepanokarttoja on jotakuinkin saman verran 
kuin vanhempia maakirjakarttoja, noin 1�00 kap-
paletta. 1600-luvun ja 1700-luvun alun suurimitta-
kaavaisten karttojen kattavuus rajoittuu pääosin 
Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneihin, mutta 
karttoja löytyy myös Itä-Suomen läänin kaakkois-
osasta sekä Lapin ja Oulun läänien raja-alueelta, 
kuva 3�. 
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Kuva 33. Lars Röössin maakirjakartta Ruotsinpyhtään Kullasta vuodelta 1646. 
(Kuva Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen kartat, b1a 78-79)
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Kuva 34. Ote Lars Forsellin geometrisesta kartasta 
Helsingin Haltialasta vuodelta 1691. (Kuva Kansallisarkisto, 
Maanmittaushallituksen kartat, B7 4/1-2)
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1700-luvun puolivälissä syntyi seuraava suuri-
mittakaavaisten karttojen kokonaisuus – isojako-
kartat, kuvat 36 ja 37. Maan uudelleenjako alkoi 
vuonna 17�7 annetusta isojakoasetuksesta (Saaren-
heimo 199�:207). Isojaon kartat ovat useimmiten 
ensimmäinen koko kylän maita esittävä tarkkoihin 
maastomittauksiin perustuva kartta-aineisto. Jako 
eteni lännestä itään siten, että vanhimmat isoja-
kokartat ovat Lounais-Suomesta. Suuressa osassa 
Itä- ja Pohjois-Suomea isojako toteutettiin vasta 
vuoden 18�0 jälkeen (Gustafsson 1933b:6; Nohr-
ström 1933:108), kuvat 38 ja 39. Lapissa isojako vie-
tiin loppuun suurilla alueilla vasta vuoden 1930 
jälkeen (Pohjola 1983; Suomaa 1983a; 1983b). Poh-
joisimmassa Lapissa isojakojen loppukokouksia pi-
dettiin vielä 19�0- ja 1960-luvuilla (Pohjola 1983a; 
1983b). Isojaon ollessa vielä kesken osalla alueista 
ilmeni tarve suorittaa isojaon järjestely eli uusjako, 
joka aloitettiin vuoden 18�8 maanmittausohjesään-
nön uudistuksen jälkeen (Harvio 1933; Nohrström 
1933; Saarenheimo 1983:�3). Uusjako kuuluu yhä 
nykyisiin lainsäädännön mukaisiin tilusjärjestely-
toimituksiin (Vitikainen 2003). Viimeisin uusjako-
toimitus on tehty Hailuodossa 1990-luvun loppu-
puolella (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
1999).

Isojaon taustalla oli Ruotsin päämaanmittaus-
konttorin tarkastajan Jacob Faggotin julkaisema 
kirja Svenska landtbrukens hinder och hjälp, jossa 
vallitsevaa maanjakoa pidettiin perussyynä maa-
talouden kehnoon tilaan (Saarenheimo 1983:20). 
Isojaon perusajatuksena oli jakaa maa uudelleen 
aikaisempaa isompina lohkoina, joiden pinta-ala 
määräytyi talon veroluvun ja maan laadun perus-
teella. Jakotoimitus oli monivaiheinen ja kesti usein 
vuosia (ks. ibid.:29-32). Työ aloitettiin jakokuntien 
muodostamisella ja alueen kartoittamisella, minkä 
jälkeen seurasi jakotoimituksen ensimmäinen vai-
he: rajankäynnit ja peltojen jyvitys eli jakaminen 
laatuluokkiin. Tämän jälkeen maanmittari sovitteli 
talojen jakolohkojen sijoittelun. Kun jako oli saatet-
tu loppuun, maanmittari laati jakokirjan ja pyykitti 
tilukset maastossa. Isojaon yhteydessä suoritettiin 
myös verotietojen tarkastaminen. Kuten maakirja-
kartoissa myös isojakokartoissa suuri osa kartoitus-
kohteen tiedoista on kirjoitettu kartan selitysosaan. 
Samoin isojakokarttojen konseptikarttoja on säily-
neenä, ja niistä saattaa löytyä sellaista tietoa, mitä 
lopulliseen karttaan ei ole otettu mukaan, kuten 
esimerkiksi tietoja autioituneista kylätonteista.

Kuva 35. Suurimittakaavaisten karttojen levintä 
ennen vuotta 1721. Kartassa on kuvattuna kunnat, 
joiden alueelta karttoja on yksi tai enemmän. Kartta 
on tehty 1600-luvun maakirjakarttojen tietokannan 
pohjalta (Maakirjakartat).
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Kuva 36. Ote Vihdin  
Vanjoen isojakokartasta 
vuodelta 1773. (Kuva 
Kansallisarkisto, Maan-
mittaushallituksen kartat, 
B53 7/3)

Kuva 37. Isojakokartta 
Pyhtään Ahvenkoskelta 
vuodelta 1803. (Kuva 
Kansallisarkisto, Maan-
mittaushallituksen kartat, 
B28a 1/6-7).
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1600-luvun ja 1700-luvun alun geometriset kartat 
ovat usein mittatarkkuudeltaan vaihtelevan tasoi-
sia. Syynä tähän ovat erot teoreettisen ja konkreet-
tisen mittaustoimituksen välillä. Karttojen mit-
takaavat ovat vaihtelevia, mutta yleisimpiä ovat  
1:� 000, 1:� 000 ja 3:10 000 (Lehtinen 2000:�7; Ranta-
tupa 2000:78). Vuoden 1766 maanmittareiden johto-
säännöksen määräykset asemapisteiden valinnasta 
yhdessä muiden 1700-luvun lopun tarkentavien 
säännösten kanssa johtivat vihdoin karttojen laa-
dun parantumiseen. Säännöksissä määrättiin pel-
tomittausten mittakaavaksi 1:� 000 ja ulkotilusten 
1:8 000 (Gustafsson 1933a:170; Örback 1990:131). 
Yleisesti ottaen voidaan todeta nuorempien kart-
tojen olevan yleensä tarkempia kuin vanhat kartat. 
(Gustafsson 1933a:62-66, 88-89, 126-128, 13�.)

Kuvat 38 ja 39. Isojaon toimitus Alhon (1967:9, vasemmal-
la) ja H:sen (1922) pohjalta. Karttojen väliset erot johtuvat 
ainakin osittain siitä, että Alhon kartta (vas.) kuvaa jaon 
etenemistä ja H:nen [Hannikainen] kuvaa enemmän jako-
prosessin kestoa. H:sen kartan julkaisun aikaan Lapissa oli 
vielä alueita, joiden isojako oli tekemättä.

1800-luvulta
alku 1700-luvulla ja loppu 
1800-luvun loppupuolella 
tai 1900-luvun alussa

Isojako tekemättä

Ennen v. 1800
1801–1848
1849–1930
1801–1930
1930 jälkeen

Ennen v. 1800
1801–1848
1849–1922
1700-luvulta 
vuoteen 1848
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Tässä mainittujen karttojen lisäksi maaseutu-
ympäristöstä on runsaasti myös muuta suurimit-
takaavaista kartta-aineistoa. Näitä ovat erilaisten 
maanmittaustoimenpiteiden kuten rajankäyntien 
ja 1800-luvun tilojen halkomisten yhteydessä 
tuotetut kartat. Maaseudun suurimittakaavaista 
kartta-aineistoa ei ole julkaistu temaattisena pai-
notuotteena oletettavasti karttojen suuren koon 
ja määrän takia. Sen sijaan Jyväskylän yliopiston 
ylläpitämillä Internet-sivuilla (Maakirjakartat) on 
tietokanta historiallisista kartoista ja resoluutiol-
taan hyvälaatuiset digitaaliset kuvat suuresta osas-
ta 1600-luvun ja 1700-luvun alun maakirjakarttoja. 
Samalta sivustolta löytyy tietoja myös eri karto-
grafien henkilöhistoriasta, kartoitustekniikasta ja 
karttojen tulkinnasta.

Kaupungit ja linnoitukset 1600-luvun  
alusta 1700-luvun puoliväliin

Kaupunkien kartta-aineistot voi jakaa karkeasti 
mittauksiin perustuviin olemassa olevan tilanteen 
kartoituksiin ja asemakaava- tai linnoitussuun-
nitelmiin, joiden pohjana oli usein paikan päällä 
tehty maastomittaus (Kostet 199�:180; 2000:38). 
Suomen kaupunkikartografia alkoi samaan aikaan 
kuin muukin kartografia 1630-luvulla. Suomen 
ensimmäinen kaupunkikartta on Suomen ensim-
mäisen maanmittarin Olof Gangiuksen tekemä Tu-
run mittaukseen perustuva kartta vuodelta 163� 
(Kostet 199�:37-39). Suurvalta-aika oli aktiivisen 
kaupunkipolitiikan aikaa, jolloin perustettiin jo 
olemassa olevien seitsemän kaupungin rinnalle 
16 uutta kaupunkia, kuva �0. 

 1600-luvun kaupunkimittaukset kuvaavat vain 
kaupungin rakennetta, kuva �1. Kuvattuina ovat 
ainoastaan korttelit ja joskus harvoin myös tonttien 
rajat. Rakennuksista on kuvattu vain luonteeltaan 
julkiset rakennukset kuten kirkot, linnat, raatihuo-
neet ja koulut. Tosin joskus on kuvattu myös ran-
ta-aitat. Korttelien lisäksi kaupunkirakenteesta on 
kuvattu tulliaita, joka erottaa kaupunkialueen ym-
päröivästä maaseudusta. Kaupunkien kartoituk-
sesta vastasivat samat maanmittarit, jotka tekivät 
maaseudun kartoitusta. Maanmittausta koskevis-
sa ohjesäännöissä kaupunkimittaukset mainittiin 
ensimmäisen kerran erikseen vasta 1688 (Kostet 
199�:29). Tarkemmat määräykset rakennusten ja 
tonttien sisäosien kuvaamisesta annettiin vasta 
1690-luvulla (Kostet 199�:30; 2000:3�). 

Kuva 40. Suomeen vuoteen 1721 mennessä 
perustetut kaupungit. 
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Kuva 41. Helsingin kaupunkimittauskartta vuodelta 1696. 
Kuvassa Lars Forsellin alkuperäisestä kartasta Nils Avan-
derin renovoima versio vuodelta 1707. (Kuva Riksarkivet, 
Lantmät. lev. 1892 nr 27 (kartavd. st. form.)
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Suomen vanhin asemakaavan uudistussuunnitel-
ma on Turusta vuodelta 1639 (Kostet 199�:8�-87). 
1600-luvun suunnitelmat kaupunkien asemakaa-
van uudistamisesta säännölliseen ruutuasema-
kaavaan (regulointi) koskivat ennen maanmitta-
uslaitosta perustettuja kaupunkeja. Osa 1600-lu-
vun alussa perustetuista kaupungeista, jotka siis 
perustettiin ennen maanmittauslaitoksen syntyä 
1628, oli pyritty rakentamaan säännönmukaisesti. 
Tällaisia kaupunkeja ovat Uusikaupunki (1617), 
Kokkola (1620), Uusikaarlepyy (1620) ja Tornio 
(1621). 1620-luvun alussa perustettuihin kaupun-
keihin paalutettiin maanmittarin johdolla asema-
kaava maastoon, ja niiden ensimmäinen asema-
kaava edustaa paikallista topografiaa myötäilevää 
suhteellisen säännönmukaista ruutuasemakaavaa 
(Lilius 198�:1�).

 1600-luvun puolivälin tienoilla oli aktiivinen 
kaupunkirakentamisen vaihe, jolloin perustettiin 
useita uusia kaupunkeja. Tuolloin uudet kaupungit 
rakennettiin suoraan säännölliseen ruutuasema-
kaavaan. Samaan aikaan myös vanhojen jo ole-
massa olevien kaupunkien asemakaavoja pyrittiin 
uudistamaan ruutukaavan mukaiseen asuun (ns. 
regulointi). Vanhojen kaupunkien asemakaavan 
regulointi aloitettiin yleensä olemassa olevan ti-
lanteen kaupunkimittauksella, jonka pohjalle sit-
ten tehtiin suunnitelmia tulevasta asemakaavas-
ta. (Kostet 199�; Lilius 198�:1�-16.) Kaupunkien 
asemakaavan uudistaminen tehtiin yleensä kau-
punkeja tuhonneiden tulipalojen jälkeen. Uusien 
perustettavien kaupunkien suunnittelu aloitettiin 
maastomittauksella, joka toimi kaupunkisuunni-
telman pohjakarttana.

 1700-luvun alkupuolella ei perustettu kuin 
kaksi uutta kaupunkia, jotka molemmat olivat 
linnoituskaupunkeja: Hamina (1723) 1600-luvun 
Vehkalahden tilalle ja myöhemmin Loviisa (17�3) 
korvaamaan Hattujen sodassa venäläisille mene-
tetty Hamina. Näiden lisäksi linnoitussuunnitel-
mia tehtiin 1700-luvun alkupuolella Helsinkiin, 
Hämeenlinnaan, Lappeenrantaan ja Kajaaniin. Ny-
kyisen Suomen rajojen sisäpuolen kaupungeissa ei 
toteutettu yhtäkään linnoitussuunnitelmaa 1600-
luvulla. Suunnitelmiakin on vain yksi – 16�0-luvun 
alussa Anders Torstenssonin laatima Helsingin 
asemakaava- ja linnoitussuunnitelma Sörnäisten 
niemeen, jota ei kuitenkaan toteutettu. 

1700-luvun puolivälin molemmin puolin asema-
kaavoitus oli linnoitusupseerien hallussa ja ruu-

tuasemakaava uudistui linnoitussuunnitelmien 
välityksellä. 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä 
maanmittarit syrjäyttivät linnoitusupseerit asema-
kaavoituksen suunnittelijoina ja jatkoivat klassis-
min asemakaavaihanteen kehittämistä. Klassismin 
kaupungin rakenteessa pyrittiin vaihtelevuuteen 
lisäämällä aukioiden määrää, uusilla katutyypeillä 
ja nostamalla puistot asemakaavaelementiksi. (Li-
lius 198�:22-28; 1988a; 1988b.)

6.3  
Historiallisten karttojen 
saatavuus

Suomen historiallisia karttoja löytyy pääasiassa 
Suomen, Ruotsin ja Venäjän arkistoista. Suomessa 
tärkeimmät siviiliviranomaisten tuottamia kartta-
aineistoja sisältävät arkistoto ovat Maanmittaus-
laitoksen arkistossa, Arkistolaitoksen arkistoissa 
(Kansalliarkisto ja maakunta-arkistot) ja Helsingin 
yliopiston kirjastossa. Sotilasviranomaisten tuotta-
mia kartta-aineistoja säilytetään myös puolustus-
voimien topografikunnassa.

Ennen suurin osa Suomessa olevista kartoista 
löytyi kaksin kappalein Maanmittaushallituksen 
eli nykyisen Maanmittauslaitoksen arkistoista, si-
ten että käyttökartat sijaitsivat maanmittauskont-
toreissa vanhojen läänien pääkaupungeissa ja ar-
kistokappaleet Helsingissä sijainneessa arkistossa. 
Vuoden 200� aikana Maanmittauslaitoksen arkis-
tojen kartat on uudelleensijoitettu siten, että kaikki 
nykyiseen kiinteistöjärjestelmään liittyvä pysyväs-
ti säilytettävä aineisto keskitetään Jyväskylään uu-
teen maanmittauslaitoksen arkistoon. Isojakoa ja 
kattavaa uusjakoa vanhemmat maanmittauskont-
toreiden kartta-aineistot sijoitetaan Arkistolaitok-
sen maakunta-arkistoihin. Helsingissä sijainneen 
Maanmittauslaitoksen arkiston vanhimmat kartat 
on jo aikaisemmin siirretty Kansallisarkistoon. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isojakoa 
tai kattavaa uusjakoa vanhempi aineisto löytyy 
Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoista. Maan-
mittaushallituksen uudistusarkisto, johon kuuluu 
karttojen kopioita ja kaksoiskappaleita 1600-luvul-
ta 1960-luvulle saakka, sisältyy suurimpana yk-
sittäisenä kokoelmana Kansallisarkiston kartta- ja 
piirustuskokoelmiin. Tähän arkistoon kuuluu mm. 
1600-luvun maakirjakartat. Poikkeuksena edellä 
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esitetystä aineistojaosta ovat luovutetun Karjalan 
entisen Viipurin maanmittauskonttorin kartta-ai-
neistot, joita säilytetään yhä Arkistolaitoksen Mik-
kelin maakunta-arkistossa. Suomen itsenäisyyden 
ajan painettujen karttojen arkistosarjat löytyvät yhä 
Maanmittauslaitoksen Pasilan arkistosta.

Jos kiinnostuksen kohteena ovat Suomen van-
himmat suurimittakaavaiset kartat, kannattaa 
karttoihin tutustuminen aloittaa mahdollisuuksien 
mukaan joko alueen maakunta-arkistosta tai Kan-
sallisarkistosta. Ennen arkistoon menoa aineistoi-
hin voi tutustua myös Internetistä löytyvien tieto-
kantojen avulla (Maakirjakartat ja Arkistolaitoksen 
karttahaku). Nuorempien painettujen karttojen 
täydellisimmät arkistosarjat löytyvät Helsingin yli-
opiston kirjastosta kansallisesta karttakokoelmasta 
ja Maanmittauslaitoksen hallintoarkistosta (Hel-
sinki, Pasila). Kaupunkikarttojen suhteen tilanne 
on sekavampi, sillä kartta-aineistoa on useissa eri 
arkistoissa eri maissa. Kaupunkikarttojen osalta 
aineistoon tutustuminen kannattaa aloittaa kau-
punkikarttoja ja kaupunkikehitystä käsittelevien 
julkaisujen avulla (Kostet 199�; Lilius 198�; 1988a; 
1988b; Mökkönen 2000a–2003d; Mökkönen & Iko-
nen 2002; Tommila 1981).

Pienimittakaavaisten karttojen osalta vanhim-
mat käsinpiirretyt kartat löytyvät Suomessa Ar-
kistolaitoksen arkistoista. Ruotsin ajan karttoja 
löytyy runsaasti ruotsalaisista arkistoista, ja vastaa-
vasti Venäjän ajan karttoja venäläisistä arkistoista. 
Ruotsin valtion arkistoista löytyvistä kartioista on 
olemassa laaja tietokanta, joka löytyy Ruotsin val-
tionarkiston (Riksarkivet) Internetsivuilta. Ruotsin 
sota-arkiston (Krigsarkivet) Suomea käsittelevistä 
kartta-aineistoista parhaiten saavutettavissa on 
1700-luvun lopun Etelä-Suomen rekognosointi-
kartat (ns. Kuninkaan kartasto), jotka on julkaistu 
kirjana (Alanen & Kepsu 1989). Venäjän arkistoista 
tietojen löytäminen on vaikeampaa, mutta Kymen-
laakson osalta venäjän arkistojen karttamateriaalia 
on löydettävissä Kotkan AV-keskuksen kautta Ky-
menlaakson historialliset kartat -Internet-sivuston 
kautta.
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7 Historiallisiin karttoihin pohjautuva    
 paikkatieto – yhteenveto

Historiallisen paikkatiedon tuottaminen alkaa tar-
vittavan kartta-aineiston keräämisellä. Laajempia 
alueita käsitteleviin ja mittakaavaltaan pieniin töi-
hin kannattaa käyttää pienimittakaavaisia karttoja. 
Suurimittakaavaiset kartat saattavat olla liiankin 
tarkkoja pienimittakaavaiseen esitykseen. Lisäksi 
laajalta alueelta löytyvien suurimittakaavaisten 
karttojen runsaus saattaa tehdä työn liian raskaaksi 
tarkoituksiin nähden. Valittaessa nykykoordinaa-
tistoon asemoitavia karttoja alueen kehityksen pää-
linjojen täytyy olla selvitettyinä. Tässä vaiheessa on 
tehtävä päätös siitä, mitkä kartat antavat tarvitta-
van kuvan alueen kehityksestä. Samalla pitää miet-
tiä valittavien karttojen asemointia – onko valitta-
vissa kartoissa tarpeeksi niitä nykyiseen karttaan 
ja/tai tosiinsa yhdistäviä asemoinnissa tarvittavia 
vastinpisteitä. 

 Kun historiallisia karttoja muutetaan digi-
taalisiksi rasterimuotoisiksi kuviksi, täytyy mah-
dollisuuksien mukaan minimoida kuvanluvussa 
syntyvät virheet. Historiallisen paikkatiedon tuot-
taminen alkaa aina digitaalisen rasterimuotoisen 
kartan asemoinnilla paikkatieto-ohjelmassa ha-
luttuun koordinaatistoon. Asemoinnin jälkeen 
lopputuloksena on rasterimuotoista digitaalista 
paikkatietoa, jonka pohjalta on mahdollista tuottaa 
vektorimuotoista paikkatietoa.

Seuraava askel paikkatiedon tuottamisessa riip-
puu työn tavoitteista ja käytettävien historiallisten 
karttojen laadusta. Mikäli tavoitteena on vain vi-
suaalisesti ymmärtää maiseman kehitystä, ja käy-
tettävä kartta-aineisto on geometrialtaan lähellä 
nykyistä kartta-aineistoa, rasterimuotoinen paik-
katieto saattaa olla riittävää tähän tarkoitukseen. 
Tällöin rasterimuotoista historiallista karttaa voi-
daan käyttää pohjakarttana, jonka päällä esitetään 
nykyistä paikkatietoa. Mikäli tavoitteena on tehdä 
esityksiä, joissa samassa kartassa esitetään useam-
pia aikatasoja (esimerkiksi teemakartta peltopin-
ta-alan kehityksestä), kannattaa rasterimuotoisen 
paikkatiedon pohjalta tuottaa tarvittavista ilmiöistä 
vektorimuotoista paikkatietoa. Samoin tilanteessa, 

jossa halutaan tehdä paikkatietoanalyysejä (esim. 
laskea pinta-aloja tai tutkia tilastollisesti erilaisten 
kohteiden suhteita), aineistosta täytyy tuottaa vek-
torimuotoista paikkatietoa. Vektorimuotoisen paik-
katiedon tuottaminen on huomattavasti hitaampaa 
ja kalliimpaa kuin rasterimuotoisen paikkatiedon 
tuottaminen. Vaikka vektorimuotoinen paikkatie-
to on käyttömahdollisuuksiltaan rasterimuotoista 
monipuolisempaa, sitä ei kustannustehokkuuden 
näkökulmasta kannata tuottaa kuin tarvittaessa.

Tuotettaessa rasterikartan pohjalta vektorimuo-
toista paikkatietoa vektoroinnissa pitää kiinnittää 
huomiota eri ilmiöiden geometriatyyppeihin. 
Maankäyttöön liittyvät aluekohteet, kuten pellot, 
tulee vektoroida alueina. Viivamaiset kohteet, esi-
merkiksi tiet ja polut, vektoroidaan viivoina ja yk-
sittäiset pistemäiset kohteet, kuten myllyt, pisteinä. 
Geometrialtaan erilaiset kohteet on hyvä tallentaa 
omiksi tiedostoikseen, siitä huolimatta, että jotkut 
ohjelmat pystyvät käsittelemään erilaisia geomet-
riatyyppejä samassa tiedostossa.

 Historiallinen paikkatieto ei ole vain raste-
rikarttojen asemointia nykykoordinaatistoon ja 
niiden vektorointia. Paikkatietoon liittyy aina tär-
keänä osana paikkatiedon ominaisuuksista ker-
tova metatieto. Vektorimuotoiseen paikkatietoon 
liittyy lisäksi karttaobjektien ominaisuuksia kuvaa-
vaa ominaisuustietoa, joka mahdollistaa erilaiset 
tietokantahaut ja analyysit. Eri aineistojen yhdistet-
tävyys vaatii yhtenevän koordinaattitiedon lisäksi 
yhteistä ominaisuustietoa. Historiallisen kartan 
osalta tämä yhdistävä nykyistä maankäyttöluoki-
tusta seuraava tieto voi olla ominaisuustiedoissa 
omassa kentässään. Nykyistä maankäyttöluoki-
tusta seuraava ominaisuustieto ei kuitenkaan saa 
korvata alkuperäisen lähteen ilmoittamaa ominai-
suustietoa.

 Digitaalisen paikkatiedon virheellinen käyt-
tö on helppoa. Tämä koskee varsinkin esitysten 
mittakaavoja. Alkuperäisen historiallisen kartan 
mittakaava asettaa rajat myös kyseisen kartan 
pohjalta tuotetun paikkatiedon käytölle. Samoin 
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tilastollisessa tutkimuksessa täytyy tuntea sekä al-
kuperäisen kartan että sen pohjalta tuotetun paik-
katiedon syntyhistoria, jotta pystyy ymmärtämään 
käytettävän aineiston antamat mahdollisuudet ja 
rajoitukset. Tämä edellyttää tuotetun paikkatietoai-
neiston käyttäjältä primaarilähteen syntyhistorian 
ymmärtämistä, ja tuottajalta tietoaineiston syntyä 
kuvaavan riittävän metatiedon tuottamista.
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