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Sotasaaliina saatiin myös teodoliitteja, vaakituskojei-
ta, sateensuojia, kulmarumpuja, vitjarenkaita, hiekka-
pusseja sekä merkkitankoja.42 Sotasaaliina saatu kenttä-
mittausvälineistö oli niin täydellinen, ettei alkuvaiheessa 
ollut tarpeen tehdä suuria laitehankintoja. Arkistoitu-
jen hankintamuistiinpanojen mukaan alkuvaiheen kar-
tantuotantoon jouduttiin hankkimaan ainoastaan pii-
rustusvälineitä.

Sotilaskarttalaitos 1920- ja 1930-luvulla 

Kartantuotannon alkuvaihe 
ja yhteistyö saksalaisten kanssa

Päämajaan perustettu topogra� nen osasto lakkautettiin 
sisällissodan päätyttyä, ja sen tehtäviä jatkoi 1.6.1918 an-
netulla käskyllä yleisesikunnan operatiivisen osasto 1a:n 

alainen laitos. Tämä nimi säilyi 15. elokuuta 1918 asti, jol-
loin tämä operatiiviseen osastoon kuulunut laitos sai ni-
mekseen osasto iv eli Maanmittausosasto. Seuraavaksi 
nimi muutettiin sotilaskarttalaitokseksi, tosin ainakin 
vielä marraskuun alussa 1918 sen rinnalla esiintyi myös 
nimitys sotilaskarttaosasto. Eräänä syynä tähän nimi-
kirjavuuteen saattoi olla se, että yleisesikuntaa muokat-
tiin tuona ajankohtana Suomeen jääneiden saksalaisten 

upseereiden johdolla esikuvana saksalaisten organisaatio. 
Huolimatta monista kokoonpanojärjestelyistä yksikkö 
jatkoi sisällissodan aikaisen topogra� sen jaoston tehtäviä. 

Saksasta keväällä 1918 saatu sotilasapu vaikutti merkit-
tävästi sisällissodan päättymiseen, mutta sen taustalla oli-
vat myös saksalaisten omat sotilaalliset intressit Venäjän 
suuntaan käynnissä olevassa ensimmäisessä maailman-
sodassa. Yleisesikunnan operatiivisen osasto 1a:n alaiseen 
laitokseen sijoitettiin heinäkuussa 1918 kaksi saksalaista 
upseeria avustamaan Suomen sotilaskarttalaitoksen pe-
rustamisessa ja laitoksen toimintaan liittyvissä kartogra-
� sissa tehtävissä. Kapteeni Pastor�  toimi everstiluutnantti 
Claës Richard Steniuksen rinnalla apulaisjohtajana ja kap-
teeni R. Mangelsdor�  käytännön töitä osin johtavana ja 
osin avustavana kartogra� na. Maanmittausinsinööri Alf-
red A. Gustafsson toimi yksikön teknillisenä johtajana.47 

Ensimmäisenä tehtävänä yleisesikunnan operatiivisen 
osasto 1a:n alaisella laitoksella oli aloittaa 1:42 000-mit-
takaavaisten venäläisten karttojen muokkaaminen suo-
malaiseen sotilaskäyttöön paremmin sopiviksi. Tämä 
merkitsi karttatietojen kääntämistä suomeksi, nimistön 
translitterointia latinalaiselle kirjaimistolle sekä karttojen 
sisällössä havaittujen virheiden korjaamista ja karttatieto-
jen täydentämistä. Korkeuskäyriä, jotka olivat 2 saženin 
pystyvälillä, ei muutettu, mutta kaikki saženeissa olevat 
korkeustietomerkinnät muunnettiin metrisiksi. Muutos-
työtä varten Pastor�  laati tarvittavat ohjeet elokuun al-
kuun 1918 mennessä. Samalla aloitettiin selvitykset kyseis-
ten uudistettavien karttojen tuotannon aloittamisesta.48 

ali aaltosen laatima karttaluonnos läntiseltä rintamalta punaisen armeijan käyttöön.

Sotasaaliskarttojen myynti Viroon

Sotasaalisaineistoihin liittyy eräs erikoinen 
yksityiskohta. Virosta saapui 19. huhtikuuta 
1920 kiireellinen kirje, jossa Eestin tasavallan 
yleisesikunta tiedustelee mahdollisuutta ostaa 
kiikariviivoittimia, mittapöytiä ja bussoleita, 
itse kutakin 5–6 kappaletta.43 Sotaministeriö 
ilmoitti 28. huhtikuuta, ettei sillä ole mitään 
estettä esitettyä ostopyyntöä vastaan.44 Näin 
osa mittausvälineistöä myytiin Viroon. Täl-
lä pienellä kaupalla ja vuoden 1919 keväällä 
Viroon toimitettujen venäläisten topogra� s-
ten karttojen myynnillä45 oli kuitenkin suu-
ri symbolinen merkitys, sillä se edesauttoi Vi-
ron ja Suomen myöhempää, aina talvisodan 
alkuun jatkunutta sotilaallista yhteistyötä, 
joka liittyi muun muassa asehankintoihin.46 

sotilaskartoitusorganisaatiotitsenäisyyden alkuajan sotilaskarttatuotanto



189188

Saksalaiset valmistivat Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Suo-
mesta topografisen karttasarjan Sonderausgabe Norwegen- 
Finnland 1:100 000. Tästä sarjasta topografinen osasto 
vastaanotti 28. helmikuuta 1943 30 karttalehteä. Sarjassa 
Truppenausgabe Rußland julkaistiin 1:50 000-mittakaa-
vaisia karttoja 15 lehteä Kantalahden ja Alakurtin väliltä 
sekä Kiestingin ja Louhen alueilta 11 lehteä. Petsamon– 
Kalastajasaarennon alueen 1:50 000-karttalehdistä val-
mistettiin 15 lehteä suomalaisella nimistöllä.

Erinomaisen kuvauksen saksalaisten kartoitusmene-
telmistä antavat Wolfgang Pillewizer ja Rudolf Jung ar-
tikkelissaan Eräs kartoitustyö Pohjois-Suomessa. Samoin 
kuin topografipataljoonalla, saksalaisten kartoituksen 
pohjana oli erittäin pitkälle viety ilmakuvatulkinta ja 
ilmakolmiointi. Lapin arktinen maasto hyttysineen ja 
mäkäräisineen asetti kuitenkin omat ennakoimattomat 
haasteensa Keski-Euroopan ja Välimeren maihin tottu-
neille topografeille.219

Kartta-aineiston vaihto jatkui vilkkaana. Pääma-
jan sotilasasiamiestoimisto ilmoitti 21. 5. 1942 saaneen-
sa Saksan sotilaskartoitus- ja mittausosastolta neljä in-
deksikarttaa, joista ilmeni, mitä 1:100 000-, 1:200 000-, 
1:500 000- ja 1:1 milj. -mittakaavaisia sotasaaliskartta-
lehtiä Saksalla oli ja joita suomalaiset voivat saada käyt-
töönsä. Samalla pyydettiin Suomesta vastaavat indek-
sikartat suomalaisten keräämistä sotasaaliskartoista.220 
Tähän pyyntöön liittyen topografinen osasto ilmoitti 

saaneensa valmiiksi suomenkielisellä nimistöllä varus-
tetut Leningradin pohjoispuolisen alueen 1:25 000-mit-
takaavaiset sotasaaliskartat, yhteensä 34 karttalehteä.221

Ilmeisesti helmikuussa 1943 Berliinissä käytyihin neu-
votteluihin liittyen222 (katso sivu 189) saksalaiset ilmoittivat 
topografiselle osastolle saaneensa haltuunsa suuren määrän 
venäläisiä karttoja muun muassa Itä-Karjalasta ja Vienas-
ta. Kartat olivat todennäköisesti peräisin Länsi-Venäjäl-
tä vallatusta karttavarikosta. Ilmoitukseen liittyen topo-
grafinen osasto vastaanotti maaliskuussa 707 karttalehteä 
Itä-Karjalasta mittakaavoissa 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000  
ja 1:1 milj.223 Saksalta saadut venäläiset topografiset kar-
tat täydensivät merkittävällä tavalla Itä-Karjalan kar-
tastoa erityisesti Petsamossa ja Kuolan niemimaalla.224

Saksan sotilaskartoitus- ja mittausosasto oli 1942 teh-
nyt päätöksen siirtyä käyttämään maavoimien sotilaskar-
tastossaan (Heereskarte) venäläisen sotilaskarttajärjestel-
män mukaista Gauss-Krügerin projektiota, kaistajakoa 
ja asteverkkoa, koska ”merkittävimmältä taistelualueel-
ta hankitut sotasaaliskartat muodostivat valmiin pohjan 
käyttökelpoiselle sotilaskartastolle”.225 Saksan ja Neu-
vostoliiton sotilaskarttajärjestelmät perustuivat kansain-
väliseen miljoonakarttaan imw:hen (International Map 
of the World) ja siitä johdettuun maantieteelliseen aste-
jakoon perustuvaan karttalehtijakoon, Gauss-Krügerin 
projektioon ja 6° projektiokaistoihin, joilla oli samat kes-
kimeridiaanit. Myös kartastojen mittakaavasarjat olivat 

identtiset. Osan sotasaaliskartoista saksalaiset muokka-
sivat oman sotilaskartastonsa, Heereskarten lehtijakojär-
jestelmänsä mukaiseksi, jossa kuitenkin keski- ja pieni-
mittakaavaisen karttalehden koko oli neuvostoliittolaista 
lehteä suurempi. Tällöin sotasaaliskarttojen saksalaisissa 
jatkopainatuksissa uudistettiin karttojen hakutunnukset, 
translitteroitiin nimistöä sekä asemoitiin kartat suurem-
miksi karttalehdiksi. Saksalaisen järjestelmän mukaisia, 
Suomessa painettuja lehtiä jaettiin suomalaisille sotatoi-
miyksiköille ja lähetettiin Saksaan sotilaskartoitus- ja mit-
tausosaston keskusarkistoon.226 Yhteistyö suomalaisten 
kanssa sotasaaliskarttojen jatkopainatuksessa oli saksa-
laisille erittäin hyödyllistä. 

Hanke Suomen liittämiseksi saksalaiseen 
sotilaskarttajärjestelmään

Syyskuun 3. päivänä 1942 lähestyi yhteysesikunta Nor-
din komentaja, kenraali Waldemar Erfurth jalkaväen-
kenraali Erik Heinrichsiä kirjeellä, jossa hän esitti Sak-
san sotilaskartoitus- ja mittausosaston johtajan kutsun 
Geodeettisen laitoksen johtajalle, maanmittaushallituk-
sen pääjohtajalle sekä topografisen osaston komentajalle 
saapua vierailulle Berliiniin keskustelemaan Saksan ja 
Suomen geodeettisen ja kartografisen yhteistyön syven-
tämisestä.227 Erik Heinrichs vastasi kirjeeseen 30. 9. 1942 
ja ilmoitti, että Geodeettisen laitoksen johtaja, professo-

ri Ilmari Bonsdorff, maanmittaushallituksen pääjohtaja 
Väinö Ahla ja päämajan topografisen osaston päällik-
kö, eversti Jussi Laiti ottavat mielihyvin kutsun vastaan. 
Samalla Heinrichs liitti kirjeeseen 45 geodesiaa ja kar-
tografiaa käsittelevää suomalaista julkaisua, jotka pyy-
dettiin toimittamaan Saksan sotilaskartoitus- ja mit-
tausosastolle.228 

Vastauksena Saksan sotilaskartoitus- ja mittausosasto 
lähetti marraskuussa 1942 joukon geodesiaa ja kartogra-
fiaa käsitteleviä julkaisuja tutustumista varten tulevaa ta-
paamista silmällä pitäen. Julkaisut käsittelivät saksalaista 
maavoimien sotilaskarttajärjestelmää, Gauss-Krügerin 
projektiokaistamuunnoksia ja erityisesti muunnoksia 
3° kaistasta 6° kaistaan. Julkaisut jaettiin Geodeettisel-
le laitokselle, maanmittaushallitukselle ja topografisen 
osaston topografipataljoonalle.229

Tapaamisen ohjelmaa viimeisteltiin, ja 28. joulukuu-
ta 1942 ilmoitettiin keskustelujen aiheiksi 1. Suomalai-
set ja venäläiset geodeettiset mittaukset ja kartastotyöt, 
2. Balttilaisen geodeettisen komission työt sekä 3. Ylei-
set geodeettiset ja kartografiset kysymykset, jotka tule-
vat esille Pohjoismaissa. Tapaaminen kestäisi 2 päivää 
ja tilaisuutta johtaisi insinöörieversti Eugen Grobler.230 
Vierailun ajankohdaksi sovittiin 2.–5. helmikuuta 1943.

Neuvottelut alkoivat sovittuna päivänä, maanmit-
taushallituksen pääjohtaja Ahla oli estynyt eikä voinut 
osallistua. Keskustelujen pääaihe oli saksalaisen esi-

saksan sotilaskartoitus- ja mittausosaston ulkomaisten karttojen keskusvarasto berliinissä. kenraalit waldemar erfurth ja paavo talvela rintamalla 19. 7. 1941. 

päämajan topografinen osastosotavuodet 1939–1943
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Merikartat

Liittoutuneitten valvontakomission kanssa merikart-
ta-asioita määrättiin hoitamaan päämajan 26. 9. 1944 pe-
rustama erityinen yhteysosasto. Muutamaa päivää myö-
hemmin ohjetta tarkennettiin niin, että merivoimien 
esikunta ja ilmavoimien esikunta saivat asioida suoraan 
lvk:n kanssa. Myöhemmin puolustusvoimien kartta-
luovutuksia valvova topogra� kunta valtuutti merivoi-
mat hoitamaan itse karttaluovutuksensa.28 Ensimmäis-
ten, syksyllä 1944 tehtyjen luovutusten yhteydessä lvk sai 
kauppamerenkulun tarkoituksiin valmistetut merikartat.

Varsinainen karttaluovutuskäsky tuli 13. 3. 1945, ken-
raalimajuri Tokarevin kirjeellä N:o 061. Luovutuskäs-
kyyn tuli kuitenkin poikkeus, sillä jo 23. maaliskuuta 
1944 merivoimien esikunta ilmoitti alaisilleen yksiköil-
le, ettei luovutus koske tiettyjä 1:50 000-mittakaavaisia 
rannikkosarjan merikarttoja. Syytä tähän poikkeamaan 
ei ole löytynyt.29 Myös se on epäselvää, missä muodossa 
karttaluovutukset tehtiin. Erään tiedon mukaan valvon-
takomissio olisi valokuvannut silloisen merenkulkuhal-
lituksen merikarttaosaston koko mittausaineiston vuo-
sina 1945–1946.30

Oikeudet luovutetun alueen karttatietojen käyttöön

Sodan jälkeen luovutetun alueen ja Porkkalan vuok-
ra-alueen kartat olivat kiellettyä aineistoa. Sota-arkis-
toon jääneet kappaleet olivat tutkijoiden käytettävissä, 
niitä sai katsoa, mutta ei jäljentää eikä tehdä piirtämäl-
läkään jäljennöksiä. Samaan aikaan karttoja kuitenkin 
alkoi ilmaantua yksityishenkilöiltä, jotka pyysivät kar-
tanvalmistuksen ammattilaisten apua entisten kotiseu-
tujensa kylien ja pitäjien karttojen valmistuksessa. Näis-
tä pyynnöistä oli kieltäydyttävä.31 

Pieni lievennys rajantakaisten alueiden karttakuva-
ukseen saatiin kesällä 1964. Topogra� kunta oli lähet-
tänyt 24. 3. 1964 pääesikunnalle kirjeen, jossa esitettiin 
Suomen ulkopuolisten alueiden karttakuvaukseen muu-
toksia. Ajatuksena oli, että 1:500 000 ja sitä suurempi-
mittakaavaisiin karttoihin voitaisiin lisätä sijainniltaan 
tarkkoja kiintopisteitä, jotka voisivat auttaa sekä len-
to- että maasuunnistuksessa silloin, kun liikutaan ai-
van rajan pinnassa. Yksityiskohtaisempi karttakuvaus 
olisi mahdollista hankkia ulkomaisista kartoista, esi-
merkiksi englantilaisista ja yhdysvaltalaisista ilmailu-
kartoista. Pääesikunta hyväksyi ajatuksen ja esitti sen 

Korvaus luovutettavista kartoista

Karttaluovutuksiin liittyi episodi, jonka tausta ei ole arkistotutkimuksissa selvinnyt. Kysymyksessä oli vaade 
saada rahallinen korvaus LVK:lle luovutetuista kartoista.

Puolustusvoimain pääesikunnan topogra� nen osasto lähetti 18.6.1945 seitsemälle valtionhallinnon kartto-
ja käyttävälle virastolle kirjeen, jossa pyydettiin arvioimaan asianomaista virastoa koskeneen karttaluovu-
tuksen arvo. Tieto tarvittiin LVK:lle tehtävään laskelmaan korvauksen saamiseksi luovutetusta aineistosta. 
Karttojen hinta pyydettiin arvioimaan vuoden 1936 hintatason mukaan, samoin muu karttoihin liittyvän ai-
neiston arvo sekä kokoamisen aiheuttama ylimääräisen työn arvo.25 Maanmittaushallituksen osalta luovute-
tun aineiston kokonaisarvoksi laskettiin 27 806 376:00 markkaa.26 Asiakirjoista ei ole selvinnyt, kuinka LVK 
suhtautui korvausvaateeseen. Tiettävästi mitään korvauksia ei luovutetuista kartoista Suomelle maksettu.

pääesikunnan topografisen osaston kirje 18. 6. 1945 valtion virastoille 
koskien karttaluovutusten aiheuttamien kustannusten velkomista. 

ote ”autoilijan tiekartasta” vuodelta 1951, porkkalan vuokra-aluetta ei saanut kuvata kartoissa. 

kartoittajaorganisaatiot
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Geodeettiset mittaukset

1950-luvulla kehitetyn Geodimetrin ja Tellurometrin jat-
kokehitys paransi laitteiden tarkkuutta ja pienensi mittaus-
välineistön kokoa ja painoa. Lasertekniikka mahdollisti 
yhä pienempien laitteiden valmistamisen. Kun teodoliit-
teihin lisättiin mittausarvojen digitaaliset rekisteröinti-
laitteet, havainnot voitiin tallentaa jo mittauspisteellä 
pienikokoisiin mukana kannettaviin muistiyksiköihin. 
Ja kun laitteeseen vielä lisättiin etäisyydenmittausomi-
naisuus, saatiin yhdellä mittauskerralla kaikki tarvittava 

tietous tallennettua mittauspisteeltä.2 Rinnan laitteiden 
kanssa kehittyivät laskentamenetelmät. Tietokoneet tu-
livat geodeettiseen laskentaan 1960-luvun puolessa välis-
sä, laskentateho parani, tarkkuus kasvoi ja työhön käy-
tetty aika lyheni merkittävästi. 

Fotogrammetria

Maastokarttatuotantoa ajatellen eräs 1960-luvun mer-
kittävimpiä fotogrammetrisia innovaatioita oli ortoku-
vateknologian kehittäminen. Ilmakuvakartan pahimpia 

virhetekijöitähän oli erityisesti kuva-alan reunoilla oleva 
maaston korkeuseroista johtuva maastovirhe.3 Virhe voi-
tiin korjata, kun kuva muutettiin yhdensuuntais- eli or-
togonaaliprojektioksi.4 Suomeen hankittiin 1970-luvun 
alussa ensimmäinen tämän muunnoksen tekevä laite, 
ortoprojektori Zeiss gz 1. Sillä käsitellyt ilmakuvat vas-
tasivat geometrisilta ominaisuuksiltaan karttaa, jolloin 
ilmakuvakarttoihin perustuvan maastokartoituksen tek-
nillinen laatu parani olennaisesti. Samaan ajankohtaan 
osui kuitenkin maastokartoituksen kenttälevyjen muut-
tuminen stereokartoituskojeilla valmistetuiksi ennakko-
tulkituiksi karttakonsepteiksi, jolloin ortokuvilla ei ollut 
suurta merkitystä topografiseen maastokartoitukseen.

Ilmakuvafilmien kohdalla tapahtui merkittävää ke-
hitystä. Käyttöön tulivat väri- ja väärävärifilmit, jolloin 
maastokohteiden kuvatulkinnan mahdollisuudet laajeni-
vat ja laatu parani. Ilmakuvakameroiden luonne muuttui 
siten, että yhdellä kuvauskerralla oli mahdollista tallen-
taa useita näkyvän spektrin ja sen lähialueiden säteilyn 
tuottamia kuvia ja tällä tavoin monipuolistaa ja tarken-
taa ilmakuvilta tapahtuvaa kuvatulkintaa.

Teknillinen kehitys

Stereokartoituskojeissa oli samanlainen kehityskulku 
kuin geodeettisissa mittauslaitteissa. Pitkälle kehitettyi-
hin analogisiin stereokartoituskojeisiin liitettiin digitaa-
litekniikan vaatimat rekisteröintilaitteet, jolloin yhdellä 
kojeella voitiin suorittaa sekä perinteistä kartoitustyötä 
että digitaalista pistetietojen tallennusta. Asteittain myös 
stereokartoituskojeissa tulivat käyttöön uuden sukupol-
ven digitaaliset laitteet.

Satelliittiteknologia

Ensimmäiset mittausjärjestelmät ilman perinteisiä kol-
miomittauksia tapahtuvaan paikanmääritykseen kehi-
tettiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Kahdesta 
tai useammasta pisteestä lähetettyjen vakiotaajuuksisten 
radiosignaalien avulla pystyttiin määrittämään liikku-
van kohteen, kuten laivan tai lentokoneen sijainti. Decca  
ja Loran -nimiset järjestelmät toimivat tällä periaatteella. 
Järjestelmien kehitystyö paransi mittausten tarkkuutta, 
mutta geodeettisen runkoverkon vaatimiin tarkkuuksiin  
ei päästy.

kulman ja etäisyyden mittaus signaloidulta kolmiopisteeltä. mittausväline takymetri wild t-2000. 

analyyttinen stereokartoituskoje wild aviolyt. 

teknillinen kehitys
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Näytteitä vuoden 2009 sotilaskarttajärjestelmän kartoista

Runkokartat

Operatiivinen kartta 1:250 000

Karttasarjan tuottamisen yhteistyökumppani on Kart-
takeskus Oy. Kartaston pohjana on 1:250 000-mitta-
kaavainen Karttakeskus Oy:n ylläpitämä tiekartasto. 
Topografikunta vastaa pohjakartan päälle lisättävis-
tä erityistiedoista sekä karttalehtien kannesta ja merk-
kienselitteestä. 

operatiivinen kartta 1:250 000, lehti 2 vuo-
delta 2015. 

näytteitä vuoden 2009 sotilaskarttajärjestelmän kartoistasotilaskartat muuttuvat paikkatiedoiksi
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