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1.Johdanto

Valitsin aiheen, koska olen kiinnostunut sotahistoriasta ja armeijoista se-
kä kartoituksesta. Aiheeni ”Suomen sotilaskartoituksen historia” tyydyt-
tää kiinnostuksen puolesta ja on minulle hyödyllinen asia tulevaisuudes-
sa. Lähteeni ovat pääosin Jyri Paulaharjun teoksista. Minulla on myös
valtava linkkikokoelma asiasta kiinnostuneille. Käsittelen tapahtumia
pääasiassa kronologisesti kuten historiankirjoituksessa on tapana.
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2.Sotilaskartoitus Ruotsin vallan aikana

Suomi liitettiin Ruotsiin 1000-luvun alkupuolella. Ruotsin valtaa kesti miltei
vuosituhannen ajan. Ensimmäiset tunnetut karttakuvaukset maastamme laa-
dittiin 1300-luvulla. 1500-luvulla sotilastehtävissä jouduttiin tukeutumaan pää-
piirteisiin ja harvalukuisiin karttaluonnoksiin sekä sotilaiden paikantuntemuk-
seen. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.527)

Selvän sotilaallisen tavoiteasettelun omasivat ne yritykset, jotka kytkeytyivät
Ruotsin jäämerenpolitiikkaan. Usean komennuskunnan avulla yritettiin kartoit-
taa Lapinmaata. Laaditut kartat palvelivat strategisia tarkoituksia mutta tekni-
sesti ne olivat alkeellisia. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.527)

2.1 Kustaa II Adolfista suomalaiseen rekognosointiprikaatiin

Maastamme alettiin laatia maantieteellisiä kartastoja, jotka loivat käyttökel-
poisen pohjan sotilaalliselle johtamiselle. Sodankäynnin vaatimasta kartoituk-
sesta vastasi päämajoitusmestari. Kuningas Kustaa III:n kiinnittäessä huomiota
Suomen taloudellisen ja sotilaallisen aseman kohentamiseen voimistui myös
ote sotilaallisesta kartoituksesta.  (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.527)

Vuonna 1777 alkoivat kartoitustyöt maassamme juuri perustettujen eteläisen
ja pohjoisen rekognosointiosastojen voimin. Tehtäväksi annettiin raja-alueiden,
rannikkoseutujen sekä saariston nopea, tiedusteluluontoinen rekognosointi-
kartoitus. Osastot yhdistettiin suomalaiseksi rekognosointiprikaatiksi. .
(Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.528)

34 vuoden aikana laadittiin maastamme strategisesti tärkeiltä alueilta sekä
muista erikoiskohteista maantieteelliset kartat, jotka olivat kelvollisia sotilas-
käyttöön. Määrärahat olivat ajoittain täysin lopussa. Työt jäivät kesken. Vuon-
na 1808 suomalainen rekognosointiprikaati lakkautettiin ja sen henkilöstö lii-
tettiin Ruotsin kenttämittauskuntaan. Suomen sodassa 1808-1809 rekog-
nosointijoukon tuloksia käytettiin hyväksi vain vähän. (Maanmittaus Suomessa
1633-1983 s.528)
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Kuva 1. Kustaa Vaasa. Kustaa Vaasa pani toimeen taloudellisia ja sotilaallisia
uudistuksia mitkä vaikuttivat myös sotilaskartoitukseen.
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3.Sotilaskartoitus Venäjän vallan aikana 1809-1917

Ruotsin menetettyä Suomen alueen Venäjälle Suomen sodassa 1809-1812, an-
nettiin keisarillinen käsky perustaa suomalainen sotilaskartoitusjoukko. Luotiin
suomalainen kenttämittauskunta, joka oli suoraan keisarin alaisuudessa. Tilat
kenttämittauskunta sai Haapaniemestä. Aluksi kenttämittauskunnassa oli vain
10 upseeria ja 6 kadettia. (Paulaharju Jyri s.17)

Kenttämittauskoulu laati pilviä hiveleviä suunnitelmia tulevista kartoituksista.
Niihin sisältyi mm. merisodankäynnin kannalta tärkeitä alueita. Suunnitelmat
jäivät kuitenkin vain suunnitelmiksi. ”Kenttämittauskoulu suoritti kartoituksia
pääasiassa Kuopion ympäristössä ja Kajaanin läänissä. Niiden lisäksi kartoitet-
tiin kapeikkoja Savon ja Vuoksen vesistöalueella. Puumalassa, Sulkavalla,  Juval-
la ja Ristiinassa. Laadittiin myös jonkin verran pitäjänkarttoja ” (Paulaharju Jyri
s.17)

Venäjän tsaari päätti, että perustetaan uudelleen Suomen sotaväki. Upseereja
kaivattiin kovasti. Siksi kenttämittauskoulun oppilasmäärää kasvatettiin kuu-
teenkymmeneen. Kenttämittauskoulu sai surkean lopun, kun sen Haapanie-
men rakennukset paloivat syyskuussa 1818. Kenttämittauskunta lakkautettiin
ja siitä seurasi, että Suomen sotilaallisen kartoituksen vastuun ottivat venäläi-
set sotilastopografit 1818-1917.  (Paulaharju Jyri s.17)
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3.1 Venäläisten sotilastopografiset kartoitukset maassamme

Venäläiset laativat vuosina 1798-1804 kartaston Ruotsin Venäjälle häviämistä
alueista. Tämän kartaston mittakaavana oli 1:42000. Suomen tultua liitetyksi
kokonaan Venäjän vallan alle mittaustoiminta tehostui. Karttoja laadittiin mit-
takaavoissa 1:84000 ja 1:21000. Työntekijöinä oli noin 20 upseeria. Kartoitusta
jatkettiin vuoteen 1853 asti. (Paulaharju Jyri s.17)

Krimin sota paljasti topografisten karttojen vähäisen määrän ja niiden pikaisen
tarpeen. Sotajoukot joutuivat mm. lainaamaan ei-sotilaallisia kihlakunnan kart-
toja. Vuosina 1856-58 kartoitettiin maamme sotilaallisesti tärkeät alueet. Tä-
män lisäksi kartoitettiin 15800 neliökilometriä tiestöä. Suuria kartoitusurakoita
tehtiin Suomen lounais- ja luoteisosissa. (Paulaharju Jyri s.18)

Krimin sodan jälkeen aloitettiin uusi Ouluun asti ulottuva kartoitus. Sen koko-
naispinta-alaksi tuli 240000 neliökilometriä. Kartoituksessa kolmiomittaukseen
käytettiin tähtitieteellisesti määriteltäviä pisteitä kuten kirkkoja 50-65 kilomet-
rin etäisyydellä toisistaan. Pietarin kuvernementin ja Suomen suurruhtinas-
kunnan kartoitusosasto otti urakan harteilleen. Alettiin kartoittaa mittakaa-
vaan 1:21000 ja työhön osallistui 7 upseeria, 14 erikoistopografia ja 14 topo-
grafia. (Paulaharju Jyri s.18)

Suomen suurruhtinaskunta maksoi osan kartoituksesta ja sai vastineeksi kaikis-
ta mittapöytälehdistä kaksi valokuvajäljennöstä. Näistä tuli olemaan itsenäisel-
lekin Suomelle hyötyä. Suomalaista sotilastopografian osaamista jatkoi Hami-
nan kadettikoulu, jonka oppiaineisiin kuului topografia. (Paulaharju Jyri s.19-
20)
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Kuva 2. 1800-luvun venäläinen topografinen kartta.
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Kuva 3. Maanmittarin virka-asu.
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4. Sisällissodan aika 1917-1918

4.1 Valkoiset

Sisällissodan alettua valkoiset perustivat päämajasta tulleella käskyllä yleisesi-
kunnan topografisen toimiston. Valkoisilla oli hyvin rajoitetusti karttoja käsis-
sään ja se oli suuri huolenaihe. He saivat Ruotsista ensiavuksi saksalaista alku-
perää olevia 1:300000 mittakaavaisia karttoja. Näitä karttoja käytettiin sota-
toimia suunniteltaessa ja joukkojen johtamisessa. (Paulaharju Jyri s.26)

Topografinen toimisto ryhtyi hoitamaan esikuntien ja joukkojen karttahuoltoa.
Heillä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi koulutettua henkilöstöä ja tarvittavia laittei-
ta ja muuta kalustoa. Karttojen painaminenkin sujui takertelevasti, koska kirja-
painot, joilla karttoja voi painaa, olivat jo ylikuormitettuja hallituksen ja pääma-
jan muiden osastojen taholta. (Paulaharju Jyri s.26)

Helmikuussa Ruotsista saatiin täydennykseksi joitakin kartografisen alan am-
mattimiehiä ja elintärkeää kuvauskalustoa. Suomalaisia maanmittareita vär-
väytyi palvelukseen ja piirtäjiä koulutettiin pikaisesti. Nämä kaikki toimet pa-
ransivat valkoisten tilannetta olennaisesti.  (Paulaharju Jyri s.26)

Topografinen osasto sai työkseen valmistaa Tampereen valtausta varten kar-
tat. Tämä toteutettiin pienentämällä sotasaaliiksi saatuja venäläisiä topografi-
sia karttoja mittakaavaan 1:100000. Näitä karttoja julkaistiin 16 kappaletta.
Niistä 9 oli Tampereen valloitusta varten ja 4 taisteluun Porista. Viipurin ta-
kaisinottoa varten laadittiin 9 karttalehteä,  tosin niistä kuusi jäi keskeneräisik-
si. Näiden kartastojen lisäksi tehtiin monenlaisia hyökkäyskarttoja, jotka jäivät
lähinnä tiedustelutiedoilla täydennetyiksi karttaluonnoksiksi. Valmistettiin
myös luonnoksia taisteluista ja käytettävistä teistä. (Paulaharju Jyri s.26)

Topografinen osasto oli aluksi sijoitettuna Vaasaan, mutta myöhemmin se siir-
rettiin Helsinkiin, jossa jatkettiin työtä viimeistelemällä ja korjaamalla karttoja.
Mainittakoon, että päämajan Topografinen osasto ei ollut ainoa taho, joka teki
topografista toimintaa. Monen rintaman esikunnat perustivat omia topografi-
sia osastoja tai toimistoja. Miehitykseltään vaatimattomat osastot saivat suu-
rimman osan kartoista päämajasta, mutta tekivät he myös omia karttamuun-
nelmiaan. (Paulaharju Jyri s.26)
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Kuva 4. Mannerheim

Kuva 5. Rakentajat ovat valmiin tornin juurella. Rakentajat ovat armeijan Topo-
grafikunnan sotilaita.

4.2 Punakaarti

Punaisten kartoitustoiminnasta on vaikea sanoa paljon varmaa asiaa, koska
heidän karttahuollostaan ja kartoitustoiminnasta on käytettävissä hyvin vähän
tietoa. Varsinkin sodan alussa punaisilla oli huutava karttavaje. Tämä karttavaje
väheni ajan kuluessa, mutta heillä oli käytössään huonosti sotimiseen tarkoi-
tettuja karttoja kuten maan taloudellinen kartasto. Nämä kartat olivat myös
hyvin pienimittakaavaisia, joten tarkka sodan suunnittelu ei tullut kysymyk-
seen. (Paulaharju Jyri s.27)
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Nykytiedon perusteella punaiset perustivat Helsingissä sijaitsevaan yleisesikun-
taansa oman karttaosaston. Tämän osaston tavoitteena oli sotivien joukkojen
ja sotatoimia ohjaavien esikuntien karttahuollon järjestäminen. Tämä ei kui-
tenkaan ollut riittävää vaikka karttojen merkitys oli jossakin määrin selvillä pu-
naisten johtajilla. Mitään pienempiä erillisiä eri esikuntien alaisia karttahuoltoa
tekeviä tahoja ei ollut tiedettävästi olemassa. (Paulaharju Jyri s.27)

5. Sotien välinen aika (Sisällissota-talvisota) 1919-1939

5.1 Mittapöytäkartoitus

Kartoitus kulki suurin piirtein seuraavalla tavalla topografikunnan osalta 1930-
luvun puolivälissä:

Kartoitusryhmän muodosti topografi ja 2 varusmiestä, jotka toimivat mittaus-
apulaisina. Maastokausi oli tavallisesti 5-6 kuukauden mittainen ja tuona aika-
na oli tavoitteena sadan neliökilometrin eli 1:20000-kaavaisen karttalehden
kartoitus. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.534-535)

Välineenä oli mittapöytä kenttälevyineen, kartoituslevy, oikaisemattomat il-
makuvat, kiikariviivoitin lattoineen, stereosilmälasit, kaltevuusmittari, kärki-
harppi, mittakaavalevy, astelevy, laskuviivain, havaintokirja sekä karttalaukku
piirustusvälineineen. Viimeiset laajemmat kartoitukset pelkällä mittapöytäme-
netelmällä suoritettiin Hyrsylän mutkassa vuonna 1939. Sen jälkeen ilmakuva-
kartoitus oli tärkein kartoitusmetodi. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983
s.534-535)



13

Kuva 6. Kolmiomittaustorni
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5.2 Kartoitustilanteen kehittyminen

Yksi tärkeimmistä sotilaskartoittajien tehtävistä oli karttahuollon toteuttami-
nen. Tätä ei voida toteuttaa ilman, että on jo rauhan aikana varattu karttoja
sotilaskäyttöön ja valmiiksi jaeltu karttoja joukoille sotatilan uhatessa. Koska
Euroopassa kiehui 1930-luvun loppupuolella, puolustusvoimat saivat aiempaa
enemmän määrärahoja. Näillä varoilla saatiin myös poistettua sotilaskartoituk-
sen suurimmat puutteet. Perushankintoihin sisältyi kameroita ja runsaasti eri-
laista prosessilaitteistoa ja laboratoriokalustoa. (Paulaharju s.43.)

Sotilaallinen kartoittaminen eteni hitaasti 1930-luvulla, ja ilmakuvauksenkin
saaminen toimivaan tilaan vaati monia koejaksoja. Tästä huolimatta oli haalittu
riittävästi kalustoa ja kartoitusmetodit olivat kunnossa vaikka sota puhkeaisi-
kin. Yksi ratkaisevista ja suomalaiselle sotilaskartoitukselle omintakeisimmista
asioista oli, että kartoituksen metodit ottivat hyvin huomioon suomalaisen
maaston ja pinnanmuodot. (Paulaharju s.43)

Karttoja oli tosiaankin saatu painettua valmiusvarastoihin asti 1930-luvun puo-
livälissä. Tästä huolimatta valmiusvarastoihin vietiin todella vähän hyödyllisiä
karttoja. Joukoille oli varattu erityisiä kartta-annoksia, joita vietäisiin joukkojen
mukana rintamalle tyydyttäen näin heidän karttatarpeensa. Joukoille jaettiin
lokakuun 1939 alkuun mennessä karttoja yhteensä 505000 kpl. (Paulaharju
s.43)

Talvisodan alkaessa oli suuri puute toimivista kartastoista Lieksan- Kuusamon
sekä Kuolajärven Nautsin välisillä rajaosuuksilla. Positiivista kuitenkin oli, että
Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan kartasto oli ihan hyvällä mallilla. Suo-
järven Värtsilän tasalta pohjoiseen lähes Lieksan korkeudelle käytettävissä ole-
va kartasto oli käyttökelpoista.

Yksi pahimmista puutteista oli, että Sisä-Suomen kapeikko ja ryhmitysmaastot,
jotka ovat sotilaallisesti merkittäviä, olivat täysin vanhentuneiden karttojen
varassa. Ei kuitenkaan voitu täydellisesti ennustaa mitä alueita käytettäisiin
sotatoimissa, joten monet sodan aikana tärkeiksi tulleet alueet olivat ennen
sotaa saaneet liian vähän kartoittajien huomiota. (Paulaharju s.44)
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Kuva 7. Näyte suomenkielisestä topografisesta kartasta 1:42 000 – Lehti 1530
[Viipuri] 1920-luvulta

5.3 Ilmakuvakartoitus

Maamme ilmavoimat perustettiin sisällissodan aikana jolloin tehtiin monia tie-
dustelulentoja. Sotilaskarttalaitos suunnitteli pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä
kaavailuja ilmakuvauksen käyttämisestä kartoituksessa. Laitoksen suunnitelmat
olivat aikaansa edellä ja hyvin päteviä. (Paulaharjus.35)

Maanmittaushallitus aloitti varsinaiset ilmakuvauskokeet ilmavoimien kanssa
vuonna 1924. Näissä kokeissa kuvia ja kuvayhdistelmiä käytettiin lähinnä yksit-
täisten kuvioiden sijoitteluun sekä maaston ja runkopiirrosten yhteiseen vertai-
luun. Ilmavoimat edistyivät teknillisesti ja heidän koulutustasonsa parani ava-
ten oven tuleville jatkokokeiluille. (Paulaharju s.36)

Vuosi 1923 oli hyvin merkittävä, koska fotogrammetriaa alettiin tykistön tar-
kastajan johdolla yksityiskohtaisesti tutkia ja soveltaa. Vastaperustettu Mitta-
uspatteri sai vuonna 1924 tehtäväkseen määrätä maastossa useita lentovalo-
kuvausmittauksessa tarpeellisia pisteitä. (Paulaharju s.36)

Kartoituskuvaus 1920-luvun lentokoneessa ei ollut helppoa. Avoimessa kaksi-
paikkaisessa koneessa oli jo 3000 metrin korkeudessa viileää. Tähystäjä, joka
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toimi kamerankäyttäjänä joutui seisomaan koko ajan paikallaan sekä kurottau-
tumaan ulos sivuille kiinnitetyn kameran/kameroiden puoleen. Levyjen ja fil-
mien vaihdot oli suoritettava täsmällisesti määrävälein halutun peiton aikaan-
saamiseksi. Kehitys ja oikaisuprosessin jälkeen koottiin yksittäiset ilmakuvat
asianmukaisesti mitatun kiintopisteverkon perusteella ilmakuvakartaksi, joka
varustettiin suorakulmaisella koordinaattiruudustolla. (Paulaharju s.37-38)

Pitkällisten kokeilujen ja laajojen valmistelujen jälkeen syntyi ensimmäinen
Suomessa laadittu ilmakuvakartta mittakaavassa 1:20000 käsittäen 5 kertaa 7
kilometrin suuruisen alueen Perkjärven lentokentästä. Käytännössä uusi ilma-
kuvakartta oli riittävän tarkka ja selväpiirteinen tulenjohtotehtäviä varten.
(Paulaharju s.38)

Huolimatta kesän 1928 huonoista säistä onnistuttiin tallentamaan ilmakuville
lähes 600 neliökilometriä maastoa. Kuvatulle alueelle oli mitattu tarvittava
määrä kiintopisteitä ja kaavajonoja. Pisteet olivat n. 5-7 km päässä toisistaan,
joten niiden tarve oli vain 10% tavanomaisen kartoituksen vaatimasta määräs-
tä. Kiintopisteiden avulla sijoitettiin nyt paikalleen koordinaattiruudusto. (Pau-
laharju s.38)

Kesä 1929 oli edelleen lentosäiden puolesta huono. Siitä huolimatta kuvattiin
kaikkiaan 900 neliökilometriä mittakaavaan 1:20000. Kuvaukset tapahtuivat
edelleen varsin niukalla pituus- ja sivupeitolla. Nyt oli näiden pisteiden mitta-
usmenetelmiin otettu mukaan mittaus pystysuoriin valopistoolin laukauksiin.
Vuodesta 1933 asti korkeiden puiden latvoihin rakennettiin pärelavat eli lat-
vamerkit. Rinnakkaismenetelmäksi otettiin teitä ja uria pitkin suoritettava mur-
toviivamittaus. (Paulaharju s.40)

Onnistuneet ja monin tavoin tulokselliset kokeet ja kuvaukset johtivat nopeasti
ilmakuvakarttojen laajaan käyttöön. Vuonna 1928 ilmakuvauskartta eli tykistö-
kartta määrättiin virallisesti tykistörykmentin käyttöön. Niitä toimitettiin myös
topografikunnalle topografisten kartoitusten perusaineistoksi. Vajaa vuoden
kuluttua jaettiin ilmakuvakarttoja asianmukaisine ohjeineen jo kaikkien joukko-
jen käyttöön. Suomalainen ilmakuvauskartoitustekniikka oli muutamassa vuo-
dessa saavuttanut sellaisen maineen, että siihen kävivät tutustumassa usean
eri maan asiantuntijatkin. (Paulaharju s.41)
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Kuva 8. Ilmakuvasuurennosten valmistaminen kenttätyökartastoksi. Alarivissä
keskellä hyötyala ja naapurikuvista leikatut hyötyalojen ulkopuolelle jäävät
reunat. Ylärivissä allaolevista palasista koottuja stereoasentoisia kenttätyökart-
toja.
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5.4 Karttojen salaaminen

Sotilaallisesti ajatellen maanpuolustukselle strategisesti tärkeiden alueiden
kartat tulisi salata muulta maailmalta. Kuitenkin kansantaloudelliset seikat
puolsivat karttojen laajaa julkaisemista. Puolustusvoimilla ei ollut tarpeeksi
omaa painatuskalustoa, joten suurin osa puolustusvoimien kartoista painettiin
maanmittaushallituksen kivipainossa eikä puolustusvoimat ostanut kaikkia
karttoja, jotka painettiin siellä. (Paulaharju s.45)

Syyskuussa 1927 puolustusministerin esittelyssä määrättiin kaikki yleisesikun-
nan toimesta tai tilauksesta laaditut erikoiskartat mittakaavaltaan 1:20000 tai
sitä pienemmät taktilliset kartastot sekä tietyt operatiiviset kartat pidettäviksi
salaisina. Salaisia karttoja myytiin kuitenkin runsaasti, koska painosten ylijää-
mää myytiin kylmästi eniten tarjoavalle. Syksyllä 1939 sotilasasiamiesten kart-
taostot lisääntyivät radikaalisti ja ostolupia evättiin paljon ja harkittiin jopa
täydellistä myyntikieltoa.  Myöhemmin samana vuonna pantiin täytäntöön
karttojen täydellinen valvonta ja täydellinen myyntikielto. Tätä oli esittänyt To-
pografikunnan päällikkö aiemmin ja esitys hyväksyttiin. (Paulaharju s.45-46)

Takavarikointipäätös purettiin ja karttojen vapaa myynti sallittiin vasta, kun
saksalaisia oltiin ajamassa pois Suomesta jatkosodan päätyttyä. Talvisodan ja
jatkosodan aikana tavattiin vihollisen hallusta mm. Suomussalmelta ja Karjalan
kannakselta karttoja, jotka olivat kopioita suomalaisten tekemistä kartoista.
(Paulaharju s.46)
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Kuva 9. Julkaisija puna-armeijan pääesikunta. Karttojen tiedot perustuivat pää-
osin tsaarin aikaisiin topografikarttoihin ja suomalaisiin taloudellisiin ym. kart-
toihin, täydennettynä vakoilulähteistä saaduilla tiedoilla. Nämä kartat ovat
yleensä monivärisiä, vihreän värin ollessa hallitseva.
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6. Sotilaskartoitus 1939-1945

6.1 Talvisodan aika

Päämajan topografikunta

Topografikunta täydensi kadeeriperustajana reserviläisillä rauhanajan vahvuut-
taan sodanuhka-aikana. Huolimatta palvelukseen otetuista vapaaehtoisista ei
suunniteltua sodanajan vahvuutta saavutettu. (Maanmittaus Suomessa 1633-
1983 s.540)

Varsinaiseksi kartoitusyksiköksi perustettiin liikekannallepanosuunnitelman
mukaisesti topografikomppania. Topografikunnan osalle tuli sotilastopografian
yleisjohdon lisäksi karttahuollon valtakunnallinen johtaminen sekä osittain
myös painatuksen valvonta. Topografikomppanian tehtäväksi määrättiin osa
karttahuollosta, kartoitus – ja mittaustehtävät sekä karttojen valmistaminen.
(Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.540)

Sodan syttyessä topografikunta siirtyi Otavaan päämajan läheisyyteen. Marras-
joulukuun vaihteessa kaksinkertaistettiin Kannaksen yhtymien karttamäärät
sekä täydennettiin yhtymien sauma-alueiden karttapeittoa. Karttavarastot, joi-
den kautta karttahuolto kulki, sijaitsivat sodan alettua Otavassa, Lappeenran-
nassa ja Jyväskylässä. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.540)

Aloitettiin karttojen lisäpainatus useassa painossa. Koko sodan ajan painot
työskentelivät kolmessa vuorossa ja vielä sodan päätyttyäkin jatkettiin pitkään
kaksivuorotyötä. Karttavaje oli täydennettävä mahdollisimman nopeasti. To-
pografikunnan kenttämonistamo suoritti mittavan urakan talvisodan aikana
painamalla lähes kolme miljoonaa yksittäistä karttalehteä. Etenkin sotasaalis-
karttojen jäljennökset painettiin tiedustelu- ja sissitoimintaa varten. (Maanmit-
taus Suomessa 1633-1983 s.541)

6.2 Topografikomppania

Topografikomppaniakin jäi huomattavan vajaavahvuiseksi perustamisen pää-
tyttyä. Osa vajauksesta poistettiin ottamalla palvelukseen vapaaehtoisia, mutta
se ei riittänyt. Sotavalmiustarkastuksen jälkeen yksikkö aloitti edellisen mitta-
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uskauden tulosten kiireellisen muokkauksen kartoiksi. (Maanmittaus Suomessa
1633-1983 s.541)

Sodan sytyttyä topografikomppania siirtyi 5.12.1939 Jyväskylään, josta se edel-
leen ryhmittyi Karstulan alueelle. Tykistökartoista otettiin yleishälytyksen aika-
na syväpaino ja valokuvavedoksia yli 1000 kpl, jotka jaettiin tykistökomentajien
kautta joukoille. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.541)

Komppanian tehtäväksi tuli kenttämittaustöiden vähäisyyden vuoksi osallistu-
minen karttahuoltoon. Painosta saapuvat lähetykset ohjattiin varastoihin, jois-
ta ne edelleen päämajan käskyjen mukaan toimitettiin joukoille. (Maanmittaus
Suomessa 1633-1983 s.541)

6.3 Välirauhan aika

Talvisodan päättyminen Moskovan rauhaan 13.3.1940 ei suinkaan lopettanut
kartoitustoimia. Työskentely jatkui edelleen tehostettuna. Muuttuneiden olo-
jen vuoksi oli uusien kartoitussuunnitelmien laadintaan ryhdyttävä nopeasti.
Lisäksi karttapainosta sotkivat edelleen talvisodan tilausten jälkitoimitukset.
(Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.542)

Kotiutuvien joukkojen karttojen evakuointi oli järjestettävä. Tämä toimenpide
toteutettiin siten, että annettiin joukoille määräys valmistautua karttojen pa-
lautukseen. Selvityskeskukseksi nimettiin Myllymäki. Luovutettujen alueiden
materiaali koottiin karttavarastosta Lievestuoreelle ja muu aineisto koottiin
Jyväskylään. Helsinkiin muodostettiin jakeluvarasto. (Maanmittaus Suomessa
1633-1983 s.542)

Topografikomppania aloitti heti tilaisuuden tullen uusien suunnitelmien edel-
lyttämät kenttämittaukset ja ilmakuvaukset. Henkilöstövaikeuksia ilmeni heti
alussa, sillä kesällä 1940 kotiutettiin yksikön viimeiset reserviläiset ja komppa-
nia hajotettiin lopullisesti 9.11.1940.  (Maanmittaus Suomessa 1633-1983
s.542)

Kartoitusmenetelmiin ei lyhyen Talvisodan aikana tullut merkittäviä muutoksia.
Kesän 1940 ilmakuvaukset suoritettiin DC1, VP1 ja JU-124 – lentokoneilla, jotka
tukeutuivat Joensuun, Kuopion ja Joroisten lentokenttiin. Ilmakuvauksia suori-
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tettiin sitä mukaa, kun latvamerkkejä saatiin rakennettua. Itärajalle ryhmitetyt
joukot auttoivat myös jossain määrin karttapulan poistamista suorittamalla
omatoimista suurikaavaista kartoitusta vastuualueellaan. (Maanmittaus Suo-
messa 1633-1983 s.542)

Karttojen lehtijakoa uudistettiin vallitsevaa tilannetta vastaavaksi ja samalla
perustettiin kartoitusta nopeuttamaan valtakunnallinen pistearkisto. Syksyllä
1940 Topografikunta muutettiin puolustusvoimain pääesikunnan topografisek-
si osastoksi. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.542)

Kuva 10. 14.Divisioonan esikunnan topografisen osaston henkilökunta työssään
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6.4 Topografijoukot jatkosodassa 1941- 1945

Perustaminen ja alkujärjestelyt

Talvisodan kokemusten perusteella oli laadittu kartoitusjoukkojen uudet ko-
koonpanosuunnitelmat. Henkilövaraukset oli tarkistettu, ja uusittu organisaa-
tio oli käskytetty suojeluskuntapiireille. Sen sijaan liikekannallepanosuunnitel-
mat olivat hieman keskeneräiset sodan syttyessä kesäkuussa 1941. Kartoitus-
joukot siirtyivät sodanajan kokoonpanoon. Kartoitusjoukoksi perustettiin To-
pografipataljoona. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.543)

Pataljoonan toimialueeksi määrättiin aluksi ne seudut, joilla sen kantajoukot
olivat kenttämittauksissa sodan syttyessä.  Osa joukkoyksikön henkilöstöstä oli
Mittauskoulusta komennettuja varusmiehiä sekä eri armeijakunnista mittaus-
tehtäviin komennettuja aliupseereita. Kaikki nämä komennuskunnat liitettiin
perustamisvaiheessa pataljoonaan. Sotavalmiustarkastuksen ja ryhmittämisen
jälkeen kartoitusjoukot olivat toimintavalmiit. Varastot alistettiin heti valmis-
tuttuaan päämajalle. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.543)

Päämajan topografisen osaston toiminta

Osasto määritti kartoitusjoukoilleen, Topografipataljoonalle, tehtävät laadittu-
jen suunnitelmien perusteella, valvoi karttojen painatusta kotiseudulla sekä
hoiti karttahuollon valmisteluja perustettujen karttavarikkojen- ja varastojen
avulla. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.543)

Karttahuolto muodosti laaja-alaisimman sektorin osaston työkentästä. Toteu-
tettiin karttahuollon yleisjärjestelyt. Joukkojen perustamisvaiheessa suoritet-
tiin perusjakelu, jota sitten tarvittaessa täydennettiin lisätoimituksilla. Kriisi-
kausia syntyi vain ajoittain äkillisten tilannemuutosten vuoksi, kuten kesän
1944 suurtaisteluiden alkuvaiheessa. Kriisit selvitettiin nopeasti pikapainatuk-
sin sekä kuriirikuljetuksin. Kenttämittausten painopiste oli koko sodan ajan Itä-
Karjalassa. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.543)
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Kuva 12. Näyte saksalaisesta 1:300 000 kartasta – Lehti T 67 Rovaniemi vuodel-
ta 1944.

6.5 Topografipataljoona asemasotakautena

Geodeettikomppanian tultua perustetuksi sen toiminta jatkui aiemmin laadi-
tun työsuunnitelman mukaisesti. Osasto Paulaharjun komppania luovutti osan
henkilöstöstään ja kalustostaan. Hyökkäysvaiheen aikana yksikön jäljellä olevat
osat jatkoivat geodeettisia mittauksia Savon ja Lapin alueella. Valtakunnan raja
ylitettiin Kuhman- Repolan kohdalla jo elo-syyskuun vaihteessa. Mittaukset jat-
kuivat sitten aina lokakuun lopulle, jolloin komppania koottiin Nurmoilaan.
(Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.546)

Nurmoilassa geodeettiyksikkö kokeili talvimittauksia Aunuksen ympäristössä,
mutta kovien pakkasten vuoksi ne jouduttiin keskeyttämään. Varhain keväällä
1942 jatkettiin venäläisen kolmioverkon rekognosointia, ja kesään mennessä
olivat nämä työt päätöksessä. Mittaukset ulottuivat Aunuksen kannaksen län-
siosasta aina Muurmannin radalle idässä. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983
s.546)

Uusi mittausohjelma vahvistettiin keväällä 1942 ja sen mukaan Itä-Karjalan
alue jätettiin tärkeysjärjestyksen perusteella viiteen alalohkoon. Mittaukset
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aloitettiin näillä alueilla heti olojen salliessa. Sisätyönä tasoitettiin Aunuksen
Kannaksen kolmioverkko kolmessa osassa havaintoaineiston päivittymisen
pohjalta. Myöhemmin laadittiin koko Kannasta koskeva tasoitus. (Maanmittaus
Suomessa 1633-1983 s.546)

Maaselän kannaksen kolmioverkko tasoitettiin kahdessa osassa. Lokakuussa
1942 komppania siirrettiin Nurmoilasta Karhumäkeen, josta sitten tulikin yksi-
kön kotivaruskunta aina kesäkuuhun 1944 saakka. Talvikausi 1943 käytettiin
yksikön sisäiseen koulutukseen ja kevään koittaessa jatkettiin mittauksia ala-
lohkoilla. Ne saatiin päätökseen vielä saman vuoden aikana. Syksyllä 1943 oli-
vat vuorossa laskutyöt, jotka nekin valmistuivat jouluun mennessä. (Maanmit-
taus Suomessa 1633-1983 s.547)

Yleistilanne muuttui kuitenkin nopeasti alkukesästä 1944 ja kenttätyöt keskey-
tettiin. Geodeettikomppania siirtyi tämän jälkeen pataljoonansa mukana ju-
hannuksena takaisin Suomeen. 1944 maastokausi katkesi venäläisten suur-
hyökkäyksen takia. Pataljoona kotiutettiin pääosin marraskuun puolivälissä ja
loputkin 30.11.1944. Kunniakas taistelujen tie oli kuljettu loppuun. Alkoi maas-
samme uusi jälleenrakennus. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.552)

6.6 Ilmakuvaus sodassa

Ilmakuvakomppania jäi muodostamisensa jälkeen Helsinkiin ja sen tehtäväksi
määrättiin useita töitä. Komppanian tuli suorittaa kaikki kartoitusilmakuvauk-
set, valmistaa erilaisia ilmakuvakarttoja sekä monistaa niitä, valmistaa topogra-
fista kartoitusta varten tarvittava kenttäaineisto, tihentää stereomittauskojeel-
la kiintopiste verkostoa ilmakuvakarttojen laatimista varten sekä kokeilla ja ke-
hittää erilaisia ilmakuvausmenetelmiä ja – kojeita sodanaikaista kartoitusta
varten. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.547)

Komppania valmisti syys- joulukuussa 1941 uudella laajakuvakameralla suori-
tettujen ilmakuvausten perusteella ilmakuvapikakarttoja pääasiassa Karjalan
kannaksen sekä Petroskoin, Rukajärven ja Karhumäen alueilta. Sodan kuluessa
komppaniassa valmistettiin useita ilmakuvauskarttalajeja. (Maanmittaus Suo-
messa 1633-1983 s.547)
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Ilmakuvakartta 1:20000 laadittiin normaalilla menettelyllä kiintopisteverkkoa
käyttäen laadittiin oikaistuista kuvista topografisilta kartoilta 1:50000 ja
1:100000 saatujen kiintopisteiden avulla lehtijaon määrittyessä olojen mukaan.
Tähystys – ja tulenjohtokartta 1:20000 koottiin oikaisemattomista kuvista,
yleensä tiedustelukuvajonoista. TT- kartat varustettiin topografisilta kartoilta
saatujen pisteiden avulla muokattua kilometriruudustolla. Stereokarttoja
1:20000 valmistettiin oikaistuista ilmakuvista. Anaglyfikarttoja laadittiin mitta-
kaavassa 1:10000 käyttäen oikaistuja ilmakuvia. Ilmakuvakarttoja mittakaavas-
sa 1:10000 koottiin oikaistuista ilmakuvista normaalissa lehtijaossa. (Maanmit-
taus Suomessa 1633-1983 s.547)

Ilmakuvaukset ja ilmakuvakarttojen valmistusmäärät vaihtelivat suuresti eri
vuosina. TT-karttojen laadinta aloitettiin ja niitä tuotettiin 8-12 lehden jonoina
viiden kilometrin leveydeltä päivässä. Näitä karttoja valmistettiin vuoden 1941
loppuun mennessä noin 12000 neliökilometrin alueelta yhteensä lähes 250000
kpl. Myös ilmakuvapikakarttoja tuotettiin syyskuusta 1941 alkaen huomatavat
määrät. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.547)

Ilmakuvaukset noudattivat asemasotavaiheen aikana vahvistettua työohjelmaa
ja ne käsittivät laajoja alueita myös vihollisen selustasta. Viimeksi mainituista
kuvista koottiin suhteellisen korkeatasoisia ilmakuvapikakarttoja, joiden val-
mistamiseen tarvittavat kiintopisteet määritettiin venäläisiltä topografisilta
kartoilta. (Maanmittaus Suomessa 1633-1983 s.547)
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7. Loppupäätelmät

Tämä työ on loppujen lopuksi hyvin pitkälti tiivistelmä Jyri Paulaharjun kirjoi-
tuksista. Yritin saada Suomen sotilaskartoituksen historian tärkeimmät tapah-
tumat ja kartoitustekniikan kehityksen niin lyhyesti kerrottua kuin mahdollista.
Tämä toivottavasti auttaa hieman vähemmänkin kiinnostunutta lukijaa oppi-
maan aiheeni keskeisen sisällön. En kirjoittanut sotien jälkeisen sotilaskartoi-
tuksen historiasta koska työstä olisi tullut liian pitkä ja ehkä liian vaikea minulle
kirjoitettavaksi. Tapahtumat ovat kirjoitettu kronologisesti ja selvästi. Kuviakin
olen käyttänyt runsaasti. Edessä on vielä Powerpoint esitelmän tekeminen ai-
heesta joka lienee vieläkin tiivistetympi katsanto aiheeseen. Toivon että tästä
työstä olisi hyötyä Stadin ammattiopiston tuleville maanmittausalan opiskeli-
joille. Suomen sotilaskartoitusta on suoritettu eri aikoina hyvin vaihtelevasti ja
välillä vähemmän ja taas enemmän tarmokkaasti. Kuitenkin on mainittava että
1900-luvun suursotien aikaan kartoittajat tekivät sankarillisesen urakan. Siitä
voi ottaa mallia kuka tahansa alalla työskentelevä. Rauhaa ja rakkautta kaikille.

Jussi Marttila
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