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PARAS SUOMEN KARTTA 
sadan vuoden ajan

Suomen valtiollinen itsenäisyys vietti  

vuonna 2017 satavuotisjuhliaan. Siihen  liittyen 

 julkaistiin näköispainoskirjana eräs kaikkien  aikojen 

merkittävimmistä Suomen kartoista:   

Suomen yleiskartta 1:400 000 vuosilta 1864–1873. 

Tämä kirjoitus käsittelee  tuota  karttaa ja siitä nyt 

julkaistua uusintapainosta.

vuodeksi eli 1960-luvulle saakka. Se oli aikansa ja on yhä kaik-
kien aikojen kookkain yksittäinen Suomen kartta. Se oli myös 
ensimmäinen Suomen maanmittaushallituksen julkaisema kartta. 

Yleiskartta koostuu 30 osalehdestä, jotka on suunniteltu 
yhteen liitettäviksi yli kolme metriä korkeaksi seinäkartaksi (ks. 
näyte seuraavalla aukeamalla). Harvoin kartta lienee kuitenkaan 
yhdeksi koottu. Ehkä jonkin viraston seinällä tällainen jättiläis-
kartta on joskus roikkunut? Nelisenkymmentä vuotta alaa seu-
ranneena olen vain kerran nähnyt koko kartan yhteen liitettynä 
ja silloinkin Etelä- ja Pohjois-Suomi olivat erikseen kumpikin 
omana rullakarttanaan.

LÄHDEAINEISTONA TOIMITUSKARTAT
Vaikka maanmittaushallituksen edeltäjävirasto päämaanmit-
tauskonttori oli olemassa vuodesta 1813 lähtien, keskittyi sen 
toiminta alkuvuosikymmeninä katasterilaitoksen ylläpitoon ja 
siihen liittyen käsin piirrettyjen toimituskarttojen valmistami-
seen. Näin oli, vaikka viraston toimenkuvaan kuului alusta alkaen 
myös maantieteellisten karttojen valmistus. Maan johto eli 
senaatti ei resursseja tuohon tarkoitukseen suonut. Kaksi pientä 
yritystä kuitenkin tehtiin. 1820-luvulla maanmittausauskultantti 
(sittemmin insinööri) Jakob Ulrik Ekwall ryhtyi viraston johdon 
suostumuksella laatimaan Suomen yleiskarttaa, jonka hän olisi 
itse kustantanut. Kartta ei ehtinyt valmiiksi, ennen kuin Ekwall 
29-vuotiaana vuonna 1826 kuoli keuhkotautiin. Sama sairaus 
lannisti myös Ekwallin työtä 1830-luvulla jatkamaan ryhtyneen 
maanmittausoppilas August Wilhelm Eklundin. Hän ennätti 
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ITSENÄISYYS TÄYTTI SATA VUOTTA vaan itse Suomi on 
paljon vanhempi. Suomen valtio perustettiin vuonna 1809, 
Suomen herttuakunnan perusti Kustaa Vaasa 1500-luvulla ja 
maantieteellisenä käsitteenä Suomi tunnettiin jo satoja vuotta 
tuotakin aikaisemmin. 

MONELLA TAVALLA MERKITTÄVÄ KARTTA
Suomen monisatavuotisen historian aikana on julkaistu lukuisia, 
ellei lukemattomia sen aluetta kuvaavia karttoja. Valtaosa näistä 
kartoista on ollut toisten karttojen kopioita tai muunnelmia. On 
kuitenkin joitakin erityisen suurimerkityksellisiä karttoja, jotka 
aikoinaan käänteentekevällä tavalla uudistivat käsityksen Suo-
mesta ja määrittivät vuosikymmeniksi tai jopa vuosisadaksi sen, 
miltä Suomen kartoilla näytti ja miltä sen tuli näyttää. Ne olivat 
karttoja, joita muut kopioivat ja tekivät niistä muunnelmia. Tässä 
suhteessa viisi karttaa tai kartastoa nousee yli muiden ja ansaitsee 
erityisen huomion: Olaus Magnuksen Pohjoismaiden kartta vuo-
delta 1539, Anders Buren Pohjoismaiden kartta vuodelta 1626, 
Carl Petter Hällströmin Suomi-kartasto vuodelta 1799, sekä 
tämän kirjoituksen aihe eli maanmittaushallituksen Suomen yleis-
kartta vuosilta 1864–1873, ja viidentenä maanmittaushallituksen 
ja topografikunnan peruskartasto 1:20 000 vuosilta 1947–1974. 

Kolmesta varhaisimmasta klassikkokartasta on näköispai-
nokset julkaistu ja aiemmin. Oli paikallaan ja erityisen hienoa, 
että viimeinenkin nykyaikaa edeltävistä klassikoista tulee kirjana 
saataville. Tästä kiitos kirjan toimittajille tekniikan tohtori Antti 
Jakobssonille ja maanmittausneuvos Erkki-Sakari Harjulle sekä 
kustantajalle AtlasArtille. Kirja on julkaistu paitsi itsenäisyyden 
juhlavuoden, myös Suomen kartografisen seuran 60-vuotisjuhlan 
kunniaksi, minkä seuran aktiiveja tekijät ovat.

Yleiskartta 1:400 000 oli monella tavalla merkittävä kartta. Se 
määritti Suomen karttakuvalle uuden standardin lähes sadaksi 
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kuitenkin 26-vuotiaana kuolinvuoteeltaan luovuttaa valmiin 
Suomen karttansa kustantaja Gösta Waseniukselle. Wase-
niuksen kustantamana kartta ilmestyi vuonna 1840 ja sai hyvän 
vastaanoton ja Wasenius sen johdosta palkinnon itse keisarilta. 
Eklundin kartta perustui pääosin Hällströmin karttakuvalle, 
mutta täydensi sitä monelta osin – erityisesti runsailla ja ajan-
tasaisilla detaljitiedoilla.

Työ Maanmittaushallituksen (iki)oman kartan aikaan saami-
seksi käynnistyi samana vuonna kun Eklundin kartta ilmestyi. 
Noihin aikoihin venäläiset olivat lopettelemassa vuonna 1809 
aloittamaansa Suomen topografista kartoitusta. Venäjän sotilas-
tahoilta annettiin ymmärtää, että olisi suotavaa, että suomalaiset 
ryhtyisivät tekemään maastaan maantieteellisiä karttoja. Kun 
Suomen oma hallinto otti päävastuun maan kartoituksesta, niin 
se myös osuutensa kustansi ja Venäjän sotalaitoksen ei tarvinnut 
käyttää tarkoitukseen varojaan.

Maanmittaushallituksen maantieteelliset kartoitukset alkoivat 
ripeästi vuonna 1840. Siviilimaanmittauksen perinteitä seuraten 
karttoja laadittiin hallintoalueittain. Lähdeaineistona olivat lää-
nien maanmittaustoimistojen arkistoissa olleet toimituskartat. 
Niiden perusteella laadittiin ensin pitäjänkarttoja mittakaavassa 
1:20 000. Niistä koottiin edelleen kihlakunnankarttoja mitta-
kaavassa 1:100 000. Pitäjänkartat valmistuivat suurelta osin 
1840-luvulla. Kihlakunnan kartat valmistuivat pääosin 1850-luvun 
puoliväliin mennessä, jolloin myös lähes kaikista pitäjistä oli pitä-
jänkartat valmiina. Kihlakunnan karttojen perusteella oli tarkoitus 

piirtää lääninkartat mittakaavassa 1:200 000 ja 
koko Suomen kartta mittakaavassa 1:400 000. 
Lääninkartta-ajatuksesta varsin pian luovuttiin. 

1:400 000 -kartan valmistaminen aloitettiin 
1850-luvun puolivälissä. Ensin konstruoitiin 
asteverkkokartta ja sen jälkeen ryhdyttiin tran-
sponoimaan kihlakunnankarttoja mittakaavaan 
1:400 000. Kartan keskimeridiaaniksi valittiin Hel-
singin tähtitornin meridiaani, mistä muodostui 
kotimaisten karttojen standardikeskimeridiaani 
(0-meridiaani) siihen saakka, kunnes itsenäisyy-
den alussa aloitettiin vähittäinen siirtyminen 
Gauss-Krügerin projektion käyttöön.

EI KUULOPUHEILLE PERUSTUVA 
SUOMEN LAPIN KARTTA
Tornio–Oulu–Kajaani-linjan eteläpuolisen 
Suomen karttalehdet valmistuivat suhteellisen 
helposti kihlakunnan karttoihin perustuen. Haas-
teen muodostivat Lappi ja Pohjois-Pohjanmaan 
pohjoiset osat, joilta alueilta ei ollut kihlakunnan-
karttoja tai muutakaan mittauksiin perustuvaa 
aineistoa. Siihenastiset Lapin kartat oli suurelta 
osin laadittu satunnaisten matkalaisten kuvauk-
siin ja karttaluonnoksiin perustuen. 

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisten 
osien kartoituksesta muodostui Suomen 1800-lu-
vun maanmittauksen sankaritarina. Uudistunut 
ja valtavasti tarkentunut Lapin kuva on myös 
yleiskartan suurin ja merkittävin uudistus maam-
me karttakuvaan. Yleiskartta on ensimmäinen 
mittauksille (ei kuulopuheille) perustuva Suomen 

Lapin kartta. Pohjoista kartoittamaan Maanmittaushallitus lähetti 
maanmittareita, tehtävänään kartoittaa valtavia alueita. He ja 
heidän työalansa olivat: P. W. Aurén kartoitti Lappia v. 1861–1866 
ja 1870–1871 yht. 33 900 km2 ja Josef Aurén v. 1865, 1868 ja 
1871 yht. 19 900 km2, Wilhelm Arppe ja I. J. Inberg kartoittivat 
Peräpohjolaa, Koillismaata ja Kainuuta v. 1866–1871 yht. 40 000 
km2 ja J. H. Juvelius v. 1871 yht. 7 900 km2. P. V. Aurénin käyttä-
mä kartoitusmittakaava oli 1:100 000, muiden 1:400 000. Näihin 
töihin perustuen julkaistiin sitten paitsi yleiskartta 1:400  000, 
niin myöhemmin 1920-luvulla Suomen taloudellisen kartan 
Pohjois-Suomen lehdet.

Päätös yleiskartan painamisesta tehtiin syksyllä 1863 senaatin 
toimesta ja Maanmittaushallituksen esityksestä. Ensimmäiset 
lehdet valmistuivat painosta vuonna 1864 ja kaikki lehdet oli-
vat valmiit ja kaupoista ostettavissa vuonna 1873. Itse kartalla 
sen tekijöistä mainitaan, että kartta ”on tehty Maanmittauksen 
ylihallituksessa todellinen valtioneuvos C. W. Gyldénin johdolla”, 
minkä lisäksi kartan nimekkeen alla on pienellä nimet Maurus 
Wijkberg ja Wilhelm Arppe. Maanmittaushallituksen ylijohta-
ja Claes  Wilhelm Gyldén johti hanketta 1850-luvulta lähtien. 
Häntä ennen päävastuullinen oli ollut insinööri Claes Henrik 
Nyberg. Maurus Wijkberg ja Wilhelm Arppe olivat kartan 
piirtäjiä. He eivät olleet ainoat, mutta piirsivät eniten. Erityisen 
suuren työpanoksen yleiskartan eteen antoi Wilhelm Arppe, 
jonka sanotaan käyttäneen yleiskartan piirtämiseen yhteensä 
yhdeksän työvuotta.

Yleiskartan lehtijakokartta vuodelta 1872.
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Yleiskartan kartussin sisältävä osalehti B1 ensimmäisestä 
painoksesta ja vuoden 1915 painoksesta. Erilaisia versiota 
tunnetaan viisi.

Näyte kirjan sivulta 79. Yleiskartan ensimmäisessä painok-
sessa rajat olivat käsin väritetyt ja vedenjakajat kuvattu 
ajan tavalla makkaramaisina harjanteina. Nimet ovat vain 
ruotsiksi – Huittinen on Hvittis jne.

KARTA ÖFVER FINLAND
Vaikka yleiskartta oli ilmestyessään aikansa paras Suomen kartta, oli 
siinä puutteita, jotka jo kartan valmistuessa 1873 olivat monien tiedos-
sa. Eräs ongelma oli, että kartta oli yksikielisen ruotsalainen – Helsinkiä 
ja Turkua ei kartalta löytynyt, oli vain Helsingfors ja Åbo. Kartan ainoa 
nimeke oli Karta öfver Finland. Muun muassa kieliongelman ratkaise-
miseksi julkaisi yleiskarttaa tekemässä ollut I. J. Inberg vuonna 1875 
suomenkielisen kartan Suomen suuriruhtinaanmaan kartta mittakaa-
vassa 1:1 000 000. Inbergin kartta oli erinomainen, tarkka ja kaunis 
yleiskartan yleistys, joka levitti yleiskartan uuden karttakuvan laajoille 
piireille. Kartografiselta kannalta yleiskartan ehkä suurin ongelma oli 
sen pääosin 1840-luvun ja vanhempiin tietoihin perustunut geodesia. 
Kartan valmistuessa parempaa tietoa oli jo saatavissa.

1800-luvun lopulta lähtien yleiskarttaa ryhdyttiin uudistamaan. 
Geodesia korjattiin ja detaljitiedot päivitettiin myöhempien mittausten 
tasalle. Näkyvimmät muutokset tapahtuivat Inarin takaisessa Lapissa. 
Suomen ja Norjan välinen raja käytiin ensimmäisen kerran vasta 
1880-luvulla. Tulokset mahdollistivat ”Suomi-neidon pään” piirtämisen 
kartalle oikean muotoisena. Vuosina 1896–1920 kartan kaikki lehdet 
uudistettiin. Kartasta tuli kaksikielinen ja sen jokaiselle osalehdelle 
painettiin nimi Suomen yleiskartta – Generalkarta över Finland. Vasta 
tässä vaiheessa kartta sai vakiintuneen nimensä.

Nyt julkaistuun näköispainoskirjaan kartan ensimmäinen painos on 
sisällytetty Pohjois-Suomen ja naapurimaiden osalta alkuperäismittakaa-
vassa ja Etelä-Suomen osalta mittakaavaan 1:247 000 suurennettuna. 
Kirjassa kartta jakaantuu näin 97 aukeamalle. Päätöksestä toimia näin voi 
vain kiittää. Alkuperäiskartalla tekstien kirjainkoko on hyvin pieni ja kun 
Etelä-Suomessa nimistöä on paikoin hyvin tiheässä, niin suurentaminen 
on ollut paikallaan. Kartan osalehtiin jakaminen on toteutettu taidok-
kaasti niin, että osalehdet menevät laidoilla noin sentin ”toistensa päälle”.

Kirjan alussa on tekstiosuus, jossa kerrotaan yleisellä tasolla Suomen 
kartan vaiheista ennen yleiskarttaa sekä yleiskartan julkaisemisen his-
toriasta. Tietoa on periaatteessa riittävästi ja teksti on hyvin kirjoitettu. 
Uuttakin asiaa on muun muassa yleiskartan komeasta 
kartussista. Valitettava puute on se, että tekijät eivät ole 
hyödyntäneet aihetta koskevaa 2000-luvun tutkimuskir-
jallisuutta (tai ainakaan oleellista osaa siitä), minkä myötä 
oivallinen paikka kirjoittaa ”tieteen viimeinen sana” on 
hukattu. Paljon lisävalaistusta ja täydennystä sekä yleis-
kartan syntyhistoriaan, että sen edeltäjien kuvauksiin 
olisi ollut ammennettavissa esimerkiksi allekirjoittaneen 
vuosina 2003–2009 Chartarum Amici -lehdessä julkai-
semasta noin 200-sivuisesta artikkelisarjasta ”Suomen 
kartan historia 1800-luvulla”. 

Kirjaa Suomen yleiskartta 1863–1963 – 100 vuotta 
Suomen kuvaajana voi suositella jokaiselle maamme kar-
tografian kehityksestä ja sen 1800-luvun historiasta kiin-
nostuneelle. Parempaa karttaa 1800-luvun Suo mesta ei 
ole: se on yksi maamme kartografian suurista klassikoista.

Kirjoittaja on 
 karttahistorioitsija, 
joka on julkaissut 
useita Suomen 
 kartoituksen historiaa 
käsitteleviä teoksia ja 
artikkeleita.


