Saksalaisten kartta Rieston soista 1:100 000. Alue on nykyisin lähes kokonaan Lokan tekojärven alla.

Vuotson sodanaikaisen

saksalaiskartan entisöinti
Läntisen Saariselän alueella liikkuu nykyisin tuhansia
Jorma Mattsson ja
Yrjö Teeriaho

Loppukesällä 1944 saksalainen
kartoittajaryhmä teki Vuotson seudulla
kartoitustyön, joka ansaitsee yhä vieläkin
huomiota. Ainoa – ja todellinen – ongelma on se, ettei tätä 1:50 000-kaavaista
nelilehtistä topografikarttaa ole säilynyt
yhtäkään kokonaisena, viisivärisenä,
nykyaikaan. Saksalaisilla ei ollut mitään
syytä antaa sitä suomalaisille kartan

retkeilijöitä vuosittain. Kukapa heistä olisi uskonut, että
jo 1944 alueelta oli laadittu topografikartta?
valmistuttua, Lapin sodan jo alettua
syksyllä 1944.
Jotain kuitenkin jäi: Nelilehtisestä
kartasta löytyi huonokuntoinen leikelty
valokopiolehti Maanmittaushallituksen
Karttapainon johtajan Mauno Kajamaan ja
apulaisjohtajan Urho Pesosen jäämistöstä
1960-luvulla. Sen löysi toimituspäällikkö
Hannu Virolainen. Tuo kopio ajautui

sittemmin Karttapainon tuotantopäällikön Yrjö Teeriahon haltuun ja unohtui
vuosiksi. Vuonna 2009 maantieteilijä
Jorma Mattsson sai siitä vihiä ja tarjoutui
kunnostamaan sen. Siihen antoi tilaisuuden 1953 julkaistu artikkeli, jonka saksalaiskartoittajista Wolfgang Pillewizer ja F.
Rudolf Jung olivat laatineet työstään (Pillewizer & Jung 1953).
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Seuraavassa katsomme, miten kartta
alun perin tehtiin saksalaisena sotilaskarttana, miten entisöinti sujui ja lopuksi
hieman kartoittajien myöhempiä vaiheita.
Pääesikunnan Kuvakeskuksen johtaja
1966–1980 ja sittemmin alansa kirjoittaja
ja kouluttaja Jyri Paulaharju antoi tiedoksemme 1980 käymäänsä kirjeenvaihtoa
professori Pillewizerin kanssa. Myös netti
on nykyisin antoisa tietolähde.

Kartoitus
On muistettava, että Saksa oli 1930-luvulla johtava maa tieteessä ja tekniikassa.
Mm. kartoitusala oli sodan alkaessa hyvin
organisoitu ja välineistö sen ajan parhainta. Maavoimien esikunnassa (OKW)
oli erityinen kartta- ja mittausosasto. Sen
alaisuudessa oli alatoimistoja ja karttavarastoja sekä eri kenttäarmeijoissa ko.
armeijan oma vastaava osasto. Sellaisen
vahvuus oli noin 200 miestä. Kunkin
armeijan esikunnassa oli kartta-asiantuntijana upseeri (salaperäisellä arvollaan:
Ia/Mess), joka oli vastuussa karttahuollosta, myös kartoituksista. Lisäksi oli
armeijakuntien karttahuoltoyksiköt, jotka
hoitivat karttojen täydennykset. Sellaisen
miehitys oli 10–12 miestä, joista piirtäjiä
neljä. Myös divisioonatasolla oli pieniä,
kartan painatukseen kykeneviä yksikköjä.
Hyvistä ammattimiehistä oli tosin kaikilla
tasoilla puutetta (Paulaharju 1983). Sodan
aikana komennettiin korkeakoulujen
opettajakuntaa riveihin. Näihin kuuluivat
myös Pillewizer ja Jung.
Saksalaisten tullessa Suomeen alkoi
yhteistoiminta myös kartta-asioissa. Saksalaiset laativat nopeasti mm. Suomen,
Norjan ja Neuvostoliiton kartoista yhteenvetoja omina jäljennöspainatuksina.
Valikoima täydentyi nopeasti sotasaaliskartoista. Painokset olivat moniväritöitä
vähintään kolmella värillä. Venäläisten
karttojen kyrillinen kirjaimisto muutettiin
omaan kieliasuun, maastoappellatiivit
käännettiin tai lisättiin oma versio loppuun. Omaakin nimistöä syntyi, kuten
suomalaisillakin. Saksalaiset tekivät

Ote entisöidystä saksalaiskartoituksesta 1:50 000
elo-syyskuussa 1944. Kartta,
Vuotso 2, käsittää Saariselän
aluetta Nattasilta pohjoiseen.

myös runsaasti ilmakuvauksia ja tekivät
omia, uusia karttoja. Vuoden 1943 lopussa valmistui 5. Ilma-armeijan ja 20.
Vuoristoarmeijan työnä 33 karttalehden
sarja Inarijärven ja Luton väliltä, 1944
alussa 12 lehden sarja (1:50 000) Louhen
ja Kannanlahden väliltä jne.
Sotatilanteen kääntyessä saksalaisia
vastaan alkoi sodanjohto tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia vaihtuviin tilanteisiin.
20. Vuoristoarmeija sai jo syksyllä 1943
Hitlerin ohjeen nro 50, jossa käskettiin varautua Suomen sotatilanteen muutoksiin.
Tämä johti toimintaan vasta kesällä 1944.
Kirkkoniemen tukikohdan tiedustelukoneet kuvasivat Vuotson ja Lätäsenon
alueet. Vuotson pohjoispuolelle alettiin
rakentaa Schutzwall-Stellung Ivaloa,
Lätäsenon varteen Stürmbock-linnaketta.
Joukot – sekä linnoitteita suunnittelevat,
niitä rakentavat ja lopulta myös puolustamaan määrätyt joukot – tarvitsivat karttoja,
joita näiltä alueilta ei ollut. Tai oli, mutta
ne olivat suomalaisen taloudellisen kartan
1:100 000-lehtiä vuodelta 1943.
Kartoitustyön johtajaksi määrättiin 20.
Vuoristoarmeijan johtava mittausupseeri
(Ia/Mess) majuri Hans Ernesti. Avuksi
komennettiin AOK Norwegenistä ammattimiehiä ja OKW:n erikoisjoukoista
yliluutnantti Wolfgang Pillewizer kartoitusryhmineen, armeijakunnan oma
kartoitusyksikkö 464 ja kuvausjaos johtajanaan yliluutnantti F. Rudolf Jung (käytti
nimensä edessä toisen nimensä Ferdinand
etukirjainta erotukseksi tunnettuun poliitikkoon ja sosiologiin Rudolf Jungiin).
Maastotöihin komennettiin sotilasgeologiryhmä 5. Ilmakuvausta johti kapteeni
Heidelauf OKW:n erityistulkintaryhmästä
(Paulaharju 1983). Suomalaiset olisivat
voineet vain uneksia tällaisista komennuskunnista.
Kartoitettavat alueet olivat täysin asumatonta ja lähes tietöntä suo- ja tunturierämaata. Vuotson alue oli kooltaan 4 000
km², Lätäsenon 2 000 km². Mittakaavaksi
päätettiin 1:100 000.
Ilmakuvaus tehtiin elokuussa 1944
noin 6 000 metrin korkeudesta laajakulmakameroilla. Kuvajonoja syntyi Vuotson
seudulla 14. Kuvien poikittaispeitto oli
20–30 %, pituuspeittoa vähintään 60 %.
Maastotöiden pääpaino jakaantui geodeettisten kiintopisteiden määräämiseen sekä
maaston tutkimiseen tulkintaa varten.
Korkeuksia mitattiin barometrillä pisteissä, joiden trigonometrinen sijainti tunnettiin. Apuna käytettiin peilistereoskooppia.
Tulkinta-avaimet etsittiin ja paikannettiin
ilmakuvista. Kuvat oikaistiin. Karttarunkoa ei saatu kuitenkaan hyväksi, mutta
riittäväksi kuitenkin.

Pohjoinen erämaa oli saksalaisille
outo. He saivat vapauden tehdä mieleisensä sotilaskäyttöön sopivan kartan.
Niinpä työtä johtavien tutkijain intressit
korostuivat ja karttaan luokiteltiin jääkautisia muodostelmia ja metsätyyppejä, joita
suomalaisissa kartoissa ei ole vieläkään.
Ilmakuvatulkinnan ja maastotutkimuksen
tekijöinä mainitaan työryhmän maantieteilijät.
Vuotson (ja myös Lätäsenon) karttojen
teossa oli tiukka aikataulu. Vaikka kartan
tekijät vaihtoivat asemiaan kahdesti; ensin
Petsamon Parkkinaan ja sitten PohjoisNorjan Rundhaugiin, oli Vuotson karttasarja joukoilla jo lokakuussa (Lätäsenon
kartta valmistui marraskuussa). Vuotson
Schutzwall jäi keskeneräiseksi ja taistelujoukot (169. D) olivat siellä asemissa
vain 19.–31.10.1944, joten karttojen hyöty
jäi vähäiseksi. Samoin kävi Lätäsenon
Stürmbockissa.

1:50 000-kartta
Vuotso 1–4 1944
Vuotson topografikartassa on korkeuskäyrät 20 metrin pystyvälein ja johtokäyrät
100 metrin välein. Niitä eivät kartoittajat
kuitenkaan saaneet aukottomasti lukittua
toisiinsa. Katkoksia on ja käyrästö on
tulkittava muotokäyriksi.
Maastotyyppien luokituksesta on
olemassa sanallinen seloste (Pillewizer
& Jung 1953), jossa on myös varta vasten
piirretty mustavalkoinen 1:100 000-kartta Rieston suot. Se on Vuotso 4 -lehden
alueelta.
Suot ovat kahdessa luokassa (nimitykset ko. artikkelissa mainittuja): A. kulkukelvottomat aapasuot ja B. kulkukelpoiset
heinä- ja sarasuot. Metsät jaettiin viiteen
luokkaan: A. kosteat metsät: 1. jokien ja
purojen varret, 2. suometsät ja 3. soiset
havumetsät sekä B. kuivat metsät: 1.
jäkäläiset havumetsät ja 2. koivikot. Lisäksi on avotunturit, kivikot ja hiekka- ja
soraharjut. Lisänä on tiestöä, polkuja, metsälinjoja ja rakennuksia. Ko. artikkelissa
ei jääkautisia glasifluviaalisia muotoja
mainita, mutta kartassa niitä on.
Kartta painettiin viidellä eri värillä,
jotka luetellaan artikkelissa. Mustalla
painettiin kartan kehykset ja reunatiedot
(mm. selitysosa), koordinaattiruudusto,
maastoluokkien rajaviivat, rakennukset,
polut, tiet ja nimet. Ruskealla painettiin
korkeuskäyrät, kivikot, harjut, kalliot
yms., sinisellä vesistöt ja suot (kaksi eri
rasteria) sekä kahdella eri vihreällä metsät
(yhden kompaktivärin ja kummassakin
värissä kahden rasterin käytöllä saatiin
yhteensä viisi sävyä). Punaista ja keltaista
ei värien joukossa mainita. TunturipalMAANKÄYTTÖ 4/2009
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jakat jäivät valkoisiksi. Painatus tehtiin
siirrettävässä kenttäpainossa.
Työssä oli mukana neljä geodeettia
ja fotogrammetria, kaksi maantieteilijää
ja 33 apulaista (sähköteknikkoja, autonkuljettajia ym.). Karttapainon henkilöstö
käsitti 15 henkeä. Ilman lentokuvauksia
ja maastotöitä kartta valmistui syyskuun aikana; 30 päivässä! Kartan koko
oli 126×126 cm (neljällä lehdellä). Sen
pinta-ala käsitti 4 000 km² ja sen kaavan
piti alun perin olla 1:100 000, mutta yksityiskohtien lukuisuuden vuoksi se tehtiin
lopulta 1:50 000-kaavaan. Kartan tekninen
työ selostetaan Maanmittaus-lehden
artikkelissa liitekarttoineen (Pillewizer
& Jung 1953).

Entisöinti
Vuotson kartan värisävyt jäävät mustavalkoisen valokopion vuoksi täysin arvailun varaan. Apuna on vain sanallinen
seloste maastoluokkien ja karttamerkkien
väreistä. Löytyneestä kopiosta oli lisäksi
leikattu koko alaosa selityksineen pois,
samoin yläosasta omituinen pitkänkapea
kaistale. Löytynyt Vuotso 2 -lehti kattaa
alueen nelostien Tankapirtiltä lännessä
lähes Luirojärven tasalle idässä. Pohjoisreunassa on Laanila, etelässä Nattastunturien pääosa.
Leikatut osat voitiin paikata nykyisistä topografikartoista käsin kopioimalla
alkuperäisen kartan yleistysastetta ja
käsinpiirros-tekniikkaa soveltamalla.
1960-luvun (?) vajavaista ja vielä kehittymätöntä kopiointijälkeä (läiskiä ja
katkoksia) parannettiin piirtämällä vajaat
kohdat uudelleen (käytännössä noin
puolet kartta-alasta) ja kokoamalla kartta
saksitaitolla. Kartan alaosan selitysosa
pääteltiin muista sodanaikaisista saksalaiskartoista. Niissä yleisesti selostetaan
paikannimistöä, annetaan karttamerkkien
ja -värien selosteet, jonkinlainen lehtijakoruudukko, jana- ja numeromittakaavat
yms. Yläreunassa on yleensä karttalehden
nimi, numeromittakaava ja virkaleimoja.
Kartan alaosan selostusosaan lisättiin
alkuperäiseen karttaan kuulumaton
selostusruutu entisöinnistä (suomeksi).
Samoin karttamerkkejä selostetaan nyt
myös suomeksi suomenkielistä lukijaa
ajatellen. Saksan kieliasun tarkisti Eero
Hämäläinen Helsingistä. Jääkautisten
muotojen saksankielisten nimitysten
löytämisessä oli ilmeisiä ongelmia, sillä
saksa ei ole enää ollut vuosikymmeniin
tieteen valtakielenä.
Kartta-alueen maastomuodot ja -luokkien rajaukset käytiin läpi kuvio kuviolta
käyttäen netissä olevan Kansalaisen
karttapaikan ilmakuvaversioita ja nyky28
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karttoja. Metsien tyypityksessä ilmaantui
harvapuustoinen luokka, joka ei sopinut
mihinkään saksalaisten antamaan puustoluokkaan. Ei ole tiedossa, miksi he nuo
kuviot rajasivat (ts. millä värillä). Näitä
alueita on nelostien varressa (jo saksalaisten omien hakkuiden jäljiltä?), Suomun
laakson yläpään rinteillä ja muutamien
vaarojen ja tunturien eteläsivuilla. Ongelma ei ratkennut muulla tavalla, kuin
muodostamalla niille oma luokkansa:
Offenes gemischter Wald: Fjellbirkenwald
mit einige Fichten oder Tannen (finn. avoin
sekametsä, tunturikoivikko, jossa joitain
kuusia tai mäntyjä). Muut puustoluokat
ovat: Flussuferwald (jokivarren tulvametsäreunus, luhta), Feuchter Fichtenwald
(kuusikorpi, myös kangaskuusikko),
Trockener Kiefernwald (mäntykangas),
Birkenhain oder Birkengehölze (tunturikoivikko tai koivumetsiköitä). Väritetty
kartta (puuvärit sallivat korjailun) näytti
niin vaisulta ja keskeneräiseltä, että (vastoin alkuperäisohjetta) tunturipaljakat
väritettiin vaalean ruskeiksi. Tämä oli entisöinnin huomattavin poikkeus. Vetisten,
kulkukelvottomien nevojen luokka värittyi
– lopputulosta arvioiden – liian tummaksi,
lähes vesistöksi. Saksalaiskartassa ei vesistöillä; puroilla jne. ole mustia rajaviivoja,
jolloin valokopiossa ne lähes katosivat. Ne
otettiin mukaan nykykartoilta.
Kaikki paikannimet asemoitiin uudelleen samoille sijoilleen käyttäen samaa
kirjasintyyppiä. Nimet olivat kopioinnissa
muuttuneet hyvin epäselviksi. Nimiä
on kolmisenkymmentä. Saksalaisten
asemointi- ym. virheitä ei ole korjattu.
Kun väritys tehtiin käsin puuväreillä,
korostettiin nyt reunoja lievällä lisävärillä,
varjostuksella. Alkuperäisessä kartassa ei
sellaista liene ollut.
Kartan jäätikkömuodot ja sulavesivirtojen aiheuttamat uomat herättävät
huomiota. Kartan tekijöiden sittemmin
tietoon tulleet tieteelliset näytöt selittävät
tämän. Ryhmässä: Glaziale, fluvio- und
periglaziale Formen on: Trogschlucht
(satula-, ylitysuoma), Eisrandrinnen
(jäätikön lieveuomia), Erosionrinne und
-läufe (nielu-uoma, reunanalusuomia),
Schwemmgelände (huuhtoutunutta kalliomaastoa), Terrassenkante oder Bänke
(terassireunoja tai tulvavalleja), steil
Abhang oder Felsenwand (jyrkkä rinne
tai seinämä), Flusskluft (jokirotko) ja
Blockfeld und Felsen (kivirakkaa ja kalliota). Tällainen erittely kuuluu Suomessa
teemakarttojen piiriin.

topografikartat kulkijain käyttöön vasta
1960-luvun alussa. Hyvinkin moni olisi
ollut kiitollinen 1950-luvulla, jos saksalaiskartan kopioita olisi ollut käytettävissä. Retkeilijöiden kannalta surkean
eksyttävän taloudellisen kartan korvasi
1950-luvun lopussa Suomen Ladun ja
Imatran Lapinkävijäin harrastepohjalla
tehdyt kartat.
Puusto, suot, paljakat jne. eivät ole
muuttuneet kuluneen 65 vuoden aikana.
Sompion luonnonpuiston (perustettu
1956) ja Urho Kekkosen kansallispuiston (per. 1983) ulkopuolella on metsiä
hakattu rajusti. Sen aloittivat jo saksalaiset
sodan aikana. Lokan allas ei nyt entisöidyn Vuotso 2 -lehden alueelle ulotu.
Karttasarjan Vuotso 4 -lehden alueen se
muutti perusteellisesti. Ko. artikkelin
liitteenä olevan Rieston suot -karttaliitettä
on mielenkiintoista vertailla nykytilanteeseen.
Nykyisen nelostien varsi kiinnittää
huomiota huolto- ja kenttäteineen sekä
parakkeineen. Sinällään Schutzwall-linnoitteita ei karttaan ole kuvattu. Kartassa
oleva Ruijan polku Nattasilta Laanilaan
on piirretty mukaan. Sen reitti poikkeaa
huomattavasti siitä, mitä myöhemmin
poluksi merkittiin. Nykyinen polku merkittiin ja raivattiin saksalaisten karttaansa
merkitsemää polkua idemmäksi. Silloisia
autiotupia ei kartassa ole. Kunnostettuun
karttaan merkittiin kuitenkin pisteillä senaikaiset tuvat; Välitupa, Kopsuslammen
kämppä, Suomun ruoktu ja Rumakurun
(vanha)tupa.
Kartta on topografikarttana ja maastoa
omintakeisesti luokittelevana varsin sopiva suunnistamiseen. Mittakaava 1:50 000
on tarkoitukseen sopiva myös. Läntisen
Saariselän alueella liikkuu nykyisin
tuhansia retkeilijöitä vuosittain. Kukapa
heistä olisi uskonut, että jo 1944 alueelta
oli laadittu topografikartta?
Saksalaisten kartta on ennen muuta
sotilaskartta. Kartan koordinaatisto ja sen
merkinnät antavat riittävät tiedot maaston
kulkukelpoisuudesta ja sen mittatarkkuus
riittäisi vaikkapa tykistölle, tosin ei kovinkaan hyvin. Säilyneen kartan yläreunassa
oleva luovutusleima kertoo, että jakelu
oli hyvin rajattu. Tosin selkeää painettua
merkintää Nur für den Dienstgebrauch!
(vain virkakäyttöön!), saatikka venäläiskarttojen sekretno (salainen) -merkintää ei
löytynyt (ellei se ollut alaosan leikatussa
osassa).

Arviointia

Jyri Paulaharju oli 1980-luvun alussa
kirjeitse yhteydessä professori Pillewizeriin. Sodan aikaisista yliluutnanteista

Kartoittajien myöhempi taival
Saksalaiskartta kattaa Raututunturit
ja Saariselän länsiosan. Sinne saatiin

Wolfgang Pillewizeristä ja F. Rudolf Jungista tiedetään sentään
jotain. Pillewizer (1911–1999) oli ansioitunut itävaltalainen
kartografi, joka jatkoi uraansa Itä-Saksassa. Hän oli maan mm.
ensimmäinen naparetkikunnan johtaja jäätikkötutkijana 1962
ja 1964. Kohteina oli Norjan Jostedalsbreen ja Huippuvuoret.
Jo 1942 hän oli Hannoverin Teknillisessä korkeakoulussa kartografisen maantieteen dosenttina. Sieltä hänet komennettiin
sotaan. Sodan jälkeen hän toimi mm. Münchenissä, Dresdenissä ja viimeksi 1971–1981 professorina Wienin Teknillisessä
yliopistossa Kartografian ja sen painotekniikan instituutissa.
F. Rudolf Jungista (1909–1961) tiedetään hänen olleen
mm. Hampurin Hydrografian instituutin merikarttaosaston
johtajana. Hän väitteli tohtoriksi Hannoverin Teknillisestä
korkeakoulusta 1941. Professorina hän ehti olla kahdessakin
tunnetussa korkeakoulussa; Aachenissa Reinin-Westfalenin
Teknillisessä korkeakoulussa ja Wienissä Teknillisen korkeakoulun Geodesian laitoksella.
Miesten onneksi heidän loppusotansa oli 20. Vuoristoarmeijassa ja päättyi Norjassa toukokuun alussa 1945. Se oli
ainoa huomattava saksalainen sotatoimiyhtymä, jota ei sodan
aikana tuhottu. Wolfgang Pillewizer ja F. Rudolf Jung saattoivat jatkaa uraansa sodan jälkeen. Vielä 1950-luvun alussa he
muistivat Lapin erämaassa tekemänsä kartoitustyön ja laativat
yhteisen artikkelin, joka käännettiin suomalaiseen alan julkaisuun (Pillewizer & Jung 1953). Nyt tehty entisöinti on sopivinta
omistaa alkuperäisen kartan tekijöiden muistolle.

Yhdistetty GIS- ja RTK-vastaanotin

Topcon GRS-1
• GIS-vastaanotin, joka on
päivitettävissä täysveriseksi RTK GNSS
-kaksitaajuusvastaanottimeksi
• Kevyt ja pienikokoinen, paino
vain 0,7 kg (RTKvarustuksessa 2,3 kg)
• Täysin uudessa
hintaluokassa

Loppuhuomautus
Jos joku lukijoista päättää yllä olevan muistamana etsiä jossain
(jäämistössä) näkemänsä vanhan kartan esiin ja tunnistaa sen
Vuotson karttasarjan 1:50 000 1–4 osaksi, kirjoittajat olisivat
kiitollisia sen näkemisestä. Sellainen mitä todennäköisimmin
antaisi aihetta tarkistaa entisöintiä, ennen muuta sen värejä. Pidämme sellaisen ”sotasaaliskartan” löytymistä mahdollisena.
Saksan ja Suomen kartta-arkistoissa ei Vuotson ja Lätäsenon
karttoja ole. Missä 1953 artikkelin Rieston suot -liitekartan
ja nyt entisöidyn valokopion alkuperäiskartat ovat, on täysi
arvoitus.
Jorma Mattsson on turkulainen eläkkeellä
oleva maantieteilijä FL ja Yrjö Teeriaho
jyväskyläläinen eläkkeellä oleva
Karttakeskuksen tuotantopäällikkö,
kartta-alan yrittäjä ja tietokirjailija.
Nyt entisöityä karttaa voi tilata osoitteesta
yrjo.teeriaho karttoja.fi.

Lukemattomia käyttökohteita…
TopSURV-ohjelmistolla GRS-1 soveltuu maanmittausja rakennuskäyttöön ja Topcon/ESRI-ohjelmistolla GISsovelluksiin. Windows Mobile™ -käyttöjärjestelmän
ansiosta GRS-1 on käytettävyydeltään huippuluokkaa.
Erinomainen liitettävyys:
– SD-muistikorttipaikka
– USB- ja sarjaportti
– Bluetooth® ja WiFi
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