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Senaatin kartastosta

Senaatin kartastoon kuuluu yli 400 karttalehteä Pori-Käkisalmi-linjan eteläpuolelta.  Kartoitustyö 
on tehty vuosina 1870-1907, mutta niitä on täydennetty käsityönä päälle piirtämällä aina 1920-
luvulle asti.  Kartoitus on tehty tarkasti, ja kartat on siitä syystä kohtuullisen helppo saada sopimaan 
yhteen nykyisten kartta-aineistojen kanssa.

Tietoa senaatin kartastosta on saatavilla Kansallisarkiston sivustolta 
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Senaatin_kartastot
sekä Jan Strangin karttatiedosta http://www.strang.fi/karttatieto/

Kotimaisten vanhojen karttojen georeferointia on käsitelty myös tässä aikaisemmassa Latuviitan 
paikkatieto-ohjeessa  
http://latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf

Senaatin karttojen georeferointi ja hyvien tukipisteiden löytäminen

Senaatin kartaston karttalehdet on kartoitettu erinomaisen tarkasti.  Karttoihin on myös piirretty 
koordinaattiristikot, joiden avulla skannattujen karttojen georeferointi olisi periaatteessa hyvin 
yksinkertaista ja tarkkaa.  Ikävä kyllä kartoissa käytetystä projektiosta ei verkosta löydy juuri muuta 
tietoa, kuin että se on polyedri- eli monisuunnikasprojektio ja että sen keskimeridiaani ilmeisesti 
kulkee Pulkovan observatorion kautta.  Tämän tieto ei kuitenkaan riitä siihen, että 
koordinaattiviivojen risteyksiä ja niille kartan reunasta löytyviä astelukuja voitaisiin käyttää 
georeferoinnissa tukipisteinä.  Siitä syystä tässä ohjeessa esitetään, kuinka georeferointi voidaan 
tehdä etsimällä senaatin kartoista ja uusista Maanmittauslaitoksen peruskartoista samoja kohteita ja 
käyttämällä niitä tukipisteinä.

Koska senaatin kartat ovat alun perin tarkkoja ja koska ne on säilytetty ja skannattu suorina, niin 
niiden georeferoimiseen riittää muutama tarkka tukipiste.  Karttojen vääristymisestä paperin 
venymisen takia tai huonosta kartoitustarkkuudesta johtuvista paikallisista vääristymistä ei pitäisi 
olla huolta.  Käytännön hankaluutena on kuitenkin hyvien tukipisteiden löytäminen.

Kartoitushetkellä senaatin karttojen tarkimmin mitattuja kohteita ovat olleet rakennukset, tiet ja 
pellot sekä sotilaallisesti tärkeät kohteet, kuten sillat.  Etsittäessä tukipisteitä nykyisiltä kartoilta 
näistä mihinkään ei voi luottaa, ei ainakaan ilman hyvää paikallistuntemusta.  Rakennuksista vanhat 
kirkot sopivat tukipisteiksi, koska niitä on harvemmin siirretty, mutta melkein kaikki muut 
rakennukset on sadan vuoden aikana ehditty purkaa tai siirtää toiseen paikkaan.  Tiet ja ojat 
seurailevat hyvin usein vanhoja linjoja tänäkin päivänä, mutta niitäkin on voitu siirtää kymmeniä 
metrejä eri paikkoihin.  Luotettavimmin paikallaan pysyneitä kohteita ovatkin luonnolliset kohteet, 
eli mäet, joet ja saaret.  Maan kohoaminen on kuitenkin muuttanut rantaviivaa sadan vuoden aikana 
paljon, ja järvien kuivatus ja muu ojitus on muuttanut järvien rantaviivoja.  Rantaviiva on kuitenkin 

http://latuviitta.org/
http://latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf
http://www.strang.fi/karttatieto/
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Senaatin_kartastot
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


hyvä vaihtoehto tukipisteeksi, jos korkeuskäyristä näkee että ranta on jyrkkä ja etenkin, jos 
nykyisistä kartoista huomaa rannan olevan kalliota.

Koska tukipisteiden mittaaminen on varsin nopeaa ja helppoa,  ja koska siihen liittyy aina 
jonkinlainen epävarmuus, niin tukipisteitä kannattaa mitata suhteellisen paljon.  Koska tiedetään, 
että alkuperäinen kartta on tarkka ja suora, niin huonolta vaikuttavat tukipisteet voi armotta hylätä 
ja uskoa, että niiden kohdalla joko alkuperäinen kartoitus on ollut epätarkka tai sitten jokin on vain 
sadan vuoden aikana muuttunut. 

Esimerkkejä hyvistä tukipisteistä

1) Kallioiset rannat

Ainakin Helsingin ja Sipoon edustan saaret on kartoitettu hyvin tarkasti.  Voi olla, että sotilaallisesti 
vähemmän tärkeitä järvien saarten kartoitus ei ole ollut ehtä tarkkaa.



2) Selvämuotoiset mäet, kirkot ja kartanot

Vanhojakin rakennuksia, erityisti hirsisiä, on usein siirretty uusiin paikkoihin.  Kaikkia mäkiä ei 
senaatin kartoissa ole kartoitettu erityisen tarkasti, ja uudessa kartassa korkein huippu voi olla 
kaukanakin.  Usein mäen muodon perusteella etsitty keskipiste toimii hyvin tukipisteenä.



3) Joenmutkat, purojen laskukohdat

Savisilla mailla joen uoma on kuitenkin voinut siirtyä, ja puroja ja erityisesti pelto-ojia on usein 
kaivettu uusiin paikkoihin.



4) Tienristeykset

Tiet, risteykset ja sillat eivät ole senaatin kartoissa parhaita mahdollisia tukipisteitä, koska teitä on 
oiottu ja levennetty autoliikennettä varten, mutta joskus nekin ovat pysyneet sata vuotta samoissa 
paikoissa.  Senaatin karttojen päälle jälkeenpäin piirretyt tiet eivät ehkä ole alun perinkään olleet 
aina kovin tarkasti kohdallaan. 



QGIS senaatin karttojen georeferoinnissa

Senaatin karttojen georeferointiin sopii varsin hyvin QGIS-paikkatieto-ohjelma.  Vertailuaineistoksi 
sopii erittäin hyvin Maanmittaulaitoksen peruskartat, jotka voidaan hakea kapsi ry:n avoimesta 
karttakuvapalvelusta.

Hurraahuuto Kapsille http://www.kapsi.fi/

Kapsin karttakuvapalvelun (WMS) käyttöönotto

Aloita painamalla WMS-nappulaa.

Lisää palvelu osoitteesta http://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta?

Valitse karttatasoksi 0-tason peruskartta, niin eri mittakaavojen karttatasot 01-06 tulevat käyttöön 

http://www.kapsi.fi/


automaattisesti.

Lopuksi paina Lisää, jotta karttataso lisätään karttaikkunaan, ja Close, joka sulkee kyselyikkunan.

Georeferointi QGIS-ohjelmalla

Ohjeita QGIS-ohjelman käyttämiseksi georeferointiin on myös kirjoituksessa  
http://latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf

Koska tiedossani ei ole menetelmää, jolla senaatin karttojen reunoihin painetut koordinaatit 
voitaisiin muuntaa nykyisin käytössä olevien järjestelmien mukaisiksi koordinaateiksi, niin edellä 
mainitussa ohjeessa käytetty nopea ja tarkka menetelmä ei ole käyttökelpoinen, vaan sen sijaan 
tukipisteiden koordinaatit on etsittävä osoittamalla ne vertailukuvalta.  Seuraavaksi kuvallinen ohje, 
kuinka tämä tapahtuu.

Avataan georeferointityökalu.

Avataan karttakuva, joka halutaan georeferoida.

http://latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf


Valitaan koordinaattijärjestelmä, jonka mukaan georeferointi tehdään.  EPSG:3067 on 
Maanmittauslaitoksen nykyisten aineistojen käyttämä järjestelmä.

Valitaan ”Lisää piste” työkalu, jolla voidaan lisätä uusia tukipisteitä.



Osoitetaan työkalulla skannatulta kartalta kohtaa, joka on helppo paikantaa tarkasti sekä siitä että 
vertailukartalta.  Jos koordinaatit tunnettaisiin, niin ne voitaisiin syöttää käsin, mutta koska niitä ei 
tunneta, niin painataan nappulaa ”Karttapohjasta”.

Osoitetaan sama paikka vertailukartalta.



Vertailukartalta otetut koordinaatit siirtyvät automaattisesti itä- ja pohjoiskoordinaattien ruutuihin.  
Painetaan OK, jonka jälkeen voidaan siirtyä mittaamaan seuraavaa tukipistettä.

Kuvassa näkyy jo tarpeettomankin monta tukipistettä tämän kartan gerefoimiseksi.



Nämä asetukset sopivat hyvin senaatin kartaston kartoille.

Vähimmällä vaivalla saadaan aikaan georeferoitu kuva käyttämällä valintaa ”Aloite georeferointi”.  
QGIS:in georeferointityökalu tekee varsinaisen työn GDAL-työkaluohjelmien avulla, ja ohjelmille 
lähetettävän komennot voi myös ottaa näkyville käyttämällä valintaa ”Luodaan GDAL-scripti”.  
Osaava GDAL-käyttäjä voi sitten halutessaan muuttaa QGIS:in luomia komentoja, jotka eivät 
välttämättä ole parhaat mahdolliset.



”Aloita georeferointi” -nappula tekee työn taustalla ja avaa valmiin georeferoidun kartan QGIS:iin, 
jos tämä vaihtoehto oli valittuna.  Huomaa, kuinka georeferointi on hieman kiertänyt karttaa, koska 
se on sovitettu yhteen peruskarttojen ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmän kanssa.

Säätämällä karttatasojen läpinäkyvyyttä on vaivatonta katsoa, missä päin nykyistä Vuosaaren 
satamaa sijaitsi Löfholm- ja Ornudd-saaret.



Vaihtoehto ”Luodaan GDAL-scripti” tuo kaksi tarvittavaa GDAL-komentoa näkyviin ikkunaan, 
josta ne voidaan siirtää leikepöydällä ja esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan muokattavaksi.  
QGIS:in luomat komennot näyttävät tältä:

gdal_translate -of GTiff -gcp 3389.03 4778.72 401391 6.67864e+06 -gcp 4322.6 4661.77 
403050 6.67881e+06 -gcp 2638.94 4859.37 400074 6.67851e+06 -gcp 818.163 4010.49 396872 
6.68007e+06 -gcp 495.545 5302.97 396243 6.67784e+06 -gcp 576.2 5395.73 396359 6.6777e+06 
-gcp 487.48 5173.93 396237 6.67799e+06 -gcp 614.511 5089.24 396366 6.67821e+06 -gcp 
743.558 4458.12 396694 6.67931e+06 -gcp 594.347 4427.87 396430 6.67941e+06 -gcp 1571.25 
6547.22 398096 6.67549e+06 -gcp 1874.9 6710.23 398646 6.67527e+06 -gcp 1572.85 6075.76 
398119 6.67645e+06 -gcp 1691.11 6299.51 398306 6.67603e+06 -gcp 1524.91 6200.42 398028 
6.67624e+06 -gcp 3306.06 6855.99 401181 6.67501e+06 -gcp 3419.81 6327.38 401399 
6.67593e+06 -gcp 4919.57 6111.71 404069 6.67625e+06 -gcp 6210.64 6137.94 406353 
6.67612e+06 -gcp 6542.9 5665.47 406967 6.67691e+06 -gcp 6463.81 5036.79 406903 
6.67804e+06 -gcp 6547.13 4598.82 407019 6.67879e+06 -gcp 6376.42 4449.44 406704 
6.67907e+06 -gcp 6199.6 4365.1 406413 6.67918e+06 -gcp 6579.65 3723.89 407079 6.68033e+06 
-gcp 6247.36 3765.55 406513 6.68027e+06 -gcp 6430.27 3768.6 406828 6.68027e+06 -gcp 
6242.28 3408.87 406490 6.68091e+06 -gcp 6590.83 3062.35 407173 6.68146e+06 -gcp 6165.05 
2456.71 406438 6.6825e+06 -gcp 6329.67 1940.49 406756 6.68339e+06 -gcp 6216.88 1905.94 
406535 6.68347e+06 -gcp 6556.28 763.752 407199 6.68549e+06 -gcp 6139.65 668.231 406454 
6.68566e+06 -gcp 5653.91 833.868 405585 6.68543e+06 -gcp 970.335 1527.92 397247 
6.68444e+06 -gcp 897.17 1606.17 397099 6.6843e+06 -gcp 938.833 1209.86 397193 6.68498e+06 
"D:/senaatin_kartat/[Sipoo]_1(1).jpg" "C:/Users/Testi/AppData/Local/Temp/
[Sipoo]_1(1).jpg"

gdalwarp -r near -order 1 -co COMPRESS=DEFLATE  "C:/Users/Testi/AppData/Local/Temp/
[Sipoo]_1(1).jpg" "D:/senaatin_kartat/[Sipoo]_1(1)_muokattu.tif"

Tässä yhteydessä ei syvennytä tarkemmin GDAL-komentoihin ja niiden käyttöön, mutta mainitaan 
kuitenkin kaksi niissä olevaa perusvikaa:

– Ensimmäinen gdal_translate-komento kirjoittaa tilapäisen tiff-muotoisen kuvatiedoston 
QGIS:in työhakemistoon (vaikka tässä tapauksessa tiedostonimen tarkentimeksi tuleekin 
.jpg); paljon järkevämpää olisi käyttää GDAL:in virtuaalitiedostoa (-of VRT)

– Toinen gdalwarp-komento ei kirjoita käytetyn koordinaattijärjestelmän koodia 
lopputulokseksi saatavan georeferoidun karttatiedoston sisään, vaikka niin kannattaisi 
ehdottomasti tehdä.  Tässä tapauksessa pitäisi lisätä parametrit 
”-s_srs epsg:3067” ja ”-t_srs epsg:3067”
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