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Mitä georeferointi ja miksi sitä kannattaa harrastaa?

Georeferointi tarkoittaa kartan kiinnittämistä paikkaan. Jos kuva on georeferoitu, niin minkä
tahansa kuvassa näkyvien kohteen koordinaatit ja sitä kautta sen sijainti luonnossa saadaan selville.
Lisäksi georeferoitu kartta voidaan asettaa samaan kohtaan minkä tahansa muun georeferoidun
kartan kanssa. Ylhäällä oleva kuvanauha on kaapattu karttaohjelmasta, jossa voidaan siirtää karttaa
yhdessä ruudussa, ja kaikissa muissa ruuduissa olevat kartat siirtyvät automaattisesti samalla kertaa.
Kätevää, mutta mahdollista vain, kun kaikki kartat ovat georeferoituja.
Georeferoidusta kartasta voidaan myös napata koordinaatit, siirtää ne GPS-laitteeseen ja mennä
paikan päälle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Tai toisin päin, GPS-laitteen lähettämien
koordinaattien perusteella voidaan piirtää kartalle merkki, joka näyttää, missä ollaan. Skannattu
kartta on vain paperikartta ilman paperia, mutta georeferoitu kartta on jotain vähän enemmän.
Georeferoinnille ei ole vakiintunutta ja yleisesti käytettyä suomenkielistä käännöstä. ”Asemointi”
voisi olla käyttökelpoinen sana, jota on myös käytetty samantapaisessa merkityksessä.
Vanhat painetut kartat saa Maanmittauslaitoksen mainiosta verkkopalvelusta
- mutta vain pelkkinä georeferoimattomina kuvina
- mutta voihan ne georeferoida itsekin

Maanmittauslaitos julkisti 10. joulukuuta 2013 palvelun, josta voi ladata vuosilta 1949-1992
peräisin olevia painettuja karttoja hyvälaatuisina skannattuina jpeg-muotoisina tiedostoina. Tietoa
palvelusta on osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/vanhatpainetut-kartat ja vanhonen karttojen latauspalvelu on osoitteessa
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
Kartat on hyvin skannattuja ja muutenkin hyvälaatuisia, koska ne on skannattu suorina säilytetyistä
arkistokappaleista. Jpeg-muotoiset kuvatiedostot sopivat hyvin katseltaviksi, mutta koska niitä ei
ole georeferoitu, niin iso osa ilosta jää kokematta. Onneksi georeferoinnin voi lisätä karttoihin
itsekin, ja tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka sen voi tehdä.

Tarvitaan vain muutama tukipiste

Arkhimedes kaipasi kiinteää pistettä vivutakseen maan paikaltaan, ja niitä tarvitaan myös
georeferointiin. Kartalta osoitetaan muutama kohta, joiden koordinaatit tunnetaan, ja sen jälkeen
järjestelmä osaakin laskea koordinaatit mistä tahansa kohtaa näiden tunnettujen pisteiden eli
tukipisteiden välimaastosta. Maanmittauslaitoksen ja Topografikunnan skannattuilta kartoilta
tukipisteet on äärimmäisen helppo löytää, koska kartalta löytyy sekä tarkat koordinaatit että selkeät
koordinaattiviivojen risteykset.
Menetelmä 1: Gimp, Excel ja GDAL

Vaihe 1: Tukipisteiden etsiminen Gimp:in avulla
Gimp on avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma, jonka voi hankkia ilmaiseksi ilmaiseksi
osoitteesta http://www.gimp.org/
Gimp ei ole paikkatieto-ohjelma, mutta siitä ei tarvitse piitata, sillä se sopii silti nyt käsillä olevan
haasteen ratkaisemiseen oikein hyvin.
Ladataan siis ensin georeferoimaton kartta vanhojen karttojen latauspalvelusta
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ ja avataan se Gimpillä.

Kun kuva on avattu, kohdistetaan näkymä vuoron perään varsinaisen kartan kaikkiin neljään
kulmaan. Tämä käy Gimpillä sujuvammin kuin monella oikealla paikkatieto-ohjelmalla, koska
Gimpissä kuvaa siirtää nopeasti pysty- ja vaakasuunnassa vierityspalkkien avulla ilman, että
mittakaavaa tarvitsee vaihtaa.
Tukipisteitä varten täytyy saada selville, mitä kuvan pikseliä kartalta osoitetaan, ja mitkä ovat sen
koordinaatit. Pikselin tiedot voimme lukea Gimpistä ja koordinaatit suoraan kartasta, kuten
seuraavasta kuvasta nähdään.

Kuvasta merkitään muistiin kartan kuva-alueen nurkkapisteen paikka kuvatiedostossa pikseleinä
sekä sen koordinaatit. Kuvapikselit löytyvät Gimpin näytöstä, esimerkkikuvassa osoittimen kohdan
kuvapikselit ovat 285, 709. Luvut tarkoittavat sitä, että piste on 285 pikseliä oikealle ja 709 pikseliä
alaspäin kuvan vasemmassa yläkulmassa olevasta nurkkapikselistä.
Koordinaattien arvot on puolestaan painettu karttaan. Syvantymättä sen enempää maailman eri
koordinaattijärjestelmiin todetaan vain, että kaikki vanhojen painettujen karttojen palvelusta
saatavat kartat käyttävät vanhaa suomalaista KKJ-järjestelmää. Jotta koko maan karttalehtien
georeferointi onnistuisi oikein, niin KKJ-järjestelmästä on tiedettävä pari asiaa:
•

Karttalehden ensimmäinen numero kertoo KKJ-kaistan. Tässä esimerkissä karttalehti on
204301, joten ollaan siis KKJ-2-kaistassa.

•

KKJ-järjestelmässä itäkoordinaatin ensimmäinen numero on sama kuin kaistan numero, eli
tässä tapauksessa 2.

•

Kartan reunaan painetut numerot edustavat kilometrejä; jotta niistä saadaan metrejä,
tarvitaan kolme nollaa lisää. Jatkossa tarvitaan georeferointia varten nimenomaan metrejä,
joten muistakaa kolme nollaa.

•

Esimerkissä pohjoiskoordinaatti on siten 6690000.

•

Itäkoordinaatti on 2540000, eli kaistan numero plus kartan reunaa painetut kilometrit plus
kolme nollaa.

•

Tarkistuksena laskekaa numerot, niitä pitää olla 7 sekä itä- että pohjoiskoordinaatissa.

•

KKJ-kaistoilla on EPSG-koodinumerot. Kaistojen 1-, 2-, 3- ja 4 numerot ovat vastaavasti
2391, 2392, 2393 ja 2394. Katsokaa viimeistä numeroa, ja melkein muistatte numerot
ulkoa.

•

Muutama karttalehti on myös kaistoissa 0 ja 5, niiden koodit ovat 3386 ja 3387. Näitä ei
kukaan muista.

Gimp-ohjelman avulla kierretään siis kuvan kaikki nurkat ympäri ja merkitään muistiin kuvapikselit
ja niitä vastaavat koordinaatit. Koska MML:n skannaamat kuvat ovat suoria ja tarkkoja, niin neljän
tukipisteen pitäisi riittää oikein hyvin. Jos innostuu myöhemmin georeferoimaan vaikkapa kirjan
sivuilta skannattuja historiallisia karttoja, niin tukipisteitä on hyvä olla enemmän.
Lopputulos voidaan esittää vaikkapa tällaisessa taulukossa:

Gimp vaakapikseli
501
555
6640
6384

Gimp pystypikseli
681
6605
6546
624

itäkoordinaatti
2540000
2540000
2550000
2550000

pohjoiskoordinaatti
6690000
6680000
6680000
6690000

Olisiko kiva, jos tällainen taulukko olisi ladattavissa suoraan vanhojen painettujen karttojen
latauspalvelusta yhdessä kuvatiedoston kanssa?
Vaihe 2, vaihtoehto a): GDAL-komentojen luominen käsin
Tässä ohjeessa tukipisteet tallennetaan kuvatiedoston yhteyteen GDAL-apuohjelmalla
”gdal_translate” ja kuvasta tehdään uusi, georeferoitu kuvatiedosto ”gdalwarp”-ohjelmalla.
Välivaiheessa hyödynnetään GDAL:in virtuaalista rasteritiedostoa (.VRT). Tässä ohjeessa ei anneta
laajempia ohjeita GDAL:in käyttämistä varten. Esimerkkien pitäisi toimia sellaisenaan, ja
kiinnostuneet voivat opiskella lisää aloittamalla lukemisen seuraavista sivuista:
http://gdal.org/
http://gdal.org/gdal_translate.html
http://gdal.org/gdalwarp.html
http://www.gdal.org/gdal_vrttut.html
GDAL:in asentamista ei myöskään neuvota tässä ohjeessa. Windows-koneelle hyvän ja tuoreen
GDAL-version saa sivustolta http://www.gisinternals.com/sdk/ tai asentamalla OSGeo4W-paketin
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Tukipisteet liitetään kuvatiedostoon GDAL-ohjelmalla ”gdal_translate”. Ohjelman parametri -gcp
(Ground Control Point, tukipiste) on tehty tätä tarkoitusta varten, ja sen arvot annetaan samassa
järjestyksessä kuin yllä olevassa taulukossa (pikselin paikka vaakasuunnassa, ”pixel”, pikselin
paikka pystysuunnassa eli rivi ”line”, itäkoordinaatti, pohjoiskoordinaatti). GDAL alkaa siis myös
laskea pikseleitä kuvan vasemmasta yläkulmasta.
Valmis komento näyttää tältä:
gdal_translate -of VRT -gcp 501 681 2540000 6690000 -gcp 555 6605 2540000
6680000 -gcp 6640 6546 2550000 6680000 -gcp 6384 624 2550000 6690000
georeferoimaton_kartta.jpg georeferoitu_virtuaalitiedosto.vrt

Komennon parametrien merkitys:
–
–

luodaan tiedosto, jonka tiedostomuoto on VRT
liitetään neljä tukipistettä

–
–

lähtötiedostoon nimeltä ”georeferoimaton_kartta.jpg”
ja annetaan tulostiedoston nimeksi ”georeferoitu virtuaalitiedosto.vrt”

Työ on periaatteessa nyt tehty, mutta ikävä kyllä vain harvat ohjelmat osaavat käyttää tukipisteisiin
tallennettua georeferointia. Siitä syystä tiedosto kannattaa muuntaa ”gdalwarp” -ohjelmalla ja
kirjoittaa uudeksi tiedostoksi. Samalla kertaa on mahdollista muuttaa myös tiedostomuotoa ja myös
projektiota, jos se tuntuu tarpeelliselta.
Tarvittava gdalwarp-komento näyttää tältä:
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 georeferoitu_virtuaalitiedosto.vrt valmis_georeferoitu_tiedosto.tif

Komennon parametrien merkitys:
–

uodaan tiedosto, jonka tiedostomuoto on GeoTIFF (lyhenne Gtiff).

–

kirjoitetaan tulostiedosto niin, että se jaetaan sisäisesti 256x256 pikselin kokoisiin laattoihin,
koska tällaisen tiedoston käsittely on monille ohjelmille nopeampaa kuin yhtenä isona
palana kirjoitetun tiedoston

–

pakataan nämä 256x256 pikselin sisäiset laatat jpeg-menetelmällä

–

kerrotaan, että lähtöprojektio on KKJ:n 2-kaista eli EPSG:2392

–

kerrotaan että tulos halutaan samaan EPSG:2392-projektioon

–

lähtötiedostona on ”georeferoitu_virtuaalitiedosto.vrt”

–

ja tulostiedostona ”valmis_georeferoitu_tiedosto.tif”

Kun molemman GDAL-komennot on suoritettu, niin tuloksena on georeferoitu kuvatiedosto, joka
tietää paikkansa maailmassa.
Liitteessä 2. on toimiviksi testatut komennot karttalehden 204301 eri ikäisille kartoille.
Vaihe 2, vaihtoehto b): GDAL-komentojen luominen taulukkolaskentaohjelmalla
Komentojen kirjoittamisen helpottamiseksi latuviitta.org -sivustolta voi ladata
taulukkolaskentapohjan, joka helpottaa tukipisteiden syöttämistä ja toimivien GDAL-komentojen
luomista. Tiedosto on Open Document -muodossa ja testattu Open Office 4.0 sekä Excel 2010
-versioilla ja sen voi ladata osoitteesta
http://latuviitta.org/documents/GDAL_georeferointiavustin.ods
Kuvaruutukaappaus taulukosta näkyy alla. Käyttäjän vastuulle jää täyttää oranssit ruudut, ja valmiit
GDAL-komennot syntyvät kahteen leveään keltaiseen soluun. Komennot suoritetaan GDALkomentoikkunassa kuten edellisessäkin vaihtoehdossa.

Liitteessä 2. on toimiviksi testatut komennot karttalehden 204301 eri ikäisille kartoille.
Menetelmä 2: Georeferointi QGIS-ohjelmalla

QGIS-ohjelmassa on varsin hyvä georeferointiohjelma. Ennen sen kokeilemista täytyy tarkistaa,
että käytössä on joko QGIS-versio 1.8 tai sitten hyvin uusi QGIS-versio eli v. 2.0.1.3. Vanhemmilla
2.0 -versioilla on ongelmia jpeg-kuvien näyttämisessä.
Georeferointityökalu ei ole heti asennuksen jälkeen aktiivisena, vaan se täytyy ottaa käyttöön
liitännäisten hallintatyökalun avulla laittamalla rasti ruutuun.

Tämän jälkeen työkalu löytyy rasterivalikosta.

Ensimmäiseksi avataan georeferoimaton kartta. Avaamisvaiheessa ohjelma kysyy kartan
koordinaattijärjestelmää. Annetaan ohjelmalla kartan oikea KKJ-kaista.

Käytetään ohjelman siirtymis- ja kohdennustyökaluja, otetaan näkyviin ensimmäinen nurkka ja
käytetään Lisää piste -työkalua.

Annetaan koordinaatit kuten aikaisemmassa Gimp-esimerkissäkin ja kierretään kaikki nurkat.

Viimeistään sitten, kun kaikki tukipisteet on kerätty, on annettava muunnosasetukset
georeferointityökalulle. Alla olevilla asetuksilla voi aloittaa, ja tulos toimii ainakin QGISohjelmalla itsellään. Muut ohjelmat eivät välttämättä pidä ”DEFLATE” -pakkauksesta, vaan
kannattaa valita joku muu vaihtoehto.
Huomaa, että QGIS:in taulukossa pikseliriveillä on miinusetumerkki tarkoittamaan ”682 pikeliä
yläkulmasta alaspäin”. GDAL haluaa tämän tiedon ilman miinusmerkkiä.

Georeferointisovelluksen vihreä nuoli, Play-näppäin suorittaa georeferoinnin. On myös mahdollista
pyytää ohjelmaa vain luomaan GDAL-komennot. Nämä ovat samoja komentoja, mitä edellä
kirjoitettiin käsin ja taulukkolaskentaohjelman avustamana.

Menetelmä 3: Georeferointi OziExplorerilla

OziEplorer on kaupallinen GPS-ohjelma, jossa on varsin mukava työkalu kuvatiedostojen
georeferoimiseksi, joten esitellään sekin tässä esimerkin vuoksi. Tehtävään käytetään OziExplorerohjelman kalibrointityökalua.

OziExplorer voi näyttää karttaa kolmessa eri mittakaavassa ja lisäksi kalibrointi- eli
georefereointitiedot vaikka yhtäaikaa, jos käyttäjä niin haluaa. Tämän ansiosta tukipisteiden
syöttäminen on sekä nopeaa että tarkkaa.

Seuraavissa kuvissa esitetään oikeat asetukset KKJ-projektiolle yleensä ja erityisesti KKJ:n 2kaistalle.

KKJ-kartoille valitaan kaistasta riippumatta projektioksi ”Transverse Mercator” sekä ”User grid”
”Finnish grid”.

Suomalaisen hilan oletuksena on KKJ:n 3-kaista. Muita kaistoja varten täytyy säätää
keskimeridiaani ja itäkoordinaatin poikkeutus oikeiksi. Keskimeridiaani on 1-, 2-, 3- ja 4-kaistoille
samassa järjestyksesä 21, 24, 27 ja 30 astetta itäistä pituutta. Vastaavasti itäkoordinaatin poikkeutus
on 1500000, 2500000, 3500000 tai 4500000 metriä. Tarkista, että tuli 7 numeroa ennen
desimaaliosaa, ja varmista myös ilmansuunnat. OziExplorer on australialainen ohjelma ja olettaa
usein, että ollaan eteläisellä pallonpuoliskolla.

Kun asetukset on annettu, niin mitataan ja tallennetaan tukipisteet. Sama työ on tehty jo
aikaisemmin Gimp:llä ja QGIS:llä. Pikselit tulevat automaattisesti, mutta koordinaatit käyttäjän on
syötettävä itse.

Kierretään kaikki neljä kulmaa; neljän tukipisteen mittaaminen on nopeaa ja näin hyvin skannatuille
kartoille neljä pistettä riittää. OziExplorerin kalibrointi ei koske alkuperäiseen kuvatiedostoon
ollenkaan, vaan ohjelma osaa vääntää kuvan oikeaan asemaan kalibrointipisteiden avulla lennossa.
Jos kalibrointi tuntuu epätarkalta, niin tukipisteitä voidaan korjailla tai niitä voidaan mitata lisää
milloin vain käyttämällä työkalua ”Check calibration of map”.

OziExplorer kirjoittaa georeferointitiedon pieneen tekstitiedostoon, jonka nimi päättyy
tarkenteeseen ”.map”. Liitteessä 1. on esimerkki tällaisesta tiedostosta, ja map-tiedoston rakenteen
kuvaus löytyy netistä.
GDAL löytää georeferoinnin myös OziExplorerilla kalibroidusta kuvatiedostosta, kunhan GDAL:ia
pyytää lukemaan nimenomaan tämän .map-tiedoston. Esimerkiksi
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 ozilla_kalibroitu_tiedosto.map gdalilla_georeferoitu_tiedosto.tif

Menetelmä 4: Tee ESRI World file taulukkolaskentaohjelmalla

Yleinen tapa georeferoida rasterikarttoja on käyttää ESRI World file -tiedostoa. World file
-tiedostolla annetaan kuvan vasemman yläkulman pikselin keskikohdan koordinaatit sekä pikseliko
itä-länsi-suuntaan ja pohjois-eteläsuuntaan erikseen. Periaatteessa voidaan myös kertoa, kuinka
paljon kuvatiedosto on kiertynyt, mutta tämä on kyllä käytännössä pelkkää teoriaa, koska juuri
mikään ohjelmisto ei tue kiertoparametrien käyttämistä. World filestä voi lukea lisää mm. täältä
http://latuviitta.org/documents/ESRI_World_file_eli_TFW-tiedosto.pdf
http://latuviitta.org/documents/TFW_lunttilappu.png
Kierrettyjen world file -tiedostojen tekoa voi harjoitella tällä taulukkolaskentamallilla
http://latuviitta.org/documents/rotated_worldfile.ods
Alla olevasta kuvasta selviää, mitä on tehtävä, jotta skannatusta kuvasta löytyvien tietojen
perusteella voidaan rakentaa world file skannatun kartan georeferoimiseksi. En varsinaisesti
suosittele tätä menetelmää, mutta kun sitä joku kuitenkin haluaa käyttää, niin vähintään kannattaa
pyrkiä tekemään se oikein. Kannattaa muistaa, että world file -menetelmää ei kannata käyttää, jos
kartta on skannattu vinoon.

Latuviitan taulukkolaskenaohjelmalle tehty georeferointiavustin auttaa kelvollisen world filen
tekemisessä, mutta vain tietyillä ehdoilla. Jotta soluihin kirjoitetut yhtälöt toimisivat, niin kartasta
on mitattava täsmälleen neljä tukipistettä ja ne on mitattava täsmällleen oikeassa järjestyksessä:
vasen ylä, vasen ala, oikea ala, oikea ylä.

Neljän tukipisteen mittauslukemat.

HUOM! Muista vaihtaa desimaalierottimeksi piste ennen kuin tallennat world file:n!
World file -laskennan vaatima tukipisteiden syöttöjärjestys ja laskentakaavojen luoma lopputulos.
Nämä kuusi riviä tarvitsee sitten vain tallentaa tavalliseksi tekstitiedostoksi esimerkiksi Notepadohjelmalla samaan hakemistoon, missä käsiteltävä kuvatiedostokin on. Tiedostolle annetaan nimi,
jonka alkuosa on sama kuin kuvatiedostolla ja tiedostonimen tarkentimena ”.jgw”. Esimerkiksi
kuvatiedoston ja vastaavan world filen nimistä:
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.jgw

World file:n avulla georeferoidun kartan projektion kertominen
World file ei sisällä tietoa kartan käyttämästä projektiosta. Se voidaan antaa luomalla
tiedostohakemistoon toinen pieni tekstitiedosto, jonka nimen alkuosa on jälleen sama kuin
kuvatiedostolla mutta nimen tarkentimena tällä kertaa ”.prj”. Tiedostoon tallennetaan tekstinpätkä,
joka kertoo kuvan projektion. Tästä ei kuolevaisen tarvitse ymmärtää tämän enempää. Alla on
toimiva esimerkki äskeistä kuvaa varten ja liitteessä 3 on prj-tiedostot KKJ-kaistoja 1-4 varten.
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.prj
PROJCS["KKJ / Finland zone
2",GEOGCS["KKJ",DATUM["D_KKJ",SPHEROID["International_1924",6378388,297]],PRIMEM
["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Merc
ator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",24],PARAME
TER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",2500000],PARAMETER["false_northi
ng",0],UNIT["Meter",1]]

Vielä lisää vaihtoehtoja

MapInfo käyttää kuvien georeferoimiseen samanlaista menetelmää kuin OziExplorer. Tiedosto on
yksinkertaisen näköinen ja sellaisen joku varmaan osaisi kirjoittaa myös ilman MapInfoa.
Tukipisteen koordinaatit ovat itsestään selvät ja pikselikoordinaateissa pikseli 0,0 näyttää olevan
vasemmassa yläkulmassa, mihin olemmekin jo tottuneet. KKJ-kaistoja varten pitäisi
todennäköisesti säätää keskimeridiaania ja itäpoikkeutusta samalla tavalla, kuin tehtiin OziExplorerharjoituksessa.
CoordSys Earth Projection 24, 28, "m", 27, 0, 1, 3500000, 0
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "rasterikuva.jpg"
Type "RASTER"
(3020000,6720000) (0,0) Label "Pt 1",
(3100000,6720000) (4000,0) Label "Pt 2",
(3100000,6640000) (4000,4000) Label "Pt 3",
(3020000,6640000) (0,4000) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 24, 28, "m", 27, 0, 1, 3500000, 0
Units "m"

Mitä iloa georeferoinnista on tavalliselle ihmiselle?

Vastaus: Jos ei käytä karttoja tietokoneella, niin ei mitään.
Jos taas käyttää tietokonetta, niin georeferoinnin hyöty selviää seuraavista kuvaruutukaappauksista.
Esimerkkiohjelmina käytetään OpenJUMP:ia, Kosmo GIS:iä ja QGIS:iä. Ohjelmien kotisivut:
http://openjump.org/
http://opengis.es/
http://qgis.org/fi/site/
OpenJUM:sta on käytettävä ”development snapshot” latauksista jotain tuoretta Plus -versiota. Hyvä
Kosmo-versio on uusin 3.0 RC1 ja QGIS:lle sopii joko versio 1.8 tai sitten versio 2.0.1-3 tai sitä
uudempi.

OpenJUMP ja synkronoidut projektit

Käynnistä OpenJUMP ja luo sille useita projekteja. Avaa yksi georeferoitu kartta jokaiseen
projektiin. Järjestä projektit ruudukkoon ja pienennä projektien vasemmassa reunassa olevat
hakemistopuut. Synkronoi projekti-ikkunat.

Lopputulos: Kun siirrät tai muutat kartan kokoa yhdessä ikkunassa, kaikissa muissa ikkunoissa
olevat kartat seuraavat mukana. Kas, tämän liittymän kohdalla oli 60-luvulla iso pelto.

Kosmo GIS ja synkronoidut karttanäkymät

Kosmo toteuttaa saman idean kuin OpenJUMP, mutta vähän paremmin. Kosmossa voidaan käyttää
yhtä ainoaa projektia, johon luodaan useita näkymiä. Näkymiin voidaan avata yksilölliset
karttatasot, ja ne voidaan synkronoida keskenään.

Ennen, jälkeen tai sekaisin

Samasta paikasta olevat georeferoidut kartat voidaan asettaa helposti myös päällekkäin. Karttojen
läpinäkyvyyttä säätämällä tällä tavalla voi usein erottaa muutokset helpommin kuin karttoja
vierekkäin vertaamalla. Esimerkiksi Kaarela vuonna 1964.

Kaarela vuonna 1991

Vuosien 1964 ja 1991 kartat päällekkäin osaksi läpikuultavina.

Uusi ilmakuva ja vuoden 1964 kartta Konalasta.

Liite 1. Esimerkki OziExplorer-kalibrointitiedostosta
OziExplorer Map Data File Version 2.2
Kannelmaki_58.jpg
C:\testi\kannelmaki_58.jpg
1 ,Map Code,
Finland Hayford,WGS 84,
0.0000,
0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 491, 691,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
2540000,
6690000,N
Point02,xy, 6386, 657,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
2550000,
6690000,N
Point03,xy, 6425, 6573,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
2550000,
6680000,N
Point04,xy, 527, 6614,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
2540000,
6680000,N
Point05,xy,
,
,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
,
,N
Point06,xy,
,
,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
,
,N
Point07,xy,
,
,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
,
,N
Point08,xy,
,
,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
,
,N
Point09,xy,
,
,in, deg,
,
,N,
,
,W, grid,
,
,
,N
Projection Setup,
0.000000000,
24.000000000,
1.000000000,
2500000.00,
0.00,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC
These follow if they exist
Track File = TF
These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM?
These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,6850,0
MMPXY,3,6850,8688
MMPXY,4,0,8688
MMPLL,1, 24.709122, 60.329712
MMPLL,2, 24.919346, 60.327764
MMPLL,3, 24.913977, 60.196074
MMPLL,4, 24.704596, 60.198012
MM1B,1.693196
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,6850,8688

Täydellisesti OziExplorerissa toimivaa kalibrointitiedostoa ei ole ihan yksinkertaista tehdä
käsityönä, mutta Point-riveiltä ja Projection Setup -riviltä selviää kyllä mikä on kalibroinnin idea.

Kalibrointitiedoston rakenne on kuvattu erimerkiksi tällä sivulla
http://code.google.com/p/androzic/wiki/MapFile

Liite 2. Komennot, joilla saadaan georeferoitua seuraavat vanhojen painettujen karttojen palvelusta
haettujen Hämeenkylän karttalehden tiedostot:
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1961.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1964.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1967.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1978.jpg
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1991.jpg

Karttojen latauslinkit,jotka saattavat muuttua:
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1958.jpg
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1961.jpg
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1964.jpg
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1967.jpg
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1978.jpg
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/download.php?
file=21_Peruskartta_20k/2/2043/204301/204301_1991.jpg

gdal_translate -of VRT -gcp 493 690 2540000 6690000 -gcp 528 6612 2540000
6680000 -gcp 6425 6573 2550000 6680000 -gcp 6384 656 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.jpg temp_58.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_58.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1958.tif
gdal_translate -of VRT -gcp 461 682 2540000 6690000 -gcp 471 6597 2540000
6680000 -gcp 6365 6583 2550000 6680000 -gcp 6354 668 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1961.jpg temp_61.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_61.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1961.tif
gdal_translate -of VRT -gcp 503 683 2540000 6690000 -gcp 556 6605 2540000
6680000 -gcp 6442 6547 2550000 6680000 -gcp 6383 624 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1964.jpg temp_64.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_64.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1964.tif
gdal_translate -of VRT -gcp 438 670 2540000 6690000 -gcp 430 6598 2540000
6680000 -gcp 6314 6600 2550000 6680000 -gcp 6322 678 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1967.jpg temp_67.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_67.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1967.tif
gdal_translate -of VRT -gcp 2576 577 2540000 6690000 -gcp 2603 6494 2540000
6680000 -gcp 8494 6468 2550000 6680000 -gcp 8468 556 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1978.jpg temp_78.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_78.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1978.tif
gdal_translate -of VRT -gcp 2860 548 2540000 6690000 -gcp 2860 6480 2540000
6680000 -gcp 8731 6505 2550000 6680000 -gcp 8763 582 2550000 6690000
21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1991.jpg temp_91.vrt
gdalwarp -of Gtiff -co tiled=yes -co compress=jpeg -s_srs epsg:2392 -t_srs
epsg:2392 temp_91.vrt 21_Peruskartta_20k-2-2043-204301-204301_1991.tif

Liite 3. Prj-tiedostopohjat KKJ:n kaistoja 1-4 varten. Tiedosto tallennetaan samalla nimellä kuin
jpeg-kuvatiedosto, mutta sille annetaan tarkennin ”.jgw”. Tiedosto talllennetaan pelkkänä tekstinä
esimerkiksi Notepad-ohjelmalla, ja projektiomäärittely tiedoston sisällä täytyy olla yhdellä ainoalla
rivillä ilman rivinvaihtoja.
PROJCS["KKJ / Finland zone
1",GEOGCS["KKJ",DATUM["D_KKJ",SPHEROID["International_1924",6378388,297]],PRIMEM
["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Merc
ator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",21],PARAME
TER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",1500000],PARAMETER["false_northi
ng",0],UNIT["Meter",1]]

PROJCS["KKJ / Finland zone
2",GEOGCS["KKJ",DATUM["D_KKJ",SPHEROID["International_1924",6378388,297]],PRIMEM
["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Merc
ator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",24],PARAME
TER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",2500000],PARAMETER["false_northi
ng",0],UNIT["Meter",1]]

PROJCS["KKJ / Finland Uniform Coordinate
System",GEOGCS["KKJ",DATUM["D_KKJ",SPHEROID["International_1924",6378388,297]],P
RIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse
_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",27],P
ARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",3500000],PARAMETER["false_n
orthing",0],UNIT["Meter",1]]

PROJCS["KKJ / Finland zone
4",GEOGCS["KKJ",DATUM["D_KKJ",SPHEROID["International_1924",6378388,297]],PRIMEM
["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Merc
ator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",30],PARAME
TER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",4500000],PARAMETER["false_northi
ng",0],UNIT["Meter",1]]

