Joukko tärkeimpiä Suodenniemeen liittyviä karttakokoelmia

Maakirjakartat
Maakirjakartat tarjoavat ensimmäisen olemassa olevan näkymän entisajan suodenniemeläisten asuinympäristöön. Suodenniemen vanhimmat tilukset kartoitti ruotsalainen maanmittari Jonas Streng vuonna 1644.
Koska ensimmäiset kartat oli laadittu verotuksen tarpeisiin, käsitti se vain verotettavat kohteet. Siksi karttaaineisto ei muodosta yhtenäistä kuvaa maastosta
vaan se käsittää lähinnä talot sekä niihin kuuluvat
pelto- ja niittyalat. Tilojen väliin ja siten verotuksen
ulkopuolelle jääneet alueet jäivät kartoittamatta.

Kuva 1: Pohjakylä vuonna 1644

Maakirjakartoissa kiehtovia yksityiskohtia ovat paikannimet sekä jokaiseen karttaan liittyvässä selitysosassa olevat ajan elämänmenoon liittyvät merkinnät. Ne saattavat ensin vaikuttaa vaikealukuisilta
mutta pienellä opiskelulla niiden sisältöön alkaa
päästä kiinni. Muun ohessa huomio kannattaa kiinnittää kartassa näkyviin aitoihin: tuohon aikaan
viljelijän tuli aidata viljelmänsä, minkä vuoksi kartoissa kaikki pienimmätkin peltotilkut on aidattu.
Mikäli vapaana liikuskeleva karja tärveli peltoja,
laskettiin se viljelijän huolimattomuudeksi ja siten
hänen vahingokseen.

Maakirjakartat löytyvät osoitteesta http://www.arkisto.fi/digi. Siellä
valitaan linkki Hakupalvelu, jonka hakuruutuun kirjoitetaan Mouhi
järffwi (huomaa välilyönti sanojen Mouhi ja järvi välissä). Hakutulokseksi tulevat kaikki Mouhijärven alueen digitoidut kartat, joista nähtäväksi voi klikata Suodenniemeä koskevat.
Maanmittaushallituksen uudistuskartat
Uudistuskartat ovat laajin digitoitu Suodenniemeä koskeva karttakokoelma. Siihen sisältyy sekä kylä- että tilakohtaisia karttoja 1700luvulta 1950-luvulle saakka. Kokonaisuus käsittää satoja kartta- ja
selityslehtiä.
Hieman kärjistäen sanoen uudistuskarttoihin sisältyy kolmenlaisia
karttoja: isojakokarttoja 1700-luvulta, isojaon täydennyskarttoja
1900-luvun alusta sekä yksittäisten tilojen jakoja esittäviä karttoja.
Näistä kaksi ensimmäistä kuvaavat kyliä ja viimeksi mainitut luonnollisesti yksittäisiä tiloja.
Kuva 2: Leppälammin kyläaukea 1780luvulla
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Isojakoon liittyvät kartat esittävät hienosti sitä, miltä Suodenniemi on ennen näyttänyt. Niissä näkyvät
muun muassa tiet, pihapiirit, viljelykset ja luonnonmuodostelmat, kuten kalliot. Täydennyskartat esittävät
samoja kohteita, mutta modernimmalla tekniikalla piirrettynä. Karttasymbolit ovat vaihdelleet eri aikoina
mutta lähtökohtana on, että vaaleanpunainen merkitsee pihapiiriä, keltainen peltoa, vihreä niittyä (luonnonniityt olivat arvossaan, koska heinää ei vielä tuolloin kasvatettu vaan se kerättiin luonnosta), valkoinen
puun kuvilla varustettu alue metsää, harmaa kalliota ja sininen vesistöä.
Kokoelmasta löytyy karttoja kaikilta niiltä alueilta, jotka olivat
asuttuja karttojen laatimisaikaan. Osa Suodenniemeä koskevista kartoista (erityisesti Putajan alueelta) löytyy Mouhijärven karttojen joukosta esimerkiksi Eskolan kylän kohdalta.
Kartoissa näkyy paljon numeroituja maa-aloja. Kustakin numerosta on selitys karttakuvien jälkeisillä selityslehdillä. Tiedot sisältävät ainakin paikan maanlaadun ja pinta-alan, mutta
toisinaan myös paikan tuonaikaisen nimen. Vanhemmissa
kartoissa tiedot on merkitty ruotsiksi, uudemmissa suomeksi.
Uudistuskartat löytyvät osoitteesta
http://www.arkisto.fi/digi. Karttojen paikallistamiseen on
Kuva 3: Yksityiskohta Pyykoskenmaan Kakkurilamolemassa useita keinoja mutta yksi on tällainen: Valitse Hamin tilan lohkomiskartasta vuodelta 1959
kupalvelu-linkki ja kirjoita hakuikkunaan hakusanaksi Suodenniemi. Valitse esiin tulevasta hakutuloksesta se Suodenniemi-sana, jonka yläpuolella mustalla sana Sarjat:.
Saat näkyviin kymmenen ensimmäistä hakutulosta mutta painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Kaikkilinkkiä saat nähtäväksi kaikki noin 150 karttakokonaisuutta.
Kalmbergin kartat
Kalmbergin kartasto kattaa eteläisen Suomen ja se laadittiin 1850luvulla. Laatimisen taustalla olivat venäläiset, jotka halusivat varautua
siihen uhkaan, että Suomen aluetta käytettäisiin Pietariin suuntautuvan
hyökkäyksen kauttakulkualueena. Siksi kartoitus kattaa vain maan eteläosat. Suodenniemi sijoittuu tässä jaossa aivan raja-alueelle, sillä kartasto kattaa pitäjän eteläiset ja läntiset osat mutta ei koillisosia, joten
esim. Lahdenperän suunnasta karttoja ei ole alun perinkään ollut.
Suodenniemeläisittäin Kalmbergin kartat antavat yleiskuvan siitä, miltä
pitäjä on tuohon aikaan näyttänyt. Yksityiskohtien tarkasteluun yllä
mainitut uudistuskartat ovat parempia, mutta yleiskuvan antajina nämäkin kartat ovat käyttökelpoisia.

Kuva 4: Heinijärven-Jättijärven alue
Kalmbergin kartastossa
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Linkin Kalmbergin Suodenniemeä koskeviin karttoihin löydät esimerkiksi Suodenniemi-Seuran kotisivulta http://www.suodenniemi-seura.fi.
Klikkaa etusivulla Tietoa Suodenniemestä, sitten Tutustu Suodenniemen
historiaan ja lopuksi Suodenniemen historiaa verkossa. Karttalinkit löytyvät sivun loppupäästä.
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Pitäjänkartat
Pitäjänkartat ovat peräisin 1800-luvun puolesta välistä. Ne täydentävät hyvin yllämainitun Kalmbergin kartaston tietoja. Pitäjänkartat kattavat koko Suodenniemen alueen, mutta ne muodostuvat osista, joiden tarkastelu voi vaatia hieman perehtymistä.
Pitäjänkartat löydät Suodenniemi-Seuran kotisivulta
http://www.suodenniemi-seura.fi. Klikkaa etusivulla Tietoa
Suodenniemestä, sitten Tutustu Suodenniemen historiaan ja
lopuksi Suodenniemen historiaa verkossa. Karttalinkit löytyvät
sivun loppupäästä.
Kuva 5: Märkäjärven ympäristöä vanhassa
pitäjänkartassa

Senaatin kartat

Senaatin kartat valmistuivat 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Suodenniemen eteläosan kartta
valmistui vuonna 1909 ja pohjoisosan vuonna 1910. Karttojen laatimisen syy oli samanlainen kuin Kalmbergin kartoissakin: Pietarin puolustaminen. Siksi tämäkin kartasto kattaa vain Suomen eteläosan. Suodenniemi on jälleen jakolinjalla: Kalmbergin kartoista onnekkaasti poiketen koko pitäjän alue on nyt kartoitettu,
mutta Suodenniemen lehdet ovat omalta kohdaltaan pohjoisimmat ja korkeussuunnassa myös itäisimmät laaditut kartat.
Kuten Kalmbergin kartasto myös Senaatin kartat tarjoavat yleiskuvan maastosta. Niissä näkyy Suodenniemi 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen päättyessä. Siinä näkyvät tiet sekä
osa taloista. Erityistä Senaatin kartoissa on, että merkinnät on
tehty venäjäksi. Niitä voi silti hyvin tarkastella ilman venäjänkielen taitoakin.

Kuva 6: Sävijärven seutua vuoden 1910 Senaatin
kartassa

Senaatin kartaston Suodenniemeä koskevat kartat löytyvät
osoitteesta http://www.arkisto.fi/digi. Klikkaa linkkiä Hakupalvelu ja kirjoita hakukenttään Senaatin kartasto. Klikkaa vielä
yläotsikon Sarjat: alla olevaa Senaatin kartasto –linkkiä ja etsi
listasta Suodenniemeä koskevat lehdet.

Vanhat painetut peruskartat
Maanmittauslaitos digitoi vanhat painetut peruskartat
kaikkien verkosta ladattaviksi vuonna 2014. Suodenniemeltä saatavilla on peruskarttoja useimmiten 1950-luvun lopulta 1980-luvun loppuun. Ne löytyvät osoitteesta
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi.
Mennessäsi palveluun ruksaa vasemmasta laidasta kohta
Peruskartta 1:20 000. Lähennä sitten kartta Suodenniemelle ja klikkaa haluamaasi karttaruutua. Ruudun värjäydyttyä
sen oikealla puolella olevaan kenttään ilmestyvät linkkeinä
Kuva 7: Putajaa vuoden 1961 peruskartassa
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tiedot saatavilla olevista kartoista. Paina haluamaasi linkkiä, minkä jälkeen valittu kartta avautuu käyttöösi
omaan ikkunaansa.
Uusimmat peruskartat ja muu vapaasti saatava kartta-aineisto
Nykyajan kartat ovat helpommin saatavilla Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Paikkatietoikkunapalvelusta. Sen osoite on
http://www.paikkatietoikkuna.fi. Palveluun on
yhdistetty monien karttatiedon tuottajien aineistoja. Siellä voi oman valinnan mukaan yhdistää mm.
peruskartan, ilmakuvan, kiinteistörajakartan ja muinaisjäännöskartan niin, että niitä voi tarkastella
päällekkäin toistensa lomitse. Palvelun tehokas
käyttö vaatii tiettyä perehtymistä mutta se on kannattavaa, kun eri tietoja voi yhdistellä toisiinsa kartalla.

Kuva 8: Suodenniemen kylän uusin peruskartta
höystettynä korkeus-/syvyyskäyrillä ja kiinteistörajoilla

Palveluun ollaan myös kytkemässä uusia aineistoja,
joten odotuksissa on, että se palvelee käyttäjiään tulevaisuudessa yhä monipuolisemmin.
Yksittäisiä Suodenniemeä koskevia karttoja
Yllämainittujen karttakokoelmien
tiedot on koottu SuodenniemiSeuran kotisivulle
http://www.suodenniemi-seura.fi.
Jos koet karttojen löytämisen karttakohtaisen ohjeistuksen avulla hankalaksi tai haluat nähdä muita kuin
yllämainittuja Suodenniemeen liittyviä digitoituja kartta-aineistoja käytä
seuran kotisivulle saavuttuasi tätä
polkua: Tietoa Suodenniemestä >Tutustu Suodenniemen historiaan >
Suodenniemen historiaa verkossa.
Karttalinkit on listattu sivun loppupuolelle. Paikkatietoikkunaan pääset
etusivulta klikkaamalla Suodenniemen kartta –linkkiä.
Viihdy vanhojen karttojen parissa ja
otathan seuraan yhteyttä, mikäli
kohtaat verkossa sellaisia Suodenniemen vanhoja karttoja, joita ei
kotisivun listauksesta vielä löydy!
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Kuva 9: Näkymä Suodenniemi-Seuran kotisivun karttalinkkiosasta
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