Tiedostonimissä ja oheistiedoissa käytetyt selitteet:
(Huom! Karttojen sisällöstä enemmän tiedostoissa “Suomalaisia karttasarjoja” ja
“Suomalaisia karttakirjasarjoja”)
(Tiedostonimen tehtävänä on kuvata tiedoston sisältöä, se ei viittaa kartan varsinaiseen
nimeen.)
(+ vuosi) = Karttaa on täydennetty käsin kyseisenä vuonna. Jos täydentämisvuotta ei

tunneta, mainitaan laadintavuoden yhteydessä pelkkä +.
Käytetään vain, jos täydentäminen on ollut systemaattista ja tarkoituksellista. Muuten
merkitään mk.
(vuosi sulkeissa) = Karttaan tehty (uudelleen)painettaessa vähäisiä muutoksia.
[vuosi hakasulkeissa] = Kartan laadintavuosi, mikäli kartta kuvaa menneisyyttä, tai pyrkii
kuvaamaan tulevaisuutta.
Ote = Tiedosto koostuu vain osasta karttalehteä siten, että siitä puuttuu merkittäviä osia
varsinaisesta kartan kuvaamasta alueesta.
Valokopio = Tiedosto on skannattu mustavalkoisista valokopioista. Mainittu ainoastaan,
mikäli alkuperäinen kartta on värillinen, tai valokopion laatu on havaittavasti alkuperäistä
heikompi. Monet valokopiot on koottu pienemmistä osista ja taiteltu kokoon, minkä vuoksi
niissä saattaa näkyä liitosmarginaaleja, rypistymiä ja tummentumia.
Tässä valokopioiksi on laskettu kaikki valomekaaniset kopiot, myös 1800luvun
heliografiat, mutta ei mitään käsin piirrettyjä kopioita menetelmästä riippumatta.
vär = Alkuperäisessä kartassa käytetty (tarkoituksellisesti) värisävyjä. Ei ota kantaa, onko
kartta väritetty käsin. Käytetään vain, jos kyseessä on mustavalkoinen skannaus värillisestä
kartasta.
et = Tiedosto lievästi epätarkka, mutta pienimmät kohteet vielä luettavissa.
ET = Tiedosto voimakkaasti epätarkka, pienimmät kohteet eivät lainkaan luettavissa.
Tämänkaltaiset kartat ovat yleensä erityyppisten teosten liitekarttoja, tai voimakkaasti
pienennettyjä näköispainoksia
(esim.) 1+2 =Tiedosto on koottu siten, että se sisältää yhden alkuperäisen karttalehden
kokonaan, ja kaksi osittain. Mikäli tiedosto koostuu yhdestä lievästi puutteellisesta
karttalehdestä, ilmaistaan se muodossa 0+1. Mikäli kartta koostuu useammasta osakartasta, ei
osakarttoja lasketa erillisiksi karttalehdiksi.
mg = Varsinainen karttalehden kuvaama alue näkyy tiedostossa kokonaan, mutta lehdestä

puuttuu marginaaleja. Mikäli kartta päättyy ehdollisesti rajaan siten, että rajan ulkopuolinen
alue on kuvattu kartalla ainoastaan viitteellisesti, lasketaan myös tällainen alue marginaaliksi.
lm = Tiedostossa kokoamisesta johtuen huomattavan puutteellisia liitosmarginaaleja.
mk = Kartassa siihen alunperin kuulumattomia merkintöjä. Arkistoleimoja ei lasketa
mrkinnöiksi.
hk = Kartta huonokuntoinen.
Oheismateriaalia = Hakemisto, jossa on laatimiani selitelmiä, tms. joiden sisällöstä itse
vastaan.
Muuta:
Karttojen mittakaavat on tiedostonimissä pyöristetty lähimpään tuhatlukuun. Mittakaava
on mainittu vain, jos se esiintyy numeerisena itse kartalla ottamatta kantaa, vastaako tämä
kartan “todellista” (graafista) mittakaavaa.
Tiedoston nimessä ilmoitettu vuosiluku on ensisijaisesti kartan laadinta, ei painovuosi.
Peruskartoissa on kuitenkin yleensä käytetty painovuotta, koska lehtien laadintavuotta ei aina
yksiselitteisesti ole määritelty. Ilmakuvakarttojen nimissä on mainittu vuodet, joina kartan
sisältämät ilmakuvat on otettu, mikäli ne tunnetaan.
Mikäli käsinpiirretystä kartasta tunnetaan useita kappaleita, mainitaan ensisijaisesti
originaalin säilytyspaikka. Valitettavasti ei kaikkien käsinpiirrettyjen karttojen arkistotun
nuksia ole voitu selvittää. Kartta tulkitaan käsinpiirretyksi, mikäli ei ole tiedossa, että se olisi
painettu 20 vuoden kuluessa laatimisesta.
Käsitteellä “peitepiirros” tarkoitetaan tilannetta, jossa varsinaiset kuvaavat karttamerkin
nät on piirretty käsin aiemmin painettuun pohjakarttaan. (Käsitteellä voidaan myös viitata
tilanteeseen, jossa on laadittu käsin piirtämällä tai painamalla karttamerkintöjä läpinäkyvälle
alustalle asetettavaksi aiemmin painetun pohjakartan päälle, mutta tällaisia ei toistaiseksi
esiinny sivustolla.)
Tiedostonimissä ja oheistiedoissa Ükirjain on korvattu Ukirjaimella.
Maanmittaushallitus = nyk. Maanmittauslaitos
Geologinen toimikunta = nyk. Geologinen tutkimuskeskus
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