Sivustolle 19.7.2012 tehdyt muutokset:
Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 19.7.2012:
Hakemistoon KARTAT/Kaupunkikartat:
*Hamina matkailukartta 1963
*Iisalmi asemakaava 1961
*Joensuu asemakaava 1924
*Kotka 1961
*Loviisa matkailukartta 1961
*Maarianhamina asemakaava 1956
*Orivesi opaskartta 1977
*Salo matkailukartta 1961
*Savonlinna 1949
*Savonlinna 1958
*Savonlinna opaskartta 1970
*Seinäjoki osoitekartta 1954
*Seinäjoki 1967?
*Seinäjoki 1970
*Sippola opaskartta 1973
*Tornio asemakaava 1959
*Tornio 1963
*Vaajakoski osoitekartta 1973
*Vammala matkailukartta 1967
*Varkaus matkailukartta 1964
*Äänekoski osoitekartta 1979
Hakemistoon KARTAT/Kaupunkikartat/Suomen matkakartasto 1897 & 1902 kaupunkeja:
*Hanko 1902
*Heinola 1902
*Jyväskylä 1902
*Käkisalmi 1902
*Kuopio 1902
*Lappeenranta 1902
*Loviisa 1902
*Oulu 1902
*Pori 1902
*Porvoo 1902
*Savonlinna 1902
*Tampere 1902
*Turku 1902
*Vaasa 1902

*Viipuri 1902
Hakemistoon KARTAT/Peruskartat:
*Peruskartan mallilehti 1948
Hakemistoon KARTAT/Pitäjänkartat/Erillisiä pitäjänkarttoja:
*Haapavesi 1:20.000 1919
*Kälviä 1:20.000 ca. 1890 (+)
*Siuntio 1:20.000 1905
*Ylimaalahti 1:20.000 1891, osa
Hakemistoon KARTAT/Pitäjänkartat/´´Uusi pitäjänkartasto´´ 18281915:
*"Uusi" pitäjänkartta Kaustinen 1847 (+)
*"Uusi" pitäjänkartta Kruunupyy 1849 (+)
*"Uusi" pitäjänkartta Kälviä 1845 (+)
Hakemistoon KARTAT/Pitäjänkartat/´´Vanha pitäjänkartasto´´ 17371808:
*"Vanha" pitäjänkartta 1:32.000 Kymi 1804
*"Vanha" pitäjänkartta 1:32.000 Pyhtää 1804
*"Vanha" pitäjänkartta 1:32.000 Säkkijärvi 1804
*"Vanha" pitäjänkartta 1:32.000 Virolahti 1804
Hakemistoon KARTAT/Sekalaista:
*Venäl. yleiskartta 1:1.260.000 KantaSuomi ymp. 1829
Hakemistoon KARTAT/Topografiset kartat:
*Topografinen kartta 1:20.000 Taavetti 1944
*Venäl. topografinen kartta 1:126.000 Varsova 1870
Tämän jälkeen pitäisi hakemistossa “KARTAT” olla 1160 varsinaista karttatiedostoa.
Lisäksi:

*Suurin osa hakemistossa “KARTAT/Kaupunkikartat/Suomen matkakartasto 1897 & 1902
kaupunkeja” jo aiemmin olleista tiedostoista on korvattu vastaavilla parempikuntoisilla versioilla.
*Hakemistossa “KARTAT/Kuopio” ollut tiedosto “Topografinen kartta Kuopio 1:20.000 1925?” on
korvattu vastaavalla tiedostolla “Topografinen kartta Kuopio 1:20.000 1925? (2+0)”.
*Hakemistossa “KARTAT/Maakuntakartat, ym.” olleet tiedostot “Viipurin kuvernementti 1805, ote” ja
“Viipurin kuvernementti 1832 (mg)” on korvattu vastaavilla tiedostoilla “Viipurin kuvernementti
1805” ja “Viipurin kuvernementti 1832”.
*Hakemistossa “KARTAT/´´Schubertin kartasto´´” ollut tiedosto “(I)+II+(III) VaasaPielisjärvi 1844
valokopio (1+2)” on korvattu vastaavalla tiedostolla “I+II+(III) VaasaPielisjärvi 18521853
valokopio (2+1)”.
*Hakemistossa “KARTAT/Topografiset kartat” olleet tiedostot “Topografinen kartta 1:100.000 Simola
1944 (mg)” ja “Topografinen kartta 1:100.000 Säkkijärvi 1944 (mg)” on korvattu vastaavilla
tiedostoilla “Topografinen kartta 1:100.000 Simola 1944” ja “Topografinen kartta 1:100.000
Säkkijärvi 1944”.
Mikäli sivustolta löytyy edelleen viallisia toimintoja tai virheellisiä tietoja, kehotan ottamaan asiasta
yhteyttä palautesähköpostiini timo.meriluoto@yahoo.co.uk

