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TIIVISTELMÄ 

Posiva ja Turun yliopiston tietokonekartografian laboratorio (UTU-LCC) sopivat 2010–
2011 tutkimusyhteistyöstä Eurajoen maisemaa ja maankäyttöä koskevien kartta-aineis-
tojen muuttamisesta ja tulkitsemisesta paikkatiedoksi. Yhteisrahoitteisen hankkeen 
tavoitteena oli tuottaa maiseman ja maankäytön muutoksia koskevaa paikkatietoa 
Posivan tulevaa vuoden 2012 Biosphere Description -raporttia varten. Projektiin valit-
tiin työntekijäksi LuK Titta Koistinen maantieteen osastolta (maantieteen ja geologian 
laitos). Yhteistyöhanketta ohjasivat dosentti Niina Käyhkö (TY) ja FM Ari Ikonen ja 
FM Jani Helin (Posiva Oy). Tässä raportissa kuvataan hankkeen keskeisimmät tulokset 
ja aineistojen käsittelyt. Paikkatietoaineistojen käsittelyt ja muutostulkinnat on tehnyt 
LuK Titta Koistinen, joka jatkaa aiheeseen liittyvää tutkimustyötä maantieteen FM 
opinnäyteeksi. 

Alueiden menneisyyden tunteminen on keskeisessä roolissa tutkittaessa niiden tule-
vaisuutta tai laadittaessa erilaisia kehitysskenaarioita. Maankäytön ja maiseman alueel-
lisia ja ajallisia piirteitä on mahdollista tarkastella esimerkiksi historiallisen paikka-
tiedon avulla. Vanhat kartat ovat monipuolisia ihmistoimintaa kuvaavia aineistoja, joita 
Suomessa on saatavilla aina 1600-luvulta lähtien. Tällaisen tiedon siirtäminen paikka-
tiedoksi vaatii huolellisuutta, mutta mahdollistaa historiallisen aineiston yhteiskäytön 
muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa. Paikkatietojärjestelmissä (GIS 
– Geographical Information System) historiallista maisema- ja maankäyttötietoa on 
myös joustava visualisoida eri käyttötarpeisiin ja analysoida muutoksia, jotka aluetta 
luonnehtivat.  

Paikkatiedon muodostaminen vanhoista kartoista ja erilaisista tietolähteistä on kuitenkin 
monin tavoin haastavaa. Tässä Posivalle tuotetussa raportissa kuvataan paitsi Eurajoen 
maiseman- ja maankäytön muutoksia aikavälillä 1840–2007 myös koko lähtöaineiston 
prosessointikaari. Raportti kuvaa kuinka kartat tulkittiin, digitoitiin, yhtenäistettiin ja 
analysoitiin ja kuinka tuloksia arvioitiin. Lisäksi raportissa pohditaan lähtöaineistojen 
käyttökelpoisuutta niiden jatkokäytön näkökulmista. Jatkokäyttöön vaikuttivat esimer-
kiksi karttojen vaihteleva temaattinen sisältö ja siten niiden välisen tiedon vertailu-
kelpoisuus. Myös karttojen sijaintitarkkuus ja mittakaavojen väliset erot hankaloittivat 
paikkatarkkoja vertailuja ja aiheuttivat aineistojen karsintaa. Osa tämän raportin ulko-
puolelle jätetyistä lähtöaineistoista voi kuitenkin osoittautua hyödylliseksi esimerkiksi 
tulkinta-apuna tai lähestymiskarttana. 

Työssä vektoroidut ja analysoidut maankäyttö- ja maisematiedot ovat luotettavuu-
deltaan erilaisia. Maankäyttöluokista pellot, niityt ja rakennukset ovat luotettavimpia, 
vaikkakin niitty-käsitteen tematiikka aiheuttaakin jonkin verran haasteita luokan 
tulkintaan ja käyttöön. Suurin osa Eurajoen niityistä vaikuttaa kadonneen aikavälillä 
1840–1903 kun ne kynnettin etenkin Eurajoen alavilla savimailla pelloiksi. Pienten 
järvien ja lampien vertailu historiallisen paikkatiedon ja maastotietokannan välillä oli 
hankalaa. Tapauskohtainen tarkastelu antaisi viitteitä siitä, onko kyse todellisista muu-
toksista vai eroista aineistojen tarkkuudessa. Soiden ja kosteikkojen osalta ongelmana 
oli myös aineistojen väliset erot soiden kuvailussa. Joissain kartoissa suot ja kosteikot 
eivät selkeästikään olleet samalla tavalla kiinnostuksen kohteena kuin esimerkiksi 
maatalousmaa. Asutus on läpi tarkasteluajanjakson noudattanut samaa perusrakennetta 
vaikkakin sen painopiste on muuttunut. Samoin kulkuväylät noudattavat pitkälti samaa 



 

 

rakennetta 1840-luvulta 2000-luvulle, valtatie on tosin 1950-luvusta asti halkonut 
maisemaa. 

Avainsanat: Maakäyttö, maisema, paikkatieto, historiallinen kartta, muutosanalyysi, 
Eurajoki. 

 



 

 

Landscape and Land Use History of Eurajoki Between 1840 and 2007: 
Analysis of Geographical Data and Landscape Transformation 

ABSTRACT 

Posiva and the University of Turku Laboratory of Computer Cartography (UTU-LCC) 
agreed in 2010–2011 to conduct a joint research project about the development of the 
landscape of Eurajoki municipal. The prodject included transformation of digital 
historical cadastral maps into spatial data that can be analyzed and visualized with 
desktop GIS (Geographic Information Systems). Posiva is going to use the historical 
spatial data created in this project in their next Biosphere Description –report. Titta 
Koistinen (BSc) from the department of Geography and Geology produced and 
analyzed the data and docent Niina Käyhkö (Univeristy of Turku), Jani Helin (MSc) 
and Ari Ikonen (MSc) supervised the work. The used methods and fundamental results 
of the project are represented in this report. The research about the transformation of the 
rural landscape of Eurajoki is going to continue in the Master’s Thesis of Titta 
Koistinen. 

When studing scenarios and possible future landscapes of an area, the past landscape 
has an integral role. In addition historical maps have a key role in landscape 
transformation studies because they offer spatial data, information about the landscape 
features and land use of man, from the earlier decades and centuries. In Finland 
cadastral maps span as far as to the 17th century. Unfortunately this time scale covers 
only part of the country. Transforming of historical cartographic data into digital spatial 
data includes many concerns and requires caution. However when the process is 
conducted well, historical spatial data can provide new possibilities in analyzing, 
modelling and visualizing of the landscape change and dynamics. In addition 
transformation to digital spatial data is the only way historical landscape information 
can be used together with modern spatial data products. 

In this report the whole transformation process of the digital cadastral maps into 
vectorized spatial data is depicted. This includes interpritation of the used maps, 
vectorizing of the selected elements, standardizing of the heterogeneous spatial data and 
analyzing and estimating of the quality of the produced data. In addition report includes 
description of used landscape change study methods and visualizations of the produced 
spatial data and change analysis results. The future possibilities and restrictions of the 
data are also discussed. Main challenges for the use are thematic differencies and 
inconsistencies between the original map products. Different scales and geometric 
errors cause also some concerns for the future use. The spatial data produced from the 
more general map products can however turn out to be useful for example as 
approaching maps. The time scale of the study starts from the 1840’s and ends in 2007.  

The maps used in this project turned out to be very varying in their consistency and 
reliability. This alternation was evident also between the landscape elements. Fields, 
meadows and buildings were depicted in the most consistent manner between the maps, 
altough meadow as a concept has somewhat changed during the research period. Most 
of the meadows in Eurajoki disappeared by the 1903–1904 as most of them were 
ploughed into fields. Measuring the changes in small lakes between the historical spatial 
data and the modern land use information was more challenging as precision of 
depiction was so different between the products. Comparing wetlands was also very 



 

 

difficult task because the way of classifying and depicting of them varied from one 
historical map to another. The basic structure of settlements has maintained during the 
whole study period although the housing in different parts of the municipal has 
somewhat changed it’s emphasis. The basic composition of roadnetwork has also 
remained throughout the study period. The only clear new feature in the landscape is the 
highway that was built in 1950’s. 
 
Keywords: Land use, landscape, geographical information, historical map, trans-
formation analysis, Eurajoki. 



1 
 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1  JOHDANTO ............................................................................................................. 3 

2  AINEISTOT .............................................................................................................. 7 

 2.1  Pitäjänkartta 1840–1844 ................................................................................. 11 
 2.2  Kalmbergin kartta 1850/1855 .......................................................................... 12 
 2.3  Venäläiset topografikartat 1903–1904 ............................................................ 12 
 2.4  Suomen taloudellinen kartta 1927/1928 ......................................................... 13 
 2.5  Peruskartta 1962 ............................................................................................ 13 

3  MENETELMÄT JA TYÖVAIHEET ......................................................................... 15 

 3.1  Karttojen tulkinta ............................................................................................. 15 
 3.2  Karttakohteiden muuttaminen paikkatiedoksi ................................................. 20 
 3.3  Aineistojen yhtenäistäminen ........................................................................... 22 
 3.4  Maaperäkartan ja topografiaa kuvaavan korkeusmallin tulkinta ja luokittelu .. 25 
 3.5  Paikkatietoanalyysit ........................................................................................ 26 
  3.5.1  Maankäyttö ja maanpeite ...................................................................... 26 
  3.5.2  Maankäytön vertailu topografiaan ja maaperään .................................. 30 
  3.5.3  Asutus ja kulkuväylät ............................................................................. 31 

4  TULOKSET ............................................................................................................ 33 

 4.1  Eurajoen maankäyttö ja maiseman rakenne eri aikoina ................................. 33 
 4.2  Maankäytön keskeisimmät muutokset aikatasojen vertailun perusteella........ 39 
 4.3  Muutosmallit ja yksittäisten maanpeiteluokkien dynamiikka ........................... 42 
 4.4  Maankäytön suhde maaperään ja pinnanmuotoihin ....................................... 50 
 4.5  Asutuksen ja kulkuväylien kehitys .................................................................. 57 

5  YHTEENVETO ...................................................................................................... 63 

6  JATKOKÄYTTÖ ..................................................................................................... 65 

LÄHDELUETTELO ....................................................................................................... 69 

 



2 
 

 



3 
 

 

1 JOHDANTO 

Tämä raportti käsittelee Turun yliopiston geoinformatiikan laboratorion (UTU-LCC, 
maantieteen ja geologian laitos) ja Posiva Oy:n Eurajoen maiseman historiallisia 
muutoksia koskevan yhteisrahoitteisen hankkeen lopputuloksia. Turun yliopisto ja 
Posiva Oy sopivat yhteistyöstä keväällä 2010. Tutkimus toteutettiin Turun yliopistossa 
vuoden 2010 aikana ja siihen palkattiin tutkimusavustajaksi LuK Titta Koistinen. 
Tutkimusta ohjasivat dosentti Niina Käyhkö (TY), FM Jani Helin (Posiva Oy) ja FM 
Ari Ikonen (Posiva Oy). Raportti esittelee tutkimuksessa käytettyjen vanhojen karttojen 
käsittely- ja tulkintaratkaisuja, kartoista tuotettujen paikkatietoaineistojen analysointia 
ja keskeisiä maiseman muutoksia ajanjaksolla 1840–2007. Raportin tietoja käytetään 
Posiva Oy:n seuraavan Biosphere Description -raportin pohja-aineistoina kuvaamaan 
Eurajoen kunnan alueen maiseman kehitystä erityisesti resurssien käytön näkökulmasta. 
Biosfääriraportin yleisenä tavoitteena on kuvata ydinjätteen loppusijoituspaikan ja sen 
lähiympäristön elottoman ja elollisen luonnon nykytilaa, vuorovaikutuksia ja kehitystä, 
ja siten arvioida altistusreittejä mahdollisten päästövuotojen näkökulmista. Biosphere 
Description -raportit toimivat taustoittavana ohjeistuksena tarkemmille pitkäaikais-
turvallisuutta koskeville laskelmille ja mallinnuksille. Vaikka ydinvoimajätteen loppu-
sijoitusten kannalta muutamien satojen vuosien ajanjakso on lyhyt, on se ympäristön 
muutosvoimien nopeuden, laajuuksien ja syy-seuraussuhteiden arvioimisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. 

Kartat ovat arvokkaita tietolähteitä eri alueiden maiseman ja maankäytön historiasta ja 
muutoksista, sillä ne esittävät ympäristön resurssien käyttöä ja tilaa usein seikka-
peräisesti ja ennen kaikkea alueellisesti (Kinnunen ym. 1997). Kun karttoja on samalta 
alueelta useilta vuosikymmeniltä, usein jopa vuosisadoilta, muodostavat ne maiseman 
muutostutkimuksen ajallisesti ja alueellisesti arvokkaimman tietovarannon. Karttoja 
voidaan käyttää hyvin erilaisissa maisematutkimuksissa, esimerkiksi maiseman ekolo-
gisen rakenteen, maankäytön ja kulttuuriympäristön tutkimuksissa sekä suunnittelun 
tukena (esim. Kienast 1993; Skånes & Bunce 1997; Pärtel 1999; Marcucci 2000; 
Bender ym. 2005; Hamre ym. 2007; Domaas 2007). Eri ajoilta peräisin olevat kartat 
ovatkin tiestön, asutuksen, maanomistuksen, nimistön, metsän ja vesistöjen histo-
riallisen tilan käyttökelpoisia kuvaajia. Varsin usein tutkijoiden kiinnostuksen kohteina 
ovat muutokset ja muutoksia säätelevät erilaiset ihmistoimintaan ja luontoon liittyvät 
prosessit. Tällaista alueellista dynamiikkaa voidaan mallintaa kartografisesti, jos käytet-
tävissä on useita samaa aluetta kuvaavia ja eri ajankohtina laadittuja karttoja (Antrop 
1998; Käyhkö 2007). Maiseman kehityshistorian tunteminen auttaa tunnistamaan sen 
pysyvyyden ja kerroksellisuuden sekä avittaa näin myös erilaisten tulevaisuus-
skenaarioiden luomisessa (Veldkamp & Lambin 2001; Käyhkö 2007).  

Historiallisen maisematiedon käyttäminen paikkatietona edellyttää analogisesti laadit-
tujen lähdeaineistojen muuttamista digitaaliseksi. Prosessi on monipolvinen ja sisältää 
usein haasteita, jotka liittyvät aineiston sijaintitarkkuuteen ja maisematiedon laatuun ja 
rakenteeseen (Cousins 2001; Vuorela ym. 2002; Käyhkö 2007). Digitaalinen paikkatieto 
on kuitenkin edellytys vanhojen karttojen sisältämän sijaintitiedon yhteiskäytölle ja 
maiseman vaiheita kuvaavien aikasarjojen vertailulle. Paikkatiedon visuaalinen esittä-
minen karttoina tekee myös alueen ihmistoiminnan historian näkyväksi ja helposti 
ymmärrettäväksi erilaisille yleisöille (Mökkönen 2006). 
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Kartat ovat maisema- ja maankäyttötiedon lähteinä hyvin vaihtelevia. Kuvatut 
karttakohteet ovat kartan tekijöiden tulkinta sen hetkisestä maiseman ja ympäristön 
tilasta (Monmonier 1991;  Kinnunen ym. 1997). Ne ovat tarkoitushakuisesti yleistettyjä 
ja valottavat näin vain osittain valmistusajankohdan maankäyttötilannetta. Koska eri 
karttojen alkuperäinen käyttötarkoitus usein vaihtelee, niissä kuvatut kohteet eroavat 
toisistaan merkityksiltään ja tulkinta vaikeutuu. Yleisesti ottaen eri-ikäiset kartat 
kuvaavat melko yhtenäisesti ihmistoimintaa sekä resurssien käytön kannalta olennaisia 
kohteita, kuten teitä, asutusta ja viljelymaata (Cousins 2001; Vuorela ym. 2002). Sen 
sijaan erilaisten luonnonympäristöjen kuvaus vaihtelee enemmän. Esimerkiksi 
pinnanmuotojen esittämisessä on usein suuria eroja: joissain aineistoissa ne on kuvattu 
symbolisesti (esim. kallioalueet kuvana), toisissa taas määrällisesti ja jatkuvana, 
esimerkiksi korkeuskäyrinä. Välillä pinnanmuotojen vaihtelua ei ole kuvattu ollenkaan.  

Joskus karttakohteet ovat kopioituneet kartasta toiseen ilman varsinaista uudelleen-
tulkintaa ja päivitystä (Gustafsson 1933a). Sen lisäksi, että eri karttojen välinen sisältö 
vaihtelee, voi se olla epäyhtenäinen myös saman karttasarjan sisällä (Vuorela ym. 
2002). Siirrettäessä hyvin vanhaa analogista karttatietoa paikkatiedoksi, joudutaan 
kartta tulkitsemaan huolellisesti ja jopa luokittelemaan kartan kohteet uudelleen (Petit & 
Lambin 2002, Eriksson & Skånes 2010). Näin historiallisen maisemaa koskevan 
paikkatiedon tuottaja toimii kartan valmistajan ohella mennen maisemakuvan välittä-
jänä (Mökkönen 2006). Karttojen käsittelyprosessissa onkin tärkeää, että tiedon tuottaja 
ja tulkitsija ymmärtää karttojen taustat ja näin myös niiden rajoitteet.  

Karttojen yhteiskäyttöä vaikeuttaa myös niiden vaihteleva alueellinen kattavuus ja 
sijaintitiedon epävarmuus (Kienast 1993; Vuorela ym. 2002). Tämä tuo omat haasteensa 
erityisesti laajojen alueiden tulkinnalle ja muutosten mittaamiselle. Yleisesti voidaan 
sanoa, että mitä vanhempi kartta on, sitä todennäköisemmin se sisältää erilaisia geo-
metrisiä epätarkkuuksia (Petit & Lambin 2002; Mökkönen 2006: 25). Nämä ovat 
selitettävissä kartanvalmistuksessa tapahtuneista mittaus- ja piirtovirheistä sekä mitta-
kaavan epätarkkuuksista (Kienast 1993; Vuorela ym. 2002; Mökkönen 2006: 16). 
Maanmittauksen ja kartanpiirron kehittyessä myös geometriset virheet ovat vähen-
tyneet, mutta sovitettaessa vuosisatoja vanhaa maisematietoa paikkatietoympäristöön, 
kohdataan vanhat sijainninmäärityksen haasteet uudelleen aineiston nykykoordi-
naatistomuunnoksissa. Vanhimpiin karttoihin kun harvemmin on merkitty tietoa käyte-
tystä projektiosta, karttajärjestelmästä, koordinaatistosta tai edes maanmittausmene-
telmästä (Dickinson 1979). Työssä käytetyt kartat saatiin käyttöön Posiva Oy:n ja 
Vuojokisäätiön arkistoista ja ne olivat valmiiksi nykykoordinaatistoon muunnettuja 
digitaalisia kuvatiedostoja. Siksi tässä raportissa ei käsitellä eri-ikäisten karttojen geo-
metrista oikaisua, vaikka se on keskeinen työvaihe työstettäessä paperikarttoja 
paikkatietomuotoon (Cousins 2001; Vuorela ym. 2002). Mahdolliset sijaintivirheet 
täytyy kuitenkin tiedostaa tuloksia tarkasteltaessa. Koska geometrisen oikaisun 
onnistumisesta ei ollut saatavilla määrällistä tietoa, ei tässä raportissa pystytty tarkasti 
arvioimaan karttamuutosten sijaintivirheitä. 

Maisemahistoriaa koskevan paikkatiedon tuottamisen lisäksi hankkeessa selvitettiin 
Eurajoen maisemassa tapahtuneita muutoksia. Painopiste oli ihmistoimintaan liittyvien 
muutosten havainnoimisessa, sillä Posiva on lähtökohtaisesti kiinnostunut resurssin-
käyttömuotojen alueellisesta jakautumisesta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Käy-
tännössä karttatulkinnoissa on korostettu asutuksen, liikkumisen ja ruoantuotannon 



5 
 

 

ajallisia ja alueellisia ulottuvuuksia. Raportissa on myös jonkun verran pohdittu 
mahdollisia syitä maankäyttömuotojen alueellisiin ja ajallisiin vaihteluihin. Maankäyt-
töä ohjaavina ympäristötekijöinä on tarkasteltu lähinnä maaperätekijöitä (kvartääri-
kerrostumat) ja topografiaa. Maankäyttöä ohjaavia yhteiskunnallisia voimia tarkastel-
laan Titta Koistisen tulevassa maantieteen opinnäytetyössä.  

Luodun paikkatietokannan digitoitaviksi elementeiksi valittiin 1) maankäyttö (alue-
objektit), 2) rakennukset (piste-objektit) ja 3) tiet (viiva-objektit). Alueet, pisteet ja 
viivat ovat tyypillinen tapa kuvata maiseman ominaisuuksia geometrisesti sekä paperi-
kartoissa että vektorimuotoisessa paikkatiedossa ja kustakin digitoidusta kartasta muo-
dostettiinkin näistä kolmesta erilaisesta kohdetyypistä koostettu paikkatietokoko-
naisuus. Näin kukin aikataso (feature dataset) pitää sisällään erillisen maankäyttö-, 
rakennus- ja tiet-kohdeluokan (feature class). Tämän lisäksi kukin aikataso lisättiin 
Eurajoki-tietokantaan (file geodatabase) paikkatiedon ylläpidon ja hallinnan varmis-
tamiseksi. Aineistot käsiteltiin ESRI ArcGIS 9.3 ja ArcGIS 10 ohjelmistoilla. 

Tuotettu paikkatietoaineisto perustuu viiteen analogiseen karttatuotteeseen: 1840–1844 
valmistettuun pitäjänkarttaan, 1850/1855 valmistettuun Kalmbergin sotilastopografi-
karttaan, 1903–1904 tehtyyn venäläiseen topografikarttaan (Senaatin kartasto), vuoden 
1927/1928 Suomen taloudelliseen karttaan ja 1962 peruskarttaan. Lopullisista analyy-
seistä ja visualisoinneista jätettiin pois vuosien 1850/1855 ja 1927/1928 kartat, koska 
näiden mittakaava poikkesi suuresti muista työssä käytetyistä aineistoista. Lisäksi 
alueen maiseman ja maankäytön nykytilan kuvaamiseen käytettiin analyyseissä ja 
karttavisualisoinneissa Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa (2007). 

Raportissa esitellään tutkimuksessa tuotettu paikkatieto sekä tulkintamuodossaan 
erillisinä aikatasoina, kuin uudelleenluokiteltuina aikasarjoina ja muutosta kuvaavina 
karttoina. Lisäksi aikasarjoista on laadittu asutuksen osalta rakennustiheyskarttoja. 
Karttojen ohella raportissa on numeerista tietoa mm. eri maankäyttöluokkien pinta-
aloista ja geometrisistä ominaisuuksista eri ajankohtina sekä maankäytön ja asutuksen 
suhteellisesta jakautumisesta erilaisilla maaperäalueilla. Tieverkon ajallista kehittymistä 
on tarkasteltu visuaalisesti karttaesityksen kautta. Koko Eurajoen kunta keskeisimpine 
paikannimineen on esitelty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Yleiskartta Eurajoen kunnasta. 
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2 AINEISTOT 

Lähtöaineistot, jotka Posiva luovutti tutkimuskäyttöön, koostuivat yhdestä satelliitti-
kuvasta (2006), yhdestätoista ilmakuvasarjasta (1946–2009), yhdestätoista alun perin 
Vuojokisäätiöltä saadusta vanhasta kartasta (1695–1928) sekä Maanmittauslaitoksen 
peruskartta-aineistosta vuodelta 1962. Vuojokisäätiöltä Posivan käyttöön saanut vanhat 
kartat oli tuotettu digitaaliseen muotoon Kansallisarkistossa ja paikkatietomuotoon ne  
oli alunperin oikaissut FM Jyrki Lehtinen Turun yliopiston kulttuurituotannon ja 
maisemantutkimuksen laitoksella Vuojokisäätiön apurahalla. Alkuperäisiä oikaistuja 
kartta-aineistoja käsiteltiin vielä erikseen Posivan omiin tarkoituksiin erityisesti 
Olkiluodon osalta. Vanhat kartta-aineistot (1695-1928) löytyvät Kansallisarkiston 
kokoelmista.  Tässä työssä ei käytetty ilmakuvia, koska ne kattoivat pääsääntöisesti vain 
Olkiluodon saaren. Uusin ilmakuva kattoi tosin Eurajoen varren kirkonkylälle asti, 
mutta tämäkin olisi tutkimusalueena ollut varsin suppea. Uusin ilmakuva oli alueel-
lisesti laajin, mutta koko kunnan kannalta hajanainen. Satelliittikuvan erillistä tulkintaa 
ei katsottu tarpeelliseksi, koska valmiiksi tulkittua aineistoa oli karttamuodossa hyvin 
saatavilla, eikä satelliittiaineiston nähty näin tuovan lisäarvoa tähän tutkimukseen. Kaik-
ki työssä käytetyt kartat olivat valmiiksi oikaistuja KKJ(1)-koordinaatistoon (peruskoor-
dinaatisto, kaista 1, keskimeridiaani 21°), jota tässä tutkimuksessa käytettiin referenssi-
koordinaatistona. Lisäksi vertailun nykytasona käytettiin Posivalta käyttöön saatua 
vuoden 2007 Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa (lupanumero 41/MYY/11). 
Samasta maastotietokannasta otettiin myös visualisoinneissa esitetty “nykyinen ranta-
viiva” elementti.  

Tutkimuksen alkuvaiheen suurimpia haasteita oli eheän kartta-aikasarjan koostaminen, 
sillä aineisto oli sekä alueellisesti että sisällöllisesti hajanainen. Vektoriaineistoksi 
digitoitavia karttoja karsittiinkin ensin alueellisen kattavuuden perusteella. Vanhin 1695 
tiluskartta kattoi vain Eurajoen Vuojoen kartanon maat ja jätettiin siten pois 
tarkastelusta. Vuoden 1850/1855 Kalmbergin sotilastopografinen kartta (1:100 000) oli 
ainoa koko Eurajoen kattava kartta. Tämän lisäksi aikasarjaan valittiin joukko karttoja, 
jotka kattoivat kunnan melkein kokonaan tai ainakin sen keskeisimmät osat. Näitä olivat 
1840–1844 valmistettu pitäjänkartta (1:20 000), vuosina 1903–1904 laadittu ja 
myöhemmin väritetty venäläinen topografikartta (1:21 000), Suomen taloudellinen 
kartta vuodelta 1927/1928 (1:100 000) sekä peruskartta vuodelta 1962 (1:20 000). 
Tutkimuksessa käytetyt kartat on esitelty tarkemmin taulukossa 1 ja jokaisesta on 
kuvaesimerkki Irjanteen kylän alueelta (Kuvat 2–6). 
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Taulukko 1. Hankkeessa vektoroitujen karttojen perustiedot. 

Kartan nimi Kartta-
lehdet 

Kartoituksen 
tarkoitus 

Julkaisu-
vuosi 

Mitta-
kaava 

Valmistus Arkisto 

Vanha 
pitäjänkartta 

1132 11,  
1132 12, 
1134 02,  
1134 03 

Maankäyttö 1840–1844 1:20 000 Käsinpiirretty Kansallisarkisto, 
Pitäjänkartasto 

Kalmbergin  
kartta 

III 11, 
IV 11 Sotilaskäyttö 1850/1855 1:100 000 Painettu 

Kansalliskirjasto, 
Fennica-
kokoelma 

Venäläinen 
topografikartta 

XVI 13,  
XVI 14,  
XVII 12,  
XVII 13,  
XVII 14, 
XVIII 14 

Sotilaskäyttö 1903–1904 1: 21 000 Painettu, 
väritetty käsin 

Kansallisarkisto, 
Senaatin 
karttakokoelma 

Suomen 
taloudellinen 
kartta 

IV:3, Pori Yleiskartta 1927/1928 1:100 000 Painettu 
Kansallisarkisto, 
käyttökartta-
kokoelma 

Peruskartta 

1132 08, 
1132 09, 
1132 11,  
1132 12,  
1134 02, 
1134 03 

Peruskartta 1962 1:20 000 Painettu Maanmittaus-
laitos 

Kuva 2. 1840–1844 Pitäjänkartta (1: 20 000). 
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Kuva 4. 1903–1904 Venäläinen topografikartta (1:21 000). 

Kuva 3. 1850/1855 Kalmbergin kartta (1: 100 000). 
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Kuva 5. 1927/1928 Suomen taloudellinen kartta (1: 100 000). 

Kuva 6. 1962 Peruskartta (1:20 000). 
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2.1 Pitäjänkartta 1840–1844 

Maanmittaushallituksen vanha käsin piirretty ja akvarellein väritetty pitäjänkartta (1: 20 
000) valmistettiin vuosina 1840–1844. Niitä laadittiin eri muodoissa 1825–1950 
(Niemelä 1998: 27). Vuosien 1825–1915 aikana kartat tehtiin pitäjittäin ja 1916–1950 
karttalehtijaoittain. Alun perin karttojen painatus oli yksivärinen mutta vuosina 1825–
1896 pitäjänkartoista valmistettiin jäljennöksiä käsin piirtämällä ja värittämällä (Nie-
melä 1998: 27). Tässä työssä käytetyt karttalehdet ovat siis mitä ilmeisemmin jäljen-
nöksiä alkuperäisistä painetuista versioista. Kartoitusten rungon parannuttua tähti- ja 
kolmiomittausten kehittymisen myötä ryhdyttiin vuonna 1897 pitäjänkarttojen uudista-
miseen (Niemelä 1998: 27). Ensimmäinen uudistettu karttalehti ilmestyi 1899. Vuo-
desta 1916 eteenpäin pitäjänkarttaa valmistettiin polyedriprojektiossa. 

Päämittauskonttorin antamien ohjeiden mukaan pitäjänkartoitusta varten tehtävissä 
mittauksissa otettiin huomioon asumukset, viljelysten ääriviivat, metsämaiden päälajit 
sekä rajat, vesistöt ja kulkutiet (Gustafsson 1933a). 1800-luvun pitäjänkartat koostuvat 
hyvin erilaisista mittauksista ja käytettyjen pohjakarttojen ajantasaisuudessa on suuria 
alueellisia eroja. Ne alueet, joista karttoja ei ollut saatavilla, täydennettiin tilapäisesti 
tyhjillä papereilla tai vanhoista maantieteellisistä kartoista jäljennetyillä maastokuvioilla 
(Lehtinen 2005: 65). Tästä johtuen vanhat pitäjänkartat vaikuttavat ”tilkkutäkeiltä” 
nopealla vilkaisulla. Vain 18 % karttojen alueellisesta tiedosta perustuu vuoden 1809 
jälkeen tehtyihin mittauksiin. 1800-luvun pitäjänkartat ovat epätarkimpia alueilla, joissa 
on vahva vanha kartoituspohja, sillä karttojen teossa käytettiin tukena varhaisemmin 
valmistettuja karttoja. Koska Satakuntaa oli kartoitettu kattavasti jo ennen pitäjän-
karttoja, tässä työssä käytetyt kartat ovat mitä todennäköisimmin osittain johdettu 
vanhemmista aluetta kuvanneista kartoista, eikä ne näin kuvaa yksiselitteisesti maise-
man ja maankäytön tilaa vuosina 1840–1844. (Gustafsson 1933b). Huolimatta epä-
tarkasta valmistusajankohdasta, antavat kartat kuvan maankäytön tilasta perinteisen 
maatalouden ajalta, sijoittuivatpa ne varsinaisesti 1840-luvulle tai sitä aikaisemmille 
vuosikymmenille. Pitäjänkartat vektoroitiin tässä hankkeessa vain Eurajoen nykyisen 
kunnanrajojen kattamalta alueelta. 

Koska Posivan luovuttamassa aineistossa ei ollut pitäjänkarttojen seliteosia, niiden 
tulkinta tehtiin muita karttoja ja taustatietoja apuna käyttäen. Karttaan on kuvattu 
selkeästi ja yksiselitteisesti pellot, niityt, joet ja järvet. Kallioalueet on kuvattu harmailla 
ääriviivoilla sekä harmaaksi väritetyin symbolein. Kosteikot on esitetty yhtenevällä 
symboloinnilla, mutta eri sävyin. Ne on kartassa kuvattu selkeästi rajattuina viivoitet-
tuina alueina joko ruskealla, vihreällä tai sinisellä värillä. Tämä saattaa johtua kartan 
palasista koostetusta luonteesta (mahdollisesti eri kartoittajat), mutta voi myös olla, että 
tälle symboliselle erottelulle on olemassa syy. Koska värierojen merkityksestä ei ollut 
varmuutta, nämä luokat tulkittiin paikkatietoa luotaessa samaan kosteikkoluokkaan. 
Yleisesti ottaen osa koostetusta kartasta on väritetty kirkkain ja osa himmein värein ja 
siten värien intensiteetti on epäyhtenäinen. Lisäksi karttaan on kuvattu rakennuksia ja 
teitä vaihtelevin symbolein, maanomistusrajat ja jonkin verran paikannimistöä. Kylien 
ja suurimpien vesistöjen ja saarien lisäksi myös satunnaisten tilojen nimet on merkitty 
karttoihin. Erikoista kartassa on se, että siihen on piirretty rautatie, joka todellisuudessa 
rakennettiin ja avattiin vasta 1890-luvulla (Heino 1992: 157). Tämä viittaisi siihen, että 
karttaa on täydennetty myöhemmin. Metsäiset alueet ovat suurimmaksi osaksi 
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”kartoittamatonta” aluetta, jonka omistusolosuhteet on merkitty, mutta jota ei ole 
varsinaisin karttasymbolein kuvattu. 

 
2.2 Kalmbergin kartta 1850/1855 

Vuodelta 1850/1855 peräisin oleva Suomen sotilastopografinen- eli Kalmbergin kartta 
(1:100 000) kattaa Eurajoen lisäksi ison osan naapurikunnista (karttalehdet III.11 ja 
IV.11). Kartat on painettu kaksivärisenä kivipainoksena. Kartat valmistettiin venäläisen 
yliesikunnan sotilastopografisen osaston toimesta rannikon puolustustarkoituksiin ja 
kartasto kattaa Etelä-Suomen ja Pohjanlahden rannikkoseudun kokonaisuudessaan 
Ouluun asti (Rantatupa 2009). Kartat nimettiin kartoitustöiden johtajan eversti Gustaf 
Adolf Kalmbergin mukaan. Karttojen taustalla käytettiin mahdollisesti 1840-luvulla 
laadittuja sotilaskarttoja (”kenttäbroilloneita”), ja todennäköisesti myös pitäjänkarttoja 
ja kihlakunnankarttoja. Kartat antavat lähinnä yleisluontoisen silmäyksen kulkuyhteyk-
sistä ja asutuksesta, vaikka niihin on kuvattu teiden ja rakennusten lisäksi myös pellot, 
niityt ja ainakin osa suoalueista. Jo yleissilmäyksellä kartta näyttää hyvin yleispiirtei-
seltä ja maankäyttökuviot ovat reunoiltaan hyvin yleistettyjä. Kalmbergin kartta 
digitoitiin vektoriksi vain Eurajoen kunnan alueelta. Kartan yleispiirteisyyden sekä 
vanhaan pitäjänkarttaan verrattuna läheisen ajankohdan vuoksi sitä ei käytetty jatko-
analyyseissä rinnan muiden karttojen kanssa, mutta se toimi hyvänä lähestymiskarttana 
pitäjänkarttaa digitoitaessa. 
 

2.3 Venäläiset topografikartat 1903–1904 

Venäläiset topografikartat, jotka valmistettiin vuosina 1903–1904, ovat tietosisällöltään 
aineiston rikkaimmat. Posivan luovuttama aineisto kattaa karttalehdet XVL.13, XVI.14, 
XVII.12, XVII.13, XVII.14 ja XVIII.14. Nimensä mukaisesti kartat ovat sotilas-
kartografien tekemiä. Ne valmistettiin vuosien 1870 ja 1917 välillä suomalaisten evers-
tien August A. Järnefeltin ja Axel Bonsdorffin johdolla ja pääosin mittakaavassa 1:21 
000, joka on myös tässä työssä käytettyjen karttojen mittakaava. Venäjän armeijan 
erikoisjoukot olivat kartoittaneet Suomea sotilastarkoituksia varten jo vuodesta 1798 
lähtien, mutta vasta 1870 eteenpäin kartat tehtiin mittapöytämenetelmällä (Niemelä 
1998: 30). Kartat kattavat eteläisen Suomen 61° leveyspiiriin asti ja kartoitustyöt 
aloitettiin Helsingin seudulta (Lehtinen 2005: 61). Karttojen polyedriprojektion kaltai-
sen projektion matemaattisia perusteita ei tunneta (Niemelä 1998: 30). Karttojen runko 
perustui tähtitieteellisiin paikanmäärityksiin ja monikulmiomittauksiin (Niemelä 1984). 

Karttojen painossa, joka tapahtui enimmäkseen mittakaavaan 1:42 000, käytettiin 
heliogravyyrimenetelmää eli ne painettiin kuparilevyllä syväpainossa mustalla värillä 
(Niemelä 1998: 31). Alkuperäisistä kartoista tehdyt kopiot väritettiin ja luovutettiin 
Suomelle myöhemmin. Näistä karttalehdistä käytetään nimitystä Senaatin kartasto. 
Venäläiset topografikartat olivat aikoinaan edistyksellisiä, sillä niissä muun muassa 
esitettiin maaston muodot ensimmäistä kertaa systemaattisesti korkeuskäyrinä 
(Paulaharju 2000: 103). Korkeuserot kuvattiin kahden sashenin (noin 4,27 m) välein. 
Venäläisten topografikarttojen merkitys Suomelle olikin varsin huomattava aina 
peruskartaston valmistumiseen asti (Niemelä 1984). 
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Venäläisissä topografikartoissa on runsaasti sekä luonnonympäristöä että maankäyttöä 
kuvaavaa tietoa. Erilaiset metsä- ja kosteikkotyypit vuorottelevat pelto-, hakkuu-
/laidun-, asutus- ja niittyalueiden kanssa. Kartan mukana ei ollut alkuperäistä seliteosaa 
vaan karttaa tulkittiin muista venäläisistä topografikartoista tehtyjen karttaselitte-
koosteiden sekä Heli Ek’in diplomityön (1981) avulla. Valmistuksessa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti maastossa kulkemiseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten maaston 
avoimuuteen, jyrkkyyteen, tiheyteen ja kosteuteen. Tämä on luontevaa, kun kyseessä on 
sotilaskäyttöön valmistetut kartat. Yksittäiset pensaat, polut ja ulkorakennukset on myös 
merkitty kohteina kartoille. Karttaan on merkitty lisäksi ns. sekaluokkia, joissa yhdistyy 
kahta tai useampaa karttamerkintää. Näitä ovat erityisesti alueilla, joissa on kosteita 
niittyjä tai laidunalueita. Lisäksi karttaan on merkitty metsän lohkomisväylät ja jonkun 
verran nimistöä venäjäksi. Asemoinniltaan kartta on myös aineiston tarkin vuoden 1962 
peruskartan ohella. Karttamerkit jatkuvat melko yhtenäisinä kaikilla karttalehdillä, 
mutta kaakkois-osissa Eurajoen kuntaa kuusimetsä muuttuu karttalehden vaihtuessa 
yhtäkkiä sekametsäksi, mikä saattaisi viitata eri kartoittajaan ja näin erilaiseen 
tulkintatapaan. 
 

2.4 Suomen taloudellinen kartta 1927/1928 

Suomen taloudellinen kartta 1927/1928 (1:100 000) kattaa Porin lähialueineen (kartta-
lehti IV:3) (Kuva 5). Se on Maanmittaushallituksen toimittama ja sitä valmistettiin 
Suomessa 1912–1955 (Niemelä 1998: 39). Kartaston tiedot perustuvat Maanmittaus-
hallituksen isojako- ja muihin maanjakokarttoihin, joten nekin ovat osittain johdettuja 
karttoja, eivätkä ne näin perustu paikanpäällä tehtyihin maastomittauksiin. Lisäksi nii-
den laadinnassa käytettiin merikarttoja, venäläisiä topografisia karttoja sekä ilmakuvia. 
Taloudellista karttaa painettiin eri aikoina niin yksi-, kaksi- kuin viisivärisenäkin (Nie-
melä 1998: 40). Lisäksi sitä julkaistiin neljässä eri lehtijaossa. Tässä työssä käytetty 
kartta on osa polyedriprojektioissa julkaistuja karttoja. Kartan yleisluontoisuuden ja 
mittakaavan vuoksi sitä ei käytetty lopullisissa maankäytön muutoksen analyyseissä. 
Lisäksi karttaan ei ole eroteltu niittyjä, jotka ovat vanhan maatalouden kannalta 
keskeinen maankäyttökohde ja maisemaelementti. 

Suomen taloudellisessa kartan valmistuksessa pääosassa on ollut tiestön, asutuksen ja 
nimistön merkitseminen. Maankäytöstä karttaan on piirretty pellot. Lisäksi kosteikot, 
järvet, joet, vesijättömaa ja avokalliot on eroteltu omiksi luokiksi. Käytetyt symbolit 
ovat yhtenäisiä koko kartan kattamalla alueella. Asemoinniltaan kartta on samassa 
mittakaavassa esitettyä Kalmbergin karttaa tarkempi. Kartan mukana ei ollut alku-
peräistä selitettä, mutta apuna käytettiin toisen samalta ajanjaksolta olevan Taloudel-
lisen kartan selitettä (Suomen taloudellinen kartta 1927). 
 

2.5 Peruskartta 1962 

Viides projektissa vektoroitu aikataso perustuu Maanmittaushallituksen topografisen 
toimiston peruskarttoihin vuodelta 1962. Suomen peruskartoitus aloitettiin vuonna 1947 
(Niemelä 1998: 53) ja 1930-luvulta eteenpäin kartoitus perustui Suomessa ilmakuvien 
tulkintaan. Kuten muidenkin peruskarttojen, näiden tarkoitus oli toimia mahdol-
lisimman monipuolisena maaston yleistietolähteenä niin ammattikäyttäjille kuin kansa-
laisille. Peruskartoissa maiseman osat on kuvattu monipuolisesti ja tarkasti. Työssä 
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käytetty aineisto koostui karttalehdistä 1132 08, 1132 09, 1132 11, 1132 12, 1134 02 ja 
1134 03. Kaikkien karttalehtien kartoitus on tehty vuonna 1959 mittakaavassa 1:10 000 
eri kartoittajien toimesta. Tulkintatieto on peräisin vuosien 1957–1958 ilmakuvista. 
Kartat on painettu Maanmittaushallituksen kivipainossa Helsingissä 1962. Asemoin-
niltaan ja sisällöltään kartat ovat luotettavia ja karttamerkit selitteineen yhdenmukaisia. 
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3 MENETELMÄT JA TYÖVAIHEET 

3.1 Karttojen tulkinta 

Karttojen perusluonteeseen kuuluu todellisuuden yleistäminen eri käyttötarkoituksia 
varten (Monmonier 1991). Onhan mahdotonta kuvata kolmiulotteista todellisuutta 
kaikkine vivahteineen ja ulottuvuuksineen paperitasolla. Tämän vuoksi kartta sisältää 
aina eriasteisia ja vaihtelevista syistä johtuvia vääristymiä. Siinä missä kartan tekijän 
tulkinta ja tarkoituksellinen valikointi vaikuttaa kartassa esitettyyn semanttiseen 
sisältöön, aiheutuu muun muassa kartan piirrossa geometrisia vääristymiä. Nämä 
ongelmat nousevat esiin etenkin silloin, kun erilaisia karttoja yritetään vertailla ja 
käyttää rinnan tasa-arvoisina tietolähteinä. Tässä työssä käytetyt menetelmät vaativat 
sekä kartoista paikkatietomuotoon tuodun tietosisällön että niiden geometrisen 
tarkkuuden yhtenäistämistä. Koko prosessi aloitettiin karttojen semanttisen sisällön 
tulkinnalla ja vertailulla, jonka jälkeen edettiin kartoissa esitettyjen kohteiden 
vektorointiin paikkatietoympäristössä, tuotetun paikkatietoaineiston semanttiseen ja 
geometriseen yhtenäistämiseen ja lopulta maankäytön muutoksiin liittyvien analyysien 
suorittamiseen. 

Maankäyttö- ja maisemakohteiden tulkinta tehtiin siis viidestä aikatasosta. Kustakin 
tulkittiin maankäyttömuodot, tiet ja asutus. Kooste kunkin kartasarjan tulkituista ja 
vektoroiduista kohteista on kuvattu taulukossa 2, johon on otettu temaattisen vertailun 
vuoksi mukaan myös työssä käytetty maastotietokanta-paikkatietoaineisto (2007). 
Venäläisten topografikarttojen, Kalmbergin karttojen ja Suomen taloudellisen kartan 
luokkien tunnistuksessa käytettiinkin saman karttasarjan muiden karttalehtien selitteitä. 
Lisäksi Pitäjänkartan osalta karttamerkkien tulkinta tapahtui vertailemalla niiden 
sijoittumista suhteessa Kalmbergin karttaan ja venäläisiin topografikarttoihin.   

Kartoista esiintyi seuraavia maankäyttö- ja maisematietoja, joiden tulkinnassa 
kohdattiin erilaisia haasteita:  

Pelto: Peltoihin kuuluu vakinaisessa viljelykäytössä tai viljelyskierron piirissä olevat 
maanviljelyalueet, joilla viljellään muun muassa vilja-, palko- tai rehukasveja sekä 
juurikkaita. Pellot ovat sekä sisällöltään että rajoiltaan selkein kartoissa esiintyvä 
luokka.  

Niitty: Tämä luokka pitää sisällään kartoissa esitetyt, pääasiassa ruohoa, heinää tai saraa 
kasvavat niittymaat, joihin kuuluu sekä joki- ja merenrantaympäristöjen rantaniityt ja 
ruovikot että suo- ja kosteikkoalueiden märät ruohomaat. Niitty on sisällöllisesti yksi 
työn ongelmallisimpia luokkia, sillä sen merkitys on tarkasteluajanjakson aikana 
oleellisesti muuttunut. Se ei käsitteenä ole nykyisinkään yksiselitteinen (Haeggström 
ym. 2005: 42). Perinteisen maatalouden aikakaudella (noin 1870-luvulle asti) niitty 
käsitettiin luonnollisena heinämaana, jolta korjattiin kasvustoa eläinten rehuksi. Kun 
heinän tuotanto siirtyi 1860-luvun nälkävuosien jälkeen pelloille, niitty-sanan käyttö 
alkoi muuttua. Lisäksi 1900-luvulla maatalouden tilastointiperusteet muuttuivat, sillä 
viljeltyyn maahan alettiin pellon lisäksi lukea hoidetut niityt (Heino 1992: 59). Tämä on 
saattanut vaikuttaa myös karttojen piirtoon. Siinä missä ennen vanhaan niitty 
yhdistettiin maatalouteen, nykyään niitty-sanan käyttöä määrittävät enimmäkseen 
kasvitieteelliset lähtökohdat.  
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Järvi: Tämä luokka pitää sisällään sisämaavesistöt, kuten erikokoiset järvet ja lammet. 
Sisävedet ovat luokkana selkeästi esitetty kaikissa kartoissa, joten niiden tulkinta ja 
vektorointi paikkatietomuotoon oli ongelmatonta. Pienimpien lampien muutosten seu-
raamista hankaloittaa kuitenkin se, että tarkkuus, jolla erikokoisia vesistöjä on 
kartoitettu, vaihtelee karttojen välillä. 

Suo/kosteikko: Suot ja kosteikot olivat niittyjen ohella haasteellisia tulkintakohteita, sillä 
erityyppisiä kosteikkoja ja soita oli eritelty useassa kartassa. Joidenkin karttojen koh-
dalla on epäselvää, millaisesta suosta tai kosteikosta on kyse, koska käytettävissä ei 
ollut kartan seliteosaa. Tämän vuoksi erilaiset suot ja kosteikot on tuotetussa paikka-
tietoaineistossa sisällytetty usean kartan kohdalla samaan luokkaan. Lisäksi kosteik-
kojen vaihettuva luonne on vaikuttanut niiden symbolointityyliin, mikä tuo omat 
haasteensa niiden rajojen määrittelemiselle vektorimuotoisessa paikkatietoaineiston tuo-
tossa. Venäläisissä topografikartoissa oli lisäksi sekaluokkia, joissa esiintyi useampaa 
eri symbolia samalla alueella. Kosteikko-niittyalueet sisällytettiin tässä työssä niittyihin, 
koska se on resurssienkäytön näkökulmasta keskeisempi maankäyttöluokka. 

Joki: Jokiluokkaan kuuluu lähinnä Eurajoki ja Lapijoki suurimpine sivu-uomineen, joita 
karttoihin on piirretty vaihtelevalla tarkkuudella. Jokien suhteellinen piirtokoko vaih-
telee, ja joissain kartoissa joet on esitetty liioitellen todellisuutta leveämmin. 

Laidun: Tämä luokka koostuu lähinnä keskelle metsiä sekä pellon reunoihin hakatuista 
ruohottuneista aukeista, joita on karttojen merkintöjen mukaan käytetty laitumena. 
Laitumet on luokkana eritelty ainoastaan venäläisissä sotilastopografikartoissa (1903–
1904), joten niiden sijoittumista ja laajuutta eriaikoina ei tuotetun paikkatietoaineiston 
pohjalta voida arvioida.  

Puutarha: Puutarha on hyöty- ja koristekasvien pienialainen viljelyalue, joka voi 
sijoittua joko asuinrakennuksen yhteyteen tai kasvihuoneisiin. Puutarhat on selkeästi 
merkitty vain venäläisiin sotilastopografikarttoihin (1903–1904) ja vuoden 1962 
maastokarttaan sekä vuoden 2007 maastotietokantaan. Vaikka muihin karttoihin 
puutarhoja ei yhtä selkeästi ole merkitty, on esimerkiksi Vuojoen kartanon yhteydessä 
ollut puutarha jo 1810 (Heikkilä 1995: 69).  

Puisto: Puisto on joko luonnollinen tai rakennettu, hoidettu viheralue. Sellainen on 
eritelty ainoastaan venäläiseen topografikarttaan ja maastotietokantaan. 1900-luvun 
alussa kartta-aineiston perusteella Eurajoen alueen ainoa puisto sijaitsi Vuojoen karta-
non yhteydessä.  

Rakennettu: Rakennetuilla alueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asuin- ym. rakennusten 
sekä niiden pihamaiden peittämää maa-alaa. Rakennetut alueet on kuvattu käsitellyistä 
kartoista erikseen ainoastaan venäläisissä sotilastopografikartoissa, joissa rakennuksen 
pistetiedon lisäksi oli piirretty rakennuksia ympäröivät ”tonttimaat”. Myös maasto-
tietokantaan on eritelty rakennettu maa-ala.   

Vesijättömaa: Vesijättömaa pitää sisällään niin ”luonnollisesti” kuivuvat maanko-
hoamisalueet kuin tarkoituksella esimerkiksi ojituksella kuivauksen alla olevia kosteita 
soita ja järviä. Vesijättömaa on eritelty ainoastaan Suomen taloudelliseen karttaan 
(1927/1928) sekä maastotietokantaan.  
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Maa-aineksenotto: Maa-aineksenotto-luokalla tarkoitetaan kaivoksia, louhoksia sekä 
hiekan-, soran- tai orgaanisen maa-aineksen hankinta-alueita. Sellaisia oli merkitty 
ainoastaan vuoden 1962 karttaan. Myös maastotietokannasta löytyy maa-aineksen-
ottoalueet.  

Sekametsä/kuusimetsä/lehtimetsä: Ainoastaan venäläisissä topografikartoissa eri puula-
jeja kasvavat metsätyypit on eritelty omina luokkinaan. Tulkinta on kuitenkin vaihte-
levaa ja osittain epäluotettavaa, sillä esimerkiksi alueen eteläosassa kuusimetsä vaihtuu 
yhtäkkiä sekametsäksi karttalehden vaihtuessa. Analyyseissä ja visualisoinneissa metsä-
tyypit on siten yhdistetty yhdeksi luokaksi. Vaikka 1962 peruskartassa ja maastotieto-
kannassa metsätyypit oli eriteltynä, pistemäinen puulajien esittäminen ei olisi mahdol-
listanut metsätyyppien rajojen täsmällistä määrittelyä alueiksi.  

Muu/Metsämaa: Muu-luokka sisältää kaiken, mitä kartoittaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi 
eritellä omiin luokkiinsa (ns. täyttämätön tila kartoissa). Käytännössä tämä luokka 
koostuu suurimmaksi osaksi metsämaasta. 
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Taulukko 2. Maankäyttö- ja maisemakohteiden kartografisen esittämisen vertailu ja
arviointi osoittaa, että pelto-, järvi-, niitty-, joki-, rakennus- ja tiekohteita voidaan
luotettavimmin käyttää muutosanalyyseissä. 

 

 

Pitäjän-
kartat 

Kalmbergin 
kartat 

Venäläiset 
topo-

grafikartat 

Suomen 
taloudellinen 

kartta 

Peruskartat 
Maasto-

tietokanta
* 

 1840–1844 1850/1855 1903–1904 1927/1928 1962 2007 

Pelto 

Niitty 

Järvi 

Suo/kosteikko 

Joki 

Laidun/hakkuu 

Puutarha 

Puisto 

Rakennettu 
alue 

Vesijättömaa 

Maa-
aineksenotto 

Sekametsä 

Kuusimetsä 

Lehtimetsä 

Muu/Metsämaa 

Rakennus 

Tie 

 alue: selvä/epäselvä;  piste: selvä/epäselvä; =  viiva: selvä/epäselvä; tyhjä ruutu= ei
tietoa 

*Karttojen sisältöä vastaavien kohteiden ominaisuus vuoden 2007 maastotietokannassa. 
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Rakennustyypit on eroteltu karttoihin vaihtelevalla tarkkuudella. Esimerkiksi vuoden 
1850/1855 Kalmbergin kartassa tilat ja torpat ovat samassa luokassa. Toisaalta 
Venäläisissä topografikartoissa ja taloudellisessa kartassa torpat on eroteltu tiloista. On 
mahdollista, että 1800-luvun pitäjänkartasta erotellut ”pienet” ja ”suuret” tilat ovat 
torppia ja talollisten tiloja, mutta karttaselitteen puuttuessa tästä ei ole varmuutta. 
Taulukossa 3 on listattu kartoista vektoreiksi muunnetut rakennustiedot luokittain. 
 
Taulukko 3. Rakennukset kartoittain sekä maastotietokannasta valikoidut rakennus-
kohteet. 

 Pitäjän-
kartat 

Kalmbergin 
kartat 

Venäläiset 
topo-

grafikartat 

Suomen 
taloudellinen 

kartta 

Perus-
kartat 

Maasto-
tietokanta

1840–1844 1850 1903–1904 1927/1928 1962 2007 
Tila tai torppa      

Tila/ 
asuinrakennus 

   

Pieni tila      

Iso tila      

Torppa     

Tuki-
/ulkorakennus 

    

Tuulimylly     

Vesimylly     

Kirkko   

Satama/ 
ankkuripaikka 

     

Tehdas      

Posti      

Vuojoen 
kartano 

    

Muu rakennus    

Omakotitalo      

Kerrostalo      

Lomarakennus      
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Tiet luokiteltiin joko karttaselitteiden avulla (taloudellinen kartta ja peruskartta) tai 
tulkitsemalla niiden merkittävyyttä karttasymbolin piirtotyylin, lähinnä leveyden, 
perusteella (Taulukko 4). Leveimmät tiet tulkittiin suurimmiksi ja merkittävimmiksi. 
Katkoviivalla merkityt tiet luokiteltiin poluiksi. Luokittelua oli hankala tehdä täysin 
yhtenäiseksi, sillä erilaisten teiden lukumäärä vaihteli karttojen välillä. Vähiten erilaisia 
teitä oli 1800-luvun pitäjänkartoissa ja vuoden 1850/1855 Kalmbergin kartoissa, joihin 
niitä oli merkitty vain kolmella erilaisella symbolilla. Eniten (7) erityyppisiä 
kulkuväyliä löytyy vuoden 1962 peruskartoista. 
 

 

3.2 Karttakohteiden muuttaminen paikkatiedoksi 

Kun karttojen sisältö oli kattavasti vertailtu ja arvioitu, ja digitoitavat kohdeluokat 
valittu, muunnettiin kohteet vektoriobjekteiksi paikkatietojärjestelmässä. Vektoroin-
nissa alkuperäisen kartan esittämät ilmiöt piirrettiin viiva- (line), piste- (point) tai alue- 
(polygon) elementeiksi. Tässä tutkimuksessa vektorointi tehtiin ESRI ArcMap-ohjel-
malla (ArcGIS 9.3). Koska aineiston tarkkuus on sidoksissa alkuperäisen kartan 
mittakaavaan, tuotettu paikkatieto ei voi olla tätä tarkempaa.  

Digitointi suoritettiin kuitenkin asutuksen ja teiden kohdalta niin tarkasti kuin pystyttiin 
ja maankäytön kohdalla tasolla 1:7000. Koska yleistystasona on kunta, digitointi ei 

Taulukko 4. Tiet ja muut kulkuväylät kartoittain. 

Pitäjänkartat Kalmbergin kartat Venäläiset 
topografikartat 

Suomen 
taloudellinen 

kartta 

Peruskartat 

1840–1844 1850/1855 1903–1904 1927/1928 1962 
Iso tie Iso tie Iso tie/pääväylä Maantie I lk. Autotie 

Pieni tie Keskikokoinen tie Keskikokoinen tie Kylätie II a-luokan 
autotie 

*Rautatie Pieni tie/polku Pieni tie Polku III a-luokan 
autotie 

  Polku Rautatie III b-luokan 
autotie 

  Rautatie  Kärrytie 

  Laivaväylä  Polku 

    Rautatie 

* Huom. Rautatie rakennettiin vasta 1800-luvun lopulla, mikä viittaa siihen, että Pitäjänkarttaa on 
täydennetty myöhemmin (Heino 1992: 157). 
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mukaillut kartan tarkkuutta maankäytön osalta täydellisesti. Sen sijaan digitoinnissa 
laikkuja yleistettiin yksinkertaistamalla niiden ääriviivoja.  

Kun kaikki kartat oli vektoroitu maankäytön (alue), asutuksen (piste) ja kulkureittien 
(viiva) osalta, muodostettiin tuotetuista shapefile-tiedostoista Eurajoki-tietokanta 
(filegeodatabase). Se koostuu kullekin ajankohdalle luodusta ”tietoaineistosta” (dataset) 
(Sanastokeskus TSK ry 2005: 23). Tietoaineistot, eli datasetit, koostuvat puolestaan 
maankäyttö-, asutus- ja kulkureittiaineistoista, kuten on esitetty kuvassa 7. Tietokannan 
käsitteellisen rakenteen ohessa kuvassa on esitetty Eurajoki-tietokanta ArcCatalog-
näkymässä. 

 

 

Kun Eurajoki-tietokanta oli rakenteeltaan valmis ja kukin tietoaineisto oli digitoitu, 
tarkistettiin tiedon eheys ja laatu tasojen sisällä topologiasääntöjen avulla seuraavia 
kriteereitä käyttäen: 

a) Tiet 

– Viivaobjekti ei saa mennä päällekkäin ”itsensä” kanssa (”Must not self overlap”) 

– Viivaobjektin pitää olla yhtenäinen (”Must be single part”) 

b) Maankäyttö 

– Polygonit eivät saa olla päällekkäin (”Must not overlap”) 

– Polygonien välillä ei saa olla rakoja (”Must not have gaps”) 

Kuva 7. Tietokannan käsitteellinen rakenne (a.) ja kuva Eurajoki-tietokannasta ESRI
ArcCatalogissa (b.). 



22 
 

 

3.3 Aineistojen yhtenäistäminen 

Jotta maiseman ja maankäytön historiallista prosessia voidaan tarkastella eheänä 
jatkumona paikkatietoympäristössä, täytyy tietoaineistojen sisältö saada temaattisesti 
yhtenäiseksi esimerkiksi uudelleenluokittelun avulla (Mökkönen 2006: 33–34). Ainut-
laatuisen ja monipuolisen historiallisen karttatiedon puristaminen samaan muottiin ei 
kuitenkaan ole ongelmatonta, kun mittaustarkkuus sekä eri ilmiöiden kuvaus- ja 
luokittelutavat vaihtelevat sekä karttojen välillä että niiden sisällä. Esimerkiksi 1800-
luvun pitäjänkartat, jotka ovat osin johdettuja kokoomakarttoja, saattavat sisältää eri 
standardein luokiteltua maankäyttötietoa (Mökkönen 2006: 36). Uudelleenluokittelun 
sääntöjä luodessa ja muutostuloksia arvioidessa täytyykin olla kriittinen. Historiallisen 
karttatiedon yhteiskäytölle ei kuitenkaan ole olemassa mitään suoraviivaisia menettely-
ohjeita. Tässä työssä yhtenäistetyt luokat on muodostettu luokkien semanttisen vertailun 
kautta.  

Koska uudelleenluokittelussa osa alkuperäisestä kartan historiallisesta tiedosta katoaa, 
tietoaineistojen attribuuttitaulukoihin luotiin sarakkeet uusia yhtenäisluokkia varten ja 
siten alkuperäiset luokkatiedot säilyivät myös tietoaineistoissa. Tietoaineistojen uudel-
leenluokittelu suhteessa alkuperäisiin luokkiin on esitetty taulukossa 5. Asumuksia ja 
teitä ei luokiteltu uudelleen yhdenmukaiseksi mutta ne pyrittiin yhtenäistämään 
visualisoinneissa.  

Myös maastotietokanta oli luokiteltava uudelleen samoja yhtenäisluokkia käyttäen, jotta 
sitä voitiin käyttää maiseman- ja maankäytön muutoksia koskevissa analyyseissä rinnan 
muiden aineistojen kanssa.  Taulukossa 6 on erikseen esitelty Maastotietokannan (2007) 
uudelleenluokittelu. 
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Taulukko 5. Karttojen vertailun mahdollistamiseksi muodostetut seitsemän yhtenäis-
luokkaa ja karttojen alkuperäisten kohteiden uudelleenluokittelu. 

 
Alkuperäiset 

luokat 

Yhtenäisluokat 
Pelto Muu/ 

Metsämaa
Suo tai 

kosteikko 
Järvi Joki Niitty Muu 

maatalous

Muu/Metsämaa       

Sekametsä       

Kuusimetsä       

Lehtimetsä       

Pelto       

Niitty       

Puutarha       

Laidun       

Puisto       

Rakennettu alue       

Järvi       

Joki       

Suo/kosteikko       

Avosuo/kosteikko       

Metsäinen suo       

Avosuo/ 
metsäinen suo 

      

Soistuva maa/  
maatuva kosteikko 

      

Vesijättömaa       

Maa-aineksenotto       
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Taulukko 6. Maastotietokannan (2007) kohteiden uudelleenluokittelu. 

Maastotieto-
kannan 
luokat* 

Yhtenäisluokat 
Pelto Muu/Metsä

maa 
Suo tai 

kosteikko 
Järvi Joki Niitty Muu 

maatalous

32111 Maa-
aineksen otto 

      

32113 Maa-
aineksen otto 

      

32200 
Hautausmaa 

      

32414 Muu 
lentoliikennealue 

      

32500 Louhos       

32611 Pelto       

32612 Puutarha       

32800 Niitty       

32900 Puisto       

33000 Täytemaa       

33100 Urheilu- ja 
virkistysalue 

      

34100 Kallioalue       

34300 Hietikko       

34700 Kivikko       

35300 Soistuma       

35411 Suo       

35412 Suo       

35421 Suo       

35422 Suo       

36200 Järvivesi       

36212 
Virtavesialue 

      

*Maastotietokantaluokkien edellä olevat numerot viittaavat Maastotietokannassa käytettyihin 
kohdeluokkiin. 
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Yhtenäisluokitus ja muutosanalyysit rakentuivat seitsemän uuden luokan varaan: pelto 
(1), muu/metsämaa (2), suo tai kosteikko (3), järvi (4), joki (5), niitty (6) ja muu 
maatalous (7). Yhtenäisluokittelun rajat määrittyivät sen yhtenäistarkastelussa käytetyn 
kartan mukaan, joka oli suppein sisällöltään. Tämän vuoksi temaattisesti monipuolisin 
venäläinen topografikartta sekä maastotietokanta kärsivät yhtenäistämisestä eniten. 
Esimerkiksi erilaisia metsätyyppejä, kosteikkoja tai soita ei näin ollut mahdollista 
eritellä uudessa luokittelussa, josta muodostui väistämättä melko karkea. 

Koska kaikki kartat eivät kattaneet koko Eurajokea, piti ne yhtenäistää myös 
alueellisesti. Näin varsinaiseksi tutkimusalueeksi muodostui alue, jonka kaikki 
lopullisiin analyyseihin valitut kartat kattoivat. Varsinainen tutkimusalue on esitetty 
tulosten yhteydessä kappaleessa 4. 

 
3.4 Maaperäkartan ja topografiaa kuvaavan korkeusmallin tulkinta ja 

luokittelu 

Maankäytön muutosanalyysien lisäksi työssä vertailtiin yleispiirteisesti maankäytön 
suhdetta topografiaan ja maaperään. Erityisesti maaperä on keskeinen maankäyttöä 
ohjaava ympäristötekijä. Jos tiettyjen maisemaluokkien ja maaperäluokkien välillä on 
nähtävissä selkeä ja ajallisesti jatkuva korrelaatio, voidaan tätä tietoa hyödyntää kun 
alueen tulevaisuutta mallinnetaan. Päällekkäisanalyysien, vertailujen ja visualisoinnin 
vuoksi työssä käytetty digitaalinen maaperäkartta (Geologian tutkimuskeskus 2008) ja 
korkeusmalli (Maanmittauslaitos 2009) luokiteltiin uudelleen ja korkeusmalli muun-
nettiin vektorimuotoiseksi. 

Maaperäkartta luokitteltiin ympäristö-maankäyttöanalyyseissä seuraavasti:  

1. Kalliomaa (luokka 19) 

2. Sora ja kivikot (luokka 15) 

3. Moreeni (luokka 16) 

4. Hieno mineraalimaa (hiekka, hiesu ja hieta) (luokka 14, 12, 13, 18) 

5. Savi (luokka 17) 

6. Lieju (luokka 22) 

7. Turve (rahkaturve, saraturve ja turvetuotantoalue) (luokka 5, 11 ja 21) 

8. Vesi (luokka 3) 

9. Rakennettu/ei tietoa (luokka 4, 6) 

Luokkien perässä olevat numerot ovat digitaalisen maaperäkartan alkuperäisten 
luokkien koodeja, joista muodostetut uudet luokat koostuvat. 

Korkeusmallin (2009) topografiatiedot jaettiin seuraaviin luokkiin: 0–10 m, 11–20 m, 
21–30 m, 31–40 m, 41–50m ja 51–60 m. 
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3.5 Paikkatietoanalyysit 

3.5.1  Maankäyttö ja maanpeite 

Koska Suomen taloudellinen kartta ja Kalmbergin sotilaskartta olivat liian yleispiirteisiä 
(1:100 000), muutosanalyyseissä käytettiin vain 1:20 000 mittakaavalla tuotettuja 
karttoja (1840–1844, 1903–1904, 1962). Nykytasona muutosvertailuissa käytettiin 
vuoden 2007 maastotietokantaa (1:10 000). 

Maankäytön ajallisten ja alueellisten muutosten tarkastelu ja analysointi aloitettiin 
visualisoimalla kunkin työssä käytetyn aikatason alkuperäiset tulkitut maankäyttöluokat 
(kuvat 11–14). Niihin on lisätty myös kunkin maankäyttöluokan prosentuaalinen osuus 
sekä lukuna että maankäyttöluokkien suhteellisia osuuksia kuvaavana ympyrä-
diagrammina, jotka laskettiin ArcMapin attribuuttitaulukon yhteydestä löytyvän ”Calcu-
late Geometry” -toiminnon avulla. Vertailtavuuden helpottamiseksi luodut maankäytön 
yhtenäisluokat puolestaan on esitetty kuvissa 15–16. Yhtenäisluokkien visualisoinnit ja 
muutosvektorianalyysit on toteutettu vain tutkimusalueella, jonka kaikki historialliset 
kartat kattavat. Tämä alue muodostaa työn varsinaisen tutkimusalueen. 

Tällaisen aikasarjakarttaesityksen (englanniksi “snap shot model”/“time series”/”time 
slices”) lisäksi Eurajoen maiseman dynamiikkaa tarkasteltiin vertailemalla yksittäisiä 
maankäyttöluokkia eri aikatasojen välillä aina kahden hetken erona kerrallaan (”base 
state with amendments”) (Langran 1993: 39; Nan 2005; Warf 2006; Käyhkö 2007). 
Ennen tätä täytyi yhtenäisluokiteltuja karttoja kuitenkin vielä yleistää, sillä laadultaan 
vaihtelevasta karttamateriaalista luotu paikkatieto vaati vielä semanttisen yhdenmukais-
tamisen lisäksi geometrisen tarkkuuden yhtenäistämistä (Eriksson & Skånes 2001).  

Käytännössä generalisointi tapahtui luomalla uudelleenluokitelluista maankäyttö-
tiedostoista ensin rasteritiedostot kullekin aikatasolle (”Spatial Analyst” - ”Convert” - 
”Feature to Raster”). Generalisointia kokeiltiin aluksi vaihtelevia solukokoja käyttäen. 
Lopulta rasteriaineiston pikselikooksi valittiin 30 m x 30 m. Koska tarkastelutasona 
toimi kunta ja tarkoituksena oli ensisijaisesti välttää karttojen geometrisistä tarkkuus-
eroista johtuvat vääristymät, kuten pienet heitot esimerkiksi pellonreunojen sijainnissa, 
katsottiin tämän resoluutiotason olevan riittävän suuri ja samalla tarpeeksi pieni etteivät 
todelliset maanpeitemuutokset häviä vertailuja tehtäessä. Tällaista rasterin luontiin ja 
luodun rasterin yksittäisten hajapikseleiden poistoon perustuvaa paikkatietoaineiston 
siivoamista voidaan käyttää siis hyödyksi, kun datassa ilmenee pieniä virheitä tai kun 
halutaan yleistää pikkutarkkaa aineistoa (kuva 8) (ArcGIS Desktop Help 9.3 2009). 
Rasterimallin hyödyntäminen on myös vektoriin perustuvaa paikkatietoa lasken-
nallisesti yksinkertaisempi ja tietorakenteellisesti selkeämpi tapa yhdenmukaistaa 
erilaatuista paikkatietoa.  

Rasteriaineiston luonnin lisäksi, joka jo itsessään yksinkertaistaa polygonien muotoja, 
”suodatettiin” aineistot vielä ArcMap-ohjelman ”Majority Filter”-toiminnon avulla. 
Pikselit asetettiin korvautuvan sen mukaan, millaisia pikseliarvoja kussakin ympä-
röivissä naapuripikselissä ilmenee. Uusi pikseliarvo määräytyi 8 pikselin kernelin 
enemmistön mukaan. Kernel tarkoittaa sen alueen kokoa, jonka mukaan uusi 
pikseliarvo määräytyy. Tässä tapauksessa kohdepikselin uusi arvo määräytyis siis sitä 
ympäröivien kahdeksan naapuripikselin enemmistön arvon mukaan. 
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Generalisoidut rasterikartat muutettiin tämän jälkeen takaisin vektoriaineistoksi 
(”Spatial Analyst” - ”Convert” - ”Raster to Feature”), jotta muutostutkimuksen vaatimat 
päällekkäisanalyysit (”Spatial Analyst” - ”Overlay” -”Intersect/Erase”) voitiin toteuttaa. 
Analyysipolut on kokonaisuudessaan esitetty kuvassa 9. 

         Kuva 8. Maankäyttötietoa yhdenmukaistettiin rasteriin perustuvin menetelmin. 
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 Kuva 9. Maankäytön analyysipolut ja visualisoinnit. 
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Työssä valittiin muutostutkimuksen kohteiksi maatalouden kannalta keskeisimmät 
maisemakohteet eli pellot, niityt ja järvet sekä kokeilumielessä kosteikot, vaikka ne 
karttojen vertailussa osoittauituivat hankalaksi muutostutkimuksen kohteeksi (taulukko 
2). Muutosvektorimallin päällekkäisanalyysit suoritettiin kullekin kohteelle kolmesta eri 
näkökulmasta (kuva 10), jotta muutoksien laajuudesta ja suunnasta saadaan kattava 
alueellinen ja ajallinen kuva. Analyysit suoritettiin:  

a. Vertailemalla keskenään vierekkäisiä aikatasoja niin, että varhaisempi aikataso 
toimi vertailun lähtötasona. (2007–1962, 1962–1903, 1903–1840). Näin pyrittiin 
saamaan esiin kohdeluokkien muutokset kronologisena ketjuna.   

b. Käyttämällä vertailutasona vuoden 2007 (2007–1962, 2007–1903 ja 2007–1840) 
maiseman ja maankäytön tilaa. Näin pyrittiin saamaan käsitys siitä, miten 
kohdeluokissa tapahtuneet muutokset suhteutuvat nykypäivän tilanteeseen ja 
miten mittavia muutoksia maisemassa ylipäätään on tapahtunut tarkastelujakson 
aikana.  

c. Käyttämällä vertailutasona vuoden 1840–1844 (1840–1903, 1840–1962 ja 
1840–2007) tilannetta. Näin pyrittiin kuvaamaan sitä, miten maisema eri aikoina 
on suhteutunut perinteisen maatalouden ajan maisemaan ja saamaan käsitys 
maiseman ja maankäytön jatkuvuudesta/pysyvyydestä. 

Tulokset visualisoitiin kartoiksi (kuvat 17–20), jotka tuovat esiin kunkin tutkitun 
maankäyttöluokan alueellisen dynamiikan eri ajankohtina, sen sijaan että ne kuvaisivat 
maiseman kokonaisvaltaista hetkellistä tilaa jonain ajankohtana. 
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Koska visuaalisen tiedon esittämisen oheen haluttiin tuoda numeerista tietoa 
tutkimusalueen maankäyttömuotojen ominaisuuksista, generalisoiduista rasterikartoista 
muodostetuille vektoriaineistoille laskettiin myös maankäyttöluokittain keskimääräiset-, 
minimi-, maksimi- ja yhteispinta-alat (”area”) ja reunan pituudet eli piirit (”perimeter”) 
ArcMap-ohjelman ”Calculate Geometry”-toimintoa käyttäen. Lisäksi laskettiin näiden 
kahden suhde (”perimeter/area”) Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Näin numeerisen 
tiedon ajateltiin monipuolistavan ja tukevan karttatulkintoja ja lisäävän tietoa eri 
maisemaelementtien ominaisuuksista tutkimusajan saatossa. Numeerisesta aineistosta 
koostettiin taulukot 7–10. 

 
3.5.2  Maankäytön vertailu topografiaan ja maaperään 

Maankäyttöä verrattiin topografiaan ja maaperään niin ikään päällekkäisanalyysejä 
käyttäen (”Spatial Analyst”-”Overlay”-”Intersect”). Tähän käytettiin Geologian tutki-
muskeskuksen maaperäkartasta (2008) ja Maanmittauslaitoksen korkeusmallista (2009) 
muodostettuja vektoripaikkatietoaineistoja (kuvat 22 ja 27). Näin oli mahdollista 
vertailla prosentuaalisesti eri maankäyttöluokkien suhdetta edellä mainittuihin 

Kuva 10. Eri päällekkäisanalyyseissä suoritetut aikatasovertailut.
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ympäristötekijöihin. ArcMapin attribuutti-taulukon yhteydestä löytyvän ”Summarize”-
työkalun avulla koostettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen tilasto siitä, miten 
eri maankäyttöluokat eri ajankohtina ovat suhteutuneet eri maaperä- ja korkeusluokkiin. 
Tilastosta koostettuja tietoja esitellään graafeissa (kuvat 23–26 ja 28–31).  

Myös asutuspisteitä tarkasteltiin päällekkäisanalyysien avulla suhteessa maaperään. 
Näin pyrittiin selvittämään, onko rakennusalustan valinnassa nähtävissä jotain selkeitä 
preferenssejä tai muutoksia aikatasojen välillä. Näitä tuloksia esitellään kuvan 33 
yhteydessä. 

 
3.5.3  Asutus ja kulkuväylät 

Asutuksen osalta keskityttiin kuvaamaan sen painopistettä eri ajankohtina. Näin voidaan 
tarkastella visuaalisesti sitä, millaisille alueille ihmiset ovat taipuvaisia asettumaan ja 
pohtia eri ympäristö- ja luonnontekijöiden merkitystä sijoittumispaikan valinnassa. Näin 
tuodaan mahdollisesti esiin myös seikkoja, jotka voitaisiin ottaa huomioon alueen 
tulevaisuusskenaarioita laadittaessa. 

Asutuksen painopisteet pyrittiin tuomaan esiin muuttamalla rakennuspisteet rasteriksi, 
jonka pikselikoko on 300 m x 300 m. Kunkin pikselin arvo määräytyi sen mukaan, 
kuinka monta asuinrakennusta 300 m x 300 m alueille sijoittui. Eri aikatasojen 
asutuskeskittymät on visualisoitu kuvassa 32. Asutuksen painopistettä tarkasteltiin 
aluksi usealla eri resoluutiolla. 300 m x 300 m ruudukon todettiin olevan visualisointiin 
kaikkein sopivin, koska se esittää asutuksen painopisteet selkeästi mutta samalla niin 
tarkasti, että muutokset eri aikatasojen välillä on silmin erotettavissa. 

Tarkasteluun ei otettu kaikkien karttojen osalta mukaan kaikkia rakennuksia, sillä tämä 
olisi huomattavasti vääristänyt tuloksia. Esimerkiksi venäläiseen topografikarttaan on 
merkitty myös erilaiset asumisen ja maatalouden tukirakennukset, jotka 
asutustarkastelun kannalta eivät ole niin olennaisia. Tämän vuoksi eri kartoista mukaan 
valittiin seuraavat luokat: 

1840: pieni tila, iso tila 

1904: tila, torppa 

1962: tila/asuinrakennus 

2007: 42211, 42212, 42231 eli omakoti- ja kerrostalot sekä lomarakennukset 
(numerokoodit viittaavat maastotietokannan alkuperäiseen luokittelusysteemiin) 

Asutuksen alueellisen jakautumisen tarkastelun lisäksi työssä tarkasteltiin esimer-
kinomaisesti myös asutuksen suhdetta peltoihin. Tätä tarkastelua varten kaikkien 
aikatasojen (1840–2007) peltojen ympärille luotiin bufferit viidenkymmenen metrin 
välein aina 500 m asti (”Proximity Toolset” - ”Multiple Ring Buffer”). Sen jälkeen 
asutusta vertailtiin suhteessa peltobuffereihin (”Overlay – Intersect”). Näin saatiin 
numeerista tietoa siitä, mille etäisyydelle rakennukset enimmäkseen sijoittuvat (alle 50 
m – yli 500 m). Tulokset on esitelty graafina kuvassa 34. Samantyylisiä analyysejä voi 
tarpeiden mukaan jatkossa tehdä myös muiden maanpeiteluokkien ja asutuksen 
suhteesta. 
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Kulkuväylille ja teille ei tehty erillisiä analyysejä, vaan niitä tarkasteltiin ainoastaan 
visualisoinnin avulla (kuva 35). Koska karttojen tarkkuus vaihteli, keskityttiin 
kulkuväylien analysoinnissa lähinnä pääväyliin. Niistä kerrotaan lisää tulosten 
tarkastelun yhteydessä. 
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4 TULOKSET 

4.1 Eurajoen maankäyttö ja maiseman rakenne eri aikoina 

Tässä osiossa Eurajoen maankäyttöä ja maiseman rakennetta on tarkasteltu kartoista 
digitoitujen alkuperäisten luokkien kautta. Pinta-alojen suhdeluvut viittaavat aina 
kunkin aikatason karttojen kattamaan kokonaisalaan – ei koko kuntaan tai varsinaiseen 
tutkimusalueeseen, joka esitellään yhtenäisluokiteltujen karttojen yhteydessä seuraa-
vassa osiossa. 

Vuosina 1840–1844 suurin osa (69,2 %) kartan kattamasta Eurajoen kunnasta oli 
asumatonta metsämaata (kuva 11). Niityt kattoivat alueen pinta-alasta 13,7 % ja olivat 
yleisin maatalouden muoto. Peltomaan osuus kokonaispinta-alasta oli tuolloin vain 6,1 
%. Sekä pellot että niityt sijoittuvat jokien ympäristöön alaville savimaille. Pellot olivat 
vielä tällä perinteisen maatalouden aikakaudella niittyihin verrattuna pienialaisia ja 
rikkonaisia. Laajimmat yhtenäiset kosteikot ja suot puolestaan sijaitsivat nykyisen 
Eurajoen kunnan itä- ja koillisosissa.  

Venäläisistä topografikartoista (1903–1904) vektoroidun paikkatietoaineiston perus-
teella (kuva 12) 1900-luvun alussa Eurajoen maisemaa ja maankäyttöä hallitsivat 
toisaalta jokivarsien alavat pellot (19,2 %) ja toisaalta seka-, havu- ja lehtimetsät, jotka 
muodostavat 61,1 % pinta-alasta. Jos kaikkia metsätyyppejä tarkastellaan erikseen, on 
sekametsän osuus Eurajoen kunnan kaikista metsistä 75 %, havumetsän 24,8 % ja 
lehtimetsän 0,2 %. Tämän jälkeen pinta-alaltaan suurimmat maanpeiteluokat ovat suot 
ja kosteikot (8,7 %) sekä niityt (6,6 %). Suo ja kosteikko-ryhmään on visualisoinnin 
helpottamiseksi niin ikään yhdistetty kaksi venäläisissä topografikartoissa eroteltua 
luokkaa: ”avosuo/kosteikko”-luokka (70,1 % soista ja kosteikoista) sekä ”metsäinen 
suo”-luokka (29,9 % soista ja kosteikoista). Laitumet/avohakkuualueet kattoivat 2,5 %, 
järvet 1,1 %, joet 0,4 %, rakennetut alueet 0,3 %. Puutarhoja oli ainoastaan 1,6 
(0,005 %) hehtaaria ja puistoja 9,3 hehtaaria (0,03 %), joten molempien osuus 
venäläisten karttojen kattamasta kokonaispinta-alasta jäi vuonna 1904 reippaasti alle 
1 %. Laajuudeltaan pellot ovat jo tässä vaiheessa edellistä aikakautta suurempia, eikä 
pienipiirteistä peltomosaiikkia ollut enää yhtä paljon. Koska venäläisiin topogra-
fikarttoihin on sisällytetty enemmän tietoa, antaa se monipuolisemman kuvan alueen 
maankäytöstä ja ihmistoiminnoista. 
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Vuoden 1962 peruskartan perusteella metsämaat kattoivat karttalehtien kattamasta 
pinta-alasta 67,2 % (kuva 13). Pellot peittävät jälleen seuraavaksi suurimman pinta-alan, 
22,1 % peruskarttojen kattavuudesta. Suot ja kosteikot, jotka pitävät visualisoinnissa 
sisällään sekä ”avosuo/metsäinen suo”- sekä ”soistuva maa/maatuva kosteikko”-luokat, 
kattoivat puolestaan 8,1 %. Soista 90,7 % on avosoita tai metsäisiä soita ja 9,3 % 
soistuvaa maata tai maatuvaa kosteikkoa. Niittyä oli 1962 jäljellä enää 1,4 % karttojen 
kattamasta pinta-alasta. Järvet kattoivat 0,8 % ja joet 0,3 %. Puutarhoja oli vuonna 1962 
karttalehtien perusteella yhteensä 2,7 hehtaaria (0,01 %) ja maa-aineksenottoalueita 15 
hehtaaria (0,05 %). Peltomaat sijaitsevat edelleen enimmäkseen laajana yhtenäisenä 
alueena jokien ympärillä. Sen sijaan peltomaiden muoto on edellistä rikkonaisempi, 
mikä tosin saattaa selittyä alkuperäisten karttojen geometrisen tarkkuuden eroista. 
Muutoin maisema vaikuttaa yleissilmäyksellä aiempia monotonisemmalta, sillä muun 
muassa niittyä esiintyy alueella enää vähän ja alueellisesti suppealla alueella lähinnä 
aivan jokien suistossa ja merenlahtien perällä. 

Maanmittaushallituksen maastotietokannan (2007) maankäytön visualisointi on esitetty 
kuvassa 14. Aineiston monipuolinen luokkajako ja tarkkuus antaa varhaisempia aika-
tasoja rikkonaisemman ja monipuolisemman kuvan Eurajoen maisemasta, sillä edel-
lisistä aikatasoista poiketen saatavilla on nyt tietoa esimerkiksi alueen paljaista 
kalliomaista. Lisäksi maastotietokantaan kuuluvat myös merialueet, jota kartoista ei 
erikseen digitoitu. Toisaalta merta ei haluttu erottaa tarkastelusta kokonaan, koska ha-
luttiin muistuttaa, että meri on vahvasti läsnä Eurajoen maisemassa. Meren mukanaolo 
vaikuttaa muiden luokkien suhteelliseen osuuteen, jonka seurauksena niitä on huono 
vertailla aikaisempiin aikatasoihin. Tämä ei haittaa, sillä vertailua on tarkoitus jatkaa 
tarkemmin raportin seuraavissa osioissa. Maastotietokannasta tehdyn visualisoinnin mu-
kaan suurin osa kunnasta on metsämaan peitossa (50,2 %), jota seuraa meri- (23,5 %), 
pelto- (14,5 %), erilaiset suot ja kosteikot (6,7 %), kallio-/kivikko-/hiekka-/louhos- 
(2,8 %), maa-aineksenotto- (1 %), järvi- (0,6 %), niitty- (0,3 %), joki- (0,2 %), puisto-
/virkistys-/hautausmaa- (0,1 %), liikenne- (0,02 %) ja puutarha -luokat (0,001 %). 
Yleisen alueellisen rakenteen puolesta vuoden 2007 maisemasta ei nouse esiin laajoja 
uusia piirteitä lukuun ottamatta itäosan kosteikkojen suurta turpeennostoaluetta. 
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4.2 Maankäytön keskeisimmät muutokset aikatasojen vertailun 
perusteella 

Kun karttoja tarkastelee rinnakkain, ensimmäisenä huomio kiinnittyy niittyjen katoon ja 
toisaalta peltojen lisääntyvään esiintymiseen niillä alueilla, joissa niityt ovat kadonneet. 
Pysyviä elementtejä puolestaan ovat olleet ainakin Eurajoen itäosan laajat suo- ja 
kosteikkoalueet, jotka nekin on tosin 2000-luvulle tultaessa otettu turpeentuotan-
toalueiksi, kuten visualisointi 2007 maastotietokannasta osoittaa (kuva 17). Huomio 
kiinnittyy lisäksi Irjanteen kylässä muinoin sijainneen Kyläjärven katoamiseen. Järvi 
kuivattiin 1840-luvun jälkeen ja se oli 1900-luvun alkuun mennessä muuttunut niityksi 
(kuva 16) ja lopulta 1900-luvun puoleen väliin mennessä suurimmaksi osaksi pelloksi 
(kuva 17). Niittykato, järven kuivuminen/kuivaaminen sekä peltoalan kasvu ovat 
selkeästi tapahtuneet ihmisen vaikutuksesta. Luonnollisia muutoksia sen sijaan on 
ainakin maa-alan kasvu maankohoamisen johdosta, joka on nähtävissä sekä kartoissa 
(Eurajoen suu), että kuvan 16 tutkimusalueen maa-alan kokonaispinta-alaa kuvaavissa 
luvuissa. 1840-luvun jälkeen maankohoaminen on kasvattanut tutkimusalueen pinta-
alaa 1,5 % — noin 450 hehtaaria. Yhteenveto maankäyttömuotojen kehityksestä on 
esitetty kuvissa 15 ja 16. 

Alueellisesti maatalous- ja näin näkyvin osa ihmistoiminnoista on sijoittunut Eurajoen 
ja Lapijoen varteen kaikkina tarkasteltuina ajankohtina, vaikkakin toiminta-alue on 
selkeästi levittäytynyt reunoista nykypäivää kohden. Alue onkin pääosin alavaa ja 
helposti raivattavaa savimaata, joten ihmistoimintojen keskittyminen sinne on ollut 
varsin luonnollista. Lisäksi maataloustoiminta on 1840–2007 kasvanut luoteisen 
Kuivalahden kylän ympäristössä.  

 

Kuva 15. Yhtenäisluokiteltujen maankäyttömuotojen kehitys tutkimusalueella 1840–
2007. Luokkia kuvaavat värit on esitetty maankäyttöluokkakarttojen yhteydessä 
(esimerkiksi kuva 16). 
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Kuva 16. Maa-aineksenotto on yhtenäisluokitelluissa paikkatietoaineistoissa sisällytetty 
metsämaahan (”muu”), mutta Posivan toiveesta se on näissä visualisoinneissa eroteltu 
omaksi luokakseen. 
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Kuva 17. Vuoden 1962 jälkeen on visuaalisesti tarkasteltuna tapahtunut vain vähän 
muutoksia tutkimusalueen maiseman ja maankäytön perusrakenteessa. 
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4.3 Muutosmallit ja yksittäisten maanpeiteluokkien dynamiikka 

Suurimmat muutokset peltojen alueellisessa laajuudessa tapahtuivat 1840–1844 ja 
1903–1904 aikatasojen välillä, kun perinteisestä maataloudesta siirryttiin moderni-
soituneempaan maatalouskulttuuriin (kuva 18). Tähän vaikutti muun muassa 1866–
1868 vuosina koetut suuret nälkävuodet ja tätä seurannut maatalouden tuotanto-
rakenteen muunnos kohti tehokkaampaa maataloutta, joka nojasi vähemmän ainoastaan 
ns. leipäviljojen tuotantoon. Lisääntyvät maatalouskoneet, tehokkaammat lajikkeet ja 
rehuntuotannon modernisoituminen vaikuttivat näin myös niittyjen esiintymiseen. 
Muun muassa jokivarsien kyntö oli uusilla laitteilla helpompaa ja ne muutettiinkin 
pelloiksi, joilla yhä enemmissä määrin alettiin kasvattaa heinää ja muita rehukasveja. 
Peltojen määrä kasvoikin 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuun mennessä 4682 
hehtaarilla kun taas samaan aikaan niittyjen määrä väheni 3089 ha (taulukko kuvassa 
19). Pinta-alaluvut osoittavat, että uutta maata otettiin viljelykäyttöön myös muualta 
kuin aikaisemmin niittyjen valtaamilta alueilta. Vielä aikatasojen 1903–1904 ja 1962 
välillä peltoala kasvoi 1981 hehtaaria (tosin samaan aikaan väheni muualla kunnassa 
1241 ha peltoa) kun taas 5038 hehtaaria peltoa pysyi ennallaan. 1900-luvun puolivälistä 
2000-luvulle tultaessa ennallaan oli säilynyt 6124 hehtaaria peltoa. Uutta peltoa oli 495 
hehtaaria ja kadonnutta peltoa taas 894 hehtaaria. Suurin osa kadonneesta pellosta on 
ollut Kirkonkylän, nykyisen Eurajoen kuntakeskuksen, ympäristössä sijainnutta maan-
viljelymaata, joka sittemmin on rakennettu taajamaksi. Kirkonkylän ympäristö erottuu 
peltojen katoalueena ainakin ”Muutokset eri aikoina verrattuna 2007 perustasoon”-
vertailussa. 
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Kuva 18. Yksittäisistä maankäyttöluokista tehdyt muutosvektorimallit osoittavat eri 
aikatasojen välillä tapahtuneiden muutosten alueellisuuden sekä muutosten suunnat eri 
ajankohtina. Peltoala kasvoi vuoteen 1962 asti.
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Kuva 19. Niittypinta-ala on supistunut olemattomiin kuluneen noin 170 vuoden aikana. 
Niittyä ilmestyi Eurajoen maisemaan laajamittaisemmin ainoastaan 1840-luvulta 1900-
luvun alkuun tultaessa Irjanteen Kyläjärven kuivauksen myötä. Sittemmin tämäkin niitty 
on kadonnut muun maankäytön tieltä. 
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Sen lisäksi, että suurin osa niittymaista katosi aikavälillä 1840–1903, niittyjen 
muutokset ovat olleet alueellisesti vaatimattomampia kuin peltojen. Uutta niittyä oli 
paikoin ilmestynyt Eurajoelle lähinnä saamaan aikaan kun sitä toisaalta oli suurin osin 
muutettu pelloiksi. Tämä 1034 hehtaarin niittypinta-alan kasvu (taulukko kuvassa 19) 
aikatasoon 1903–1904 mennessä johtui suurimmaksi osaksi edellä mainitusta Irjanteen 
Kyläjärven kuivauksesta, mutta pienimpinä laikkuina niittyä oli ilmestynyt myös 
pohjoisosien kosteille metsämaille ja toisaalta Eurajoen suiston maankohoamisalueelle. 
Vuodesta 1962 vuoteen 2007 niittyä säilyi ennallaan ainoastaan 1 hehtaarin verran. 
Niittyä sen sijaan oli kadonnut 292 hehtaaria ja uutta niittyä ilmestynyt 68 hehtaaria. 
Nämä erot saattavat tosin johtua karttojen välisistä luokittelueroista. Selvää lienee 
kuitenkin, että sekä niityn näkyvyys Eurajoen maisemassa että sen merkitys maata-
loudessa on huomattavasti vähentynyt sitten 1800-luvun puolivälin. 

Niittyjä vielä ongelmallisempi maankäyttöluokka on suot ja kosteikot. Muutos-
vektorikarttoja (kuva 20) vertailtaessa ilmiselvää on ainakin se, että itäosan laajat 
Lamminsuon, Kahalansuon, Huhdansuon ja Kakkerisuon alueet ovat säilyneet, vaikka 
osalla niistä on turvetuotanto muuttanut alueen ympäristöä jonkin verran. Pienempiä 
soita on kuivattu rakentamisen ja maatalouden alta varmasti ympäri kuntaa, mutta on 
vaikea näin yleisellä tarkastelutasolla sanoa, mitkä ovat todellisia muutoksia soiden 
esiintyvyydessä ja mitkä johtuvat kartoitus- tai tarkkuuseroista.  

Myös järvien kohdalla suurimmat muutokset vaikuttavat tapahtuneen 1840–1903, 
jolloin järviä katosi 468 ha, lisääntyi 43 ha ja pysyi ennallaan 262 ha (kuva 21).  
Kyläjärven lisäksi pienempiä järviä katosi ympäri kuntaa. Vielä vuodesta 1903–1904 
vuoteen 1962 mennessä järviä katosi 90 hehtaaria, lisääntyi 34 hehtaaria ja pysyi 
ennallaan 215 hehtaaria. Järvien alueelliset muutokset ovat hidastuneet nykypäivää 
kohden, kun vuodesta 1962 vuoteen 2007 mennessä järviä pysyi edelleen ennallaan 220 
ha. Samaan aikaan ilmestyi 29 hehtaaria järviä kun taas enää 30 hehtaaria katosi. 
Eteläinen Lutanjärvi, pohjoinen Pinkjärvi sekä entisen Kyläjärven länsipuolella 
sijaitseva Vuonajärvi ovat pysyneet ennallaan koko tarkasteluajanjakson. 
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Kuva 20. Aineistojen yhtenäistäminen ja generalisointi ei aina takaa kaikinpuolista
vertailukelpoisuutta. Maastotietokannan (2007) muita tarkempi aineisto saattaa antaa
vääristävän kuvan pienialaisten soiden runsaasta yleistymisestä.
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Peltojen määrä kasvoi 1900-luvun puoleenväliin tultaessa ja peltolaikut olivat 
runsaslukuisimmat 1962 aineistossa (890 kpl) (taulukko 7). Sen sijaan, vaikka 
peltopinta-ala kasvoi huomattavasti 1840–1903 (1742 hehtaarista 6277 hehtaariin), 
yhtenäisten peltolaikkujen lukumäärä väheni 451:stä 408:aan. Aineiston mukana 
peltojen keskipinta-ala kasvoikin 1900-luvun alkuun tultaessa 3,86 hehtaarista 15,39 
hehtaariin. Maastotietokannan mukaan peltojen keskipinta-ala 2007 oli 8,66. Tämä 
peltopiirin ja peltopinta-alan suhteen muutos on havaittavissa myös pinta-ala/piiri-
suhteessa taulukossa 7, jossa tämä suhdeluku vielä 1840-1844 aineiston mukaan oli 
noin 182 ja 1903–1904 enää noin 98. Tämä viittaisi peltolaikkujen muodon 
yksinkertaistumiseen. Toisaalta 1962 ja 2007 aineiston mukaan peltolaikkujen muodot 
olisivat myöhemmin 1900-luvulla jälleen hieman monimutkaistuneet. Ero voi johtua 
aineiston välisistä geometrisistä tarkkuuseroista. 

 

Taulukko 7. Peltojen pinta-ala- ja piirilukuja sekä pinta-alan ja piirin suhde 
tutkimusalueella. 

 1840-1844 1903-1904 1962 2007 

Lukumäärä 451 408 890 764 

Pinta-ala yht. (ha) 1741,50 6277,28 7018,22 6618,88 

Keskipinta-ala (ha) 3,86 15,39 7,89 8,66 

Pinta-ala maks. (ha) 248,50 3390,77 2276,56 1585,93 

Pinta-ala min. (ha) 0,06 0,06 0,06 0,06 

Piiri yht. (m) 316796,89 614464,38 881701,62 800388,60 

Keskipiiri (m) 702,43 1506,04 990,68 1047,63 

Piiri maks. (m) 26382,22 165347,13 122904,99 80645,37 

Piiri min. (m) 112,49 112,49 112,49 112,49 

Piiri/Pinta-ala 181,91 97,89 125,63 120,93 

 

Kuten edellä esitetyistä kartoista on käynyt ilmi, niittypinta-ala on huomattavasti 
vähentynyt 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Aineiston mukaan 1840–1844 niitty-
laikkuja oli lukumäärällisesti 580, 1903–1904 275 kappaletta, 1962 300 kappaletta ja 
2007 enää 181 kappaletta (taulukko 8). Niittyjen yhteispinta-alan lisäksi myös niiden 
keskipinta-ala on kutistunut 1900-luvun kuluessa noin 7 hehtaarista alle yhteen heh-
taariin. Niittylaikkujen muoto on lisäksi pinta-ala/piiri-suhdetta tarkasteltaessa moni-
mutkaistunut 1840–1844 tason jälkeen huomattavasti. Vielä 1800-luvulla piiri/pinta-ala-
luku oli 148,5 ja 2007 se oli moninkertaistunut 625,5:een. Niityt ovatkin nykyään sekä 
pieniä että muodoltaan pirstaloituneita. 
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Taulukko 8. Niittyjen pinta-ala- ja piirilukuja sekä pinta-alan ja piirin suhde tutkimus-
alueella. 

 1840-1844 1903-1904 1962 2007 

Lukumäärä 580 275 300 181 

Pinta-ala yht. (ha) 3967,97 1912,23 293,02 69,85 

Keskipinta-ala (ha) 6,84 6,95 0,98 0,39 

Pinta-ala maks. (ha) 693,39 216,77 32,90 4,25 

Pinta-ala min. (ha) 0,06 0,06 0,06 0,06 

Piiri yht. (m) 589160,56 308162,80 107486,97 43687,89 

Keskipiiri (m) 1015,79 1120,59 358,29 241,37 

Piiri maks. (m) 38797 17989,95 4395,54 1141,47 

Piiri min. (m) 112,49 112,49 112,49 112,49 

Piiri/Pinta-ala 148,48 161,15 366,82 625,50 

 

Taulukkoa 9 tarkasteltaessa vaikuttaisi siltä, että soiden määrä on 1962 jälkeen 
moninkertaistunut. Suoalueiden lukumäärän huomattava lisäys 120:stä (1840–1844) 
1144:ään (2007) johtunee kuitenkin soiden erilaisesta luokittelusta. Maastotietokannasta 
muodostettu soiden yhteisluokka kun pitää sisällään muun muassa myös soistumat. 
Tämä tapaus on hyvä osoitus siitä, kuinka vaikea historiallista karttamateriaalia on 
yhtenäistää nykypäivän tarkkojen paikkatietoaineistojen vaatimiin puitteisiin. Pinta-
alallisesti mitattuna soiden määrän kasvu on kuitenkin ollut maltillisempaa kuin se eri 
aikoina on pysytellyt 2289 hehtaarin (1903–1904) ja 2779 hehtaarin (2007) välillä. 
Piiri/pinta-ala-suhdeluvun mukaan suot ovat muodoltaan monimutkaistuneet kohti 
nykypäivää. Myös tämä suhdeluku osaltaan ilmentää soiden kuvailun vaihtelevaa 
tarkkuutta lähtöaineistossa. 
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Taulukko 9. Soiden pinta-ala- ja piirilukuja sekä pinta-alan ja piirin suhde 
tutkimusalueella. 

 1840-1844 1903-1904 1962 2007 

Lukumäärä 120 119 240 1144 

Pinta-ala yht. (ha) 2357,78 2288,95 2551,78 2778,70 

Keskipinta-ala (ha) 19,65 19,23 10,63 2,43 

Pinta-ala maks. (ha) 754,30 381,92 430,25 389,68 

Pinta-ala min. (ha) 0,06 0,06 0,06 0,06 

Piiri yht. (m) 186940,34 201671,24 261064,53 498061,76 

Keskipiiri (m) 1557,84 1694,72 1087,77 435,37 

Piiri maks. (m) 24976,34 16314,86 16818,28 16691,87 

Piiri min. (m) 113,19 112,49 113,19 112,49 

Piiri/Pinta-ala 79,29 88,11 102,31 179,24 

 

Järvien lukumäärä vaihtelee aineistossa seuraavasti: 1840–1844; 65, 1903–1904; 20, 
1962; 15 ja 2007; 54 (taulukko 10). Järvien yhteispinta-ala sen sijaan on vähentynyt 
koko tarkasteluajanjakson ajan. Jälleen kerran 2007 paikkatietoaineiston omaa luok-
kaansa oleva tarkkuus vaikuttanee järviluvun kehitykseen vääristävästi, muihin 
karttoihin pienimpiä lampia kun tuskin on merkitty samalla tarkkuudella. Tämän 
puolesta puhuu ainakin se seikka, että järvien keskipinta-ala on 2007 aineistossa 4,6 
hehtaaria kuin muissa aineistoissa se vaihtelee 11,3 hehtaarin ja 16,6 hehtaarin välillä. 
Sen sijaan 1840–1903 tapahtunut järvien lukumäärän kato viittaisi melko runsaaseen 
järvien kuivaukseen tällä aikavälillä. Järvien piiri/pinta-ala-indeksi antaa ymmärtää, että 
järvien muoto on pysynyt koko tarkasteluajanjakson melko samanlaisena vaihdelleen 
noin 89,1:stä 116,2:een. 
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Taulukko 10. Järvien pinta-ala- ja piirilukuja sekä pinta-alan ja piirin suhde 
tutkimusalueella. 

 1840-1844 1903-1904 1962 2007 

Lukumäärä 65 20 15 54 

Pinta-ala yht. (ha) 731,34 304,96 249,45 248,31 

Keskipinta-ala (ha) 11,25 15,25 16,63 4,60 

Pinta-ala maks. (ha) 206,52 128,74 126,03 128,27 

Pinta-ala min. (ha) 0,06 0,18 0,18 0,06 

Piiri yht. (m) 70495,80 28319,66 22218,95 28850,81 

Keskipiiri (m) 1084,55 1415,98 1481,26 534,27 

Piiri maks. (m) 8989,51 7168,33 7317,83 8025,38 

Piiri min. (m) 113,19 172,65 180,00 112,49 

Piiri/Pinta-ala 96,39 92,86 89,07 116,19 

 

 

4.4 Maankäytön suhde maaperään ja pinnanmuotoihin 

Maaperä ohjaa selkeästi tiettyjen ihmistoimintojen sijoittumista. Muun muassa 
maatalous on erityisen riippuvainen viljelyalustan ominaisuuksista. Niityt ja pellot 
ovatkin asettuneet melko lailla yhteneväisesti Eurajoen varren alaville savitasangoille ja 
hiekka-, hiesu- ja hietamaille (kuvat 22–27). Vanhemmat kartat poikkeavat luon-
nollisesti 2008 valmistetun maaperäkartan logiikasta eniten (vesi ja vesi eivät täysin 
kohtaa) mutta nämä epäjohdonmukaisuudet liittyvät esimerkiksi järvien kuivauksiin ja 
toisaalta mahdollisiin kartoitustarkkuuden eroihin. Joka tapauksessa on hyvä muistaa, 
että vertailtujen aineistojen välissä on suurimmillaan yli 160 vuoden ero, joten ei voida 
olettaa, että vuonna 1840–1844 valmistettu pitäjänkartta kohtaisi vuonna 2008 
valmistetun maaperäkartan täysin yhteneväisesti.  

Maankäytön ja topografian vertailu osoitti hajontaa maankäytön ja korkeuden suhteessa. 
Toisaalta koko Eurajoki on hyvin tasainen korkeuserojen vaihdellessa 0 ja 60 metrin 
välillä, joten suuria huomioita ei näin pinnanmuotojen vaikutuksesta maankäyttöön voi 
tehdä. Kuten kuvien 28–31 diagrammeista näkee, pellot ovat kautta aikojen jakautuneet 
0–30 metrin korkeuteen melko samassa suhteessa – ovathan Eurajoen jokivarren alavat 
savi- ja hiekkamaat olleet maanviljelyn kannalta tärkeimpiä alueita. Samalla tavalla 
melko muuttumattomana on säilynyt ainakin muu-, suo-, ja jokiluokkien ja topografian 
suhde. Näistä muu- ja suo-luokka ovat jakautuneet enemmän myös korkeammille 
alueille, kun taas joki on luonnollisesti halkonut Eurajoen alavaa jokitasankoa. 
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Kuva 24. Maankäytön (1903–1904) suhde maaperään. 

Kuva 23. Maankäytön (1840–1844) suhde maaperään. 
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Kuva 26. Maankäytön (2007) suhde maaperään. 

Kuva 25. Maankäytön (1962) suhde maaperään. 
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Kuva 29. Maankäytön (1903–1904) suhde korkeuteen. 

 

Kuva 28. Maankäytön (1840–1844) suhde korkeuteen. 
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Kuva 31. Maankäytön (2007) suhde korkeuteen.  

 

Kuva 30. Maankäytön (1962) suhde korkeuteen.  
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4.5 Asutuksen ja kulkuväylien kehitys 

Asutuksen alueellinen levinneisyys ja tiheys on esitetty kuvassa 32. Vuoden 1840–1844 
pitäjänkartan mukaan asutus oli 1800-luvun puolivälissä keskittynyt lähinnä Eurajoen ja 
Lapijoen varteen. Tämän lisäksi asutustihentymiä on luoteisessa Kuivalahden kylässä 
sekä kaakossa Sydänmaan kylän ympäristössä. Keskimääräinen rakennustiheys puoles-
taan oli 0,42 asuinrakennusta neliökilometrillä.  

1900-luvun alkuun mennessä keskimääräinen rakennustiheys oli kasvanut 2,96 asuin-
rakennukseen neliökilometrillä. Asutus on myös alueellisesti laajalle levinneempää, 
vaikka tihein rakennuskanta on edelleen jokivarsilla, sekä Kuivalahden ja Sydänmaan 
kylissä.  Vaikuttaakin siltä, että vanhat kylät ovat levittäytyneet ympäristöönsä samalla 
kuin muutamia tiloja on ilmestynyt aikaisemmin asumattomille alueille. Pohjois- ja 
koillisosan soiset metsämaat sen sijaan ovat pysyneet asuttamattomina.  

Edelleen vuoteen 1962 mennessä keskimääräinen rakennustiheys oli kasvanut 5,34 
rakennukseen neliökilometrillä. Asutuksen vanha rakenne on edelleen nähtävissä 
vaikkakin jälleen uusia harvaanasuttuja alueita on ilmestynyt vanhojen asutuskeskusten 
välisille teidenpätkille esimerkiksi Irjanteen ja Kuivalahden väliin. Lisäksi Eurajoen 
nykyinen kuntakeskus, Kirkonkylän kylä, on alkanut erottua tiheämmin asuttuna 
alueena Irjanteen, Kuivalahden ja Sydänmaan lisäksi. 

Vuoteen 2007 mennessä rakennustiheys oli jo 9,17 asuinrakennusta neliökilometrillä. 
Kirkonkylä on jatkanut kasvuaan ja on nyt silminnähden kunnan tiheimmin rakennettua 
aluetta. Tämän lisäksi uutena piirteenä on ilmestynyt rakennuskantaa rantaviivan 
tuntumaan (Olkiluotoa lukuun ottamatta). Rakennustiheyden kasvu selittyykin suureksi 
osaksi loma-asunnoilla. Kirkonkylän ohella muista kylistä tiheämmällä asuinrakennus-
kannallaan erottuu Kirkonkylästä lounaaseen sijaitseva Lapijoki.  

Asutuksen suhde maaperään on esitetty kuvassa 33. Rakennusten jakautuminen eri 
maalajeille on pysynyt melko lailla samanlaisena koko tutkitun ajanjakson. Moreeni on 
ollut selkeästi suosituin rakennusalusta, mikä on ymmärrettävää, sillä noin 50 % 
kunnasta on moreenin peitossa. Tämän lisäksi jokivarsien hienot mineraalimaat (hiekka, 
hiesu ja hieta) ovat olleet suosittuja rakennusalustoja. 2000-luvulla kalliomaat ovat tosin 
kohonneet näitä suositummaksi maaperäksi rakentamiselle. Myös savimaille on 
erehdytty rakentamaan aivan viime vuosiin asti.  

Myös asutuksen etäisyyttä pellosta vertailtiin eri aikatasojen välillä. Kuten kuvasta 34 
käy ilmi, on asutus kaikkina ajankohtina sijainnut aivan peltojen tuntumassa. 
Rakennuksista 80 % tai enemmän on 1840–1962, ajanjaksolla jona Eurajoen tärkein ja 
yleisin elinkeino on ollut maanviljely, sijainnut alle 50 metrin päästä pellosta. Vuonna 
2007 suurin osa asuinrakennuksista sijaitsi edelleen peltojen tuntumassa (n. 45 %) mutta 
rakentaminen kauemmaksi pellosta on yleistynyt kun maanviljely ei enää tarjoa 
suurimmalle osalle kunnan asukkaista elinkeinoa. Lisäksi lomarakentaminen lienee 
vaikuttanut varsinkin ”etäisyys yli 500 m”-luokan osuuden kasvuun. 
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Kuva 34. Asuinrakennukset sijaitsevat lähellä peltoja edelleen, vaikka elinkeinona
maatalous tarjoaa toimeentulon vain murto-osalle väestöstä. 

Kuva 33. Tyypillinen alusta asuinrakennuksille on eri aikoina ollut alueen yleisin maaperä
moreeni.  
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Kulkureittien kehittyminen Eurajoella 1840–2010 on nähtävissä kuvassa 35. Polut ja 
muut pienimmät väylät on jätetty kartoista pois, sillä niitä ei ole kaikkiin karttoihin 
merkattu samalla tarkkuudella. Tiet on pyritty yhdenmukaistamaan niiden tulkitun 
alueellisen tärkeyden mukaan (tien symbolin leveys) ja termit valittu Liikenneviraston 
(entinen Tiehallinto) Digiroad-aineistoa mukaillen (Liikennevirasto 7.10.2011). Yhdys-
tiet ovat teitä, jotka on merkitty karttoihin tärkeimpinä/suurimpina, pois lukien E8-
valtatie, joka näkyy vuoden 1962 ja 2010 karttakuvissa.   

1800-luvun puolivälissä alueen päätie kulki Raumalta Euraan, ohittaen suurimman osan 
kunnan kylistä. Pienemmät tiet (nimetty metsäteiksi/yksityisiksi teiksi) yhdistivät 
pitäjän muut asutetut alueet tähän päätiehen. 1840–1844 pitäjänkarttaan oli merkitty 
myös rautatie, vaikka se valmistui vasta 1897 (Heino 1992: 155—158).  Siksi rautatie 
on jätetty pois 1840—1844 kartasta.  

Vuoden 1903–1904 kartasta näkyy rautatien sijainti. Se kulki lähinnä asumattomien 
metsämaiden läpi, lukuun ottamatta Sydänmaan kylää, jonka arkea rautatien läheinen 
sijainti vilkastutti (Heino 1992: 158). Eurajoella kulki aikoinaan myös toinen rata 
Nakkilan ja Kiukaisten rajalta, Tokinmaan hakkuualueilta, Verkkokarin satamaan 
(Heino 1992: 86–87, 116). Rata rakennettiin 1912 puutavaran kuljetusta varten, sillä 
Vuojoen kartanon metsissä oli 1900-luvun toisena vuosikymmenenä aloitettu suureet 
hakkuut. Rata kuitenkin poistui käytöstä jo 1918. Hakkuiden lisäksi Eurajoella oli 
aikoinaan myös metsäteollisuutta. Kaunissaareen Olkiluodon itäpuolelle perustettiin 
vuonna 1877 saha, jonka toiminnan ympärille muodostui lähes omavarainen 
teollisuusyhdyskunta, joka kukoisti usemman vuosikymmenen (Heino 1992: 122–129). 
Siellä sijaitsi myös Eurajoen ensimmäinen satama (Heino 1992: 113). Kaunissaaren 
virkeä yhteisö kuitenkin hiipui ajan myötä ja lopulta sahakin purettiin 1930-luvun 
alussa. 

Raumalta Euraan kulkevan päätie oli saanut uusia haaroja vanhoista pienemmistä teistä, 
joista yksi kulki muun muassa kohti Poria. Edelleen 1962 alueellinen päätieverkko oli 
laajentunut kattamaan vanhoja pienempiä teitä. Lisäksi maisemaan oli ilmestynyt 
valtatie (E8), joka kulkee läpi kaikkien länsirannikon suurimpien kaupunkien. Lisäksi 
pienempien teiden verkko oli tihentynyt pääteiden väleissä.  

Tultaessa 2000-luvulle tieverkon päärunko on säilynyt ennallaan – se on lähinnä saanut 
muutaman uuden haaran etelä- ja kaakkoisosiin kuntaa. Lisäksi metsä- ja yksityis-
tieyhteydet ovat lisääntyneet. Tämän lisäksi Eurajoen Kirkonkylään, kunnan keskuk-
seen, oli rakennettu katuverkko lisääntyneen asutuksen myötä.  

Kaiken kaikkiaan tieverkon runko lukuun ottamatta valtatietä on säilynyt melko 
muuttumattomana läpi koko tarkasteluajanjakson; liikenteen lisääntyminen asutus-
keskusten välillä on ainostaan muuttanut joidenkin teiden alueellista merkittävyyttä. 
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5 YHTEENVETO 

Projektissa käytetty kartta-aineisto on mahdollistanut tutkimuksen Eurajoen maiseman 
ja erityisesti maankäytön kehityksestä reilun 160 vuoden ajalta. Selkeimmin 
ihmistoiminta on näkynyt etenkin peltojen ja niittyjen dynamiikassa, joiden laajuudesta 
historialliset kartat antavat tarkimmat tiedot. Aineistosta tehtyjen analyysien pohjalta 
alueellisesti näkyvimmät muutokset maankäytössä tapahtuivat jo 1800-luvun 
jälkimmisellä puoliskolla, jolloin Eurajoen ja Lapijoen laajat niityt raivattiin pelloiksi. 
Sittemmin peltojen laajuudessa ei yhtä mittavia muutoksia ole tapahtunut, lähinnä 
peltoala on pienentynyt aivan nykyisen kuntakeskuksen alueella rakentamisen vuoksi.  

Maanviljelytoiminnan vuoksi myös useat järvet ovat kadonneet maisemasta; lähinnä 
kuivauksen takia vuosina 1840–1962. Vaikka kuivauksen kohteena usein on ollut 
helpommin kuivatettavat pienet järvet ja lammet, on laajan Irjanteenkylän Kyläjärven 
kuivaus näkyvä muutos jo kuntatasolla tarkasteltaessa. Osa pienempien vesistöjen 
katoamisesta voi olla lähtöaineiston tarkkuuseroistakin johtuvaa. Ainakin järviluku-
määrän äkillinen nousu 1962–2007 viittaisi lähinnä eroihin paikkatiedon tarkkuudessa.  

Soiden ja kosteikkojen osalta muutosten arviointi oli vaikeampaa, sillä soiden luokittelu 
ja niiden kuvailun tarkkuus on käytettyjen karttojen kesken vaihdellut suuresti. Soiden 
lukumäärän ja pinta-alan kasvu 2000-luvulle tultaessa johtuneekin lähinnä aineistojen 
tarkkuuseroista. Eurajoen historiaa tutkineen Heinon (1992) mukaan soita on kuitenkin 
kunnassa muutettu maanviljelyskäyttöön vähän, sillä helpommin käyttöönotettavaa 
viljelyskelpoista maata on ollut jokivarsilla riittämiin. Kunnan pellot selkeästi 
noudattavatkin maaperäkartassa kuvattuja laajoja savikenttiä. Eurajoen laajimmat 
yhtenäiset kosteikkoalueet kunnan itäosissa ovat säilyneet maisemassa, vaikkakin osa 
niistä on sittemmin otettu turvetuotantokäyttöön. 

Asutuksen ja kulkuväylien kehitys on koko tarkastelujaksolla pitkälti noudattanut 
vanhoja rakenteitaan. Uudenlaisia painotuksia varsinkin asutukseen on kuitenkin tullut, 
kun Kirkonkylä on noussut kunnan asutuksen painopisteeksi. Osaltaan tähän lienee on 
vaikuttanut sijainti joen varrella kunnan keskellä sekä hyvät liikenneyhteydet myös 
naapurikuntiin E8-valtatien myötä. Kaiken kaikkiaan asutus eri aikoina on sijoittunut 
varsinkin jokivarteen, jonne ensimmäiset pellotkin kynnettiin. Rakentaminen ranta-
viivalle puolestaan on lisääntynyt loma-asumisen myötä.  

Vaikka rakennustenkin osalta oli kartoissa eroja, tehty visualisointi antanee varsin 
todenmukaisen kuvan asumisen painopisteitä eri ajankohtina. Jos mukaan olisi otettu 
myös ulko- ja tukirakennukset, jotka oli kuvattu venäläisissä topografikartoissa ja 
peruskartassa, olisi muodostunut kuva ollut varsin erilainen.  

Hankaluuksia sen sijaan aiheutti teiden visualisointi niin, että kulkuyhteyksien 
kehityksestä saisi selkeän kuvan. Karttoihin kun oli erilaisia teitä ja polkuja merkitty 
varsin vaihtelevasti. Lisäksi selitysosan puuttuessa monista kartoista oli vaikea arvioida 
tien alueellista ja paikallista tärkeyttä. Kaiken kaikkiaan aineistosta sai kuvan, että 
yhteyksien perusrakenne on 1950-luvulla rakennettua valtatietä E8 lukuunottamatta 
säilynyt melko muuttumattomana. 
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6 JATKOKÄYTTÖ 

Luotu paikkatietoaineisto soveltuu havaintojen perusteella parhaiten maatalous-
toiminnan ja asutuksen tarkasteluun. Osa kartoista saattaa sopia myös metsien 
muutosten kartoitukseen esimerkiksi ekologisesta näkökulmasta, mutta se vaatisi oheen 
lisäksi muita karttoja, joista metsälaikuista ja mahdollisesti puulajeista saisi paremman 
kuvan. Parhaten aineistosta metsiin liittyviin selvityksiin käyvät venäläiset topogra-
fikartat (1903–1904), jotka 1960-luvun peruskarttojen ohella osoittautuivat sisällöl-
lisesti rikkaimmaksi aineistoksi. 

Kuten raportista on käynyt ilmi, historiallisten karttojen siirtäminen paikkatietomuotoon 
sisältää useita haasteita. Karttojen väliset erot maanpeitekohteiden kuvailussa estivät 
maisemassa tapahtuneiden muutosten suoran vertailun. Tämän vuoksi aineistoa täytyi 
yhdenmukaistaa uudelleenluokittelulla. Koska temaattisen sisällön lisäksi karttojen 
geometrinen tarkkuus vaihteli, täytyi niitä vielä yhdenmukaistaa rasteriin pohjautuvien 
generalisointien avulla. Tällainen aineiston käsittely manipuloi lähteiden tietosisältöä, 
mutta se on välttämätön vaihe, jos aikatasoja pyritään vertailemaan keskenään. Tämän 
vuoksi on kuitenkin tärkeää, että paikkatietoympäristössä tapahtuneet työvaiheet 
pidetään mielessä, ja niiden mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon. Kuntatasolla 
silmämääräisesti tarkasteltaessa ei huomattu, että tässä työssä käytettyjen karttojen 
sijaintitarkkuus olisi haitallisen suuresti vaihdellut. Yksityiskohtaisemmassa tarkaste-
lussa olisi kuitenkin parempi käyttää tuotettua paikkatietoa sellaisenaan, ilman rasterilla 
tehtyjä muunnoksia. Sellaisissa analyyseissä kannattaa suosia muita kuin Kalmbergin 
karttaa (1:100 000) tai Suomen taloudellista karttaa (1:100 000), sillä ne soveltuvat 
mittakaavansa vuoksi paremmin lähestymiskartoiksi alueelle. 

Epätietoisuus karttojen todellisesta valmistusajankohdasta aiheutti myös ongelmia. 
Varsinkin pitäjänkartta on projektin edetessä osoittautunut haasteelliseksi tältä osin. On 
mahdoton tietää, mitkä osat kartassa kuvatusta maisemasta edustavat mitäkin hetkeä 
ajansaatossa, koska kartta on tiedettävästi osin johdettu vanhemmista kartoista. Sitä on 
myös osin täydennetty myöhemmin, kuten rautatietapaus osoittaa. Tässä työssä pitäjän-
kartta kuitenkin oli perinteisen maatalouden aikaa edustavista kartoista paras vaihto-
ehto, sillä se kattoi kunnasta kuitenkin sen keskeisimmät osat, toisin kuin muut ennen 
1870-lukua valmistetut karttatuotteet. 

Aineiston jatkokäyttöä ajatellen tulee muistaa, että kartat todellakin ovat vain yhden-
lainen kaksiulotteinen tulkinta ympäröivästä maailmasta. Joitain elementtejä on tietoi-
sesti tai tiedostamattomasti aina jätetty ulkopuolelle, ja joitain korostettu karttatuotteen 
käyttötarkoituksesta riippuen. Se, mitä kartoissa ei ole kuvattu, ei olekaan merki-
tyksetöntä. Karttojen jättämät aukot tulisikin täydentää muista aineistoista saatavilla 
tiedoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat tilastot, lehtijutut, valokuvat ja pitäjän histo-
riasta kertovat kirjat. Myös karttojen taustoihin on perehdyttävä hyvin, jotta 
historiallisen paikkatiedon hyödyntäjä onnistuu tekemään mahdollisimman virheettömiä 
johtopäätöksiä aineistoon pohjautuen. Tulkintataito on keskeinen, sillä historiallisen 
paikkatiedon tuottaja ja hyödyntäjä toimii historiallisen maisematiedon keskeisenä 
välittäjänä siinä missä kartan alkuperäinen valmistajakin. 

Vaikka historiallisen paikkatiedon käyttöön liittyy lukuisia haasteita, avaa se kuitenkin 
oikeinkäytettynä uudenlaisia mahdollisuuksia maankäytön kehityksen arviointiin. 
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Maisemahistorian tuntemista voidaan pitää jopa edellytyksenä maiseman tulevaisuuden 
mallintamiselle (Marcucci 2000). On mahdotonta arvioida tulevaa kehitystä, jos 
ymmärrystä siitä, miten nykytilanteeseen on päädytty, ei ole. Lisäksi mistään muista 
lähteistä kuin eri aikakausille sijoittuvista kartoista ei ole saatavilla yhtä kattavasti 
sijaintitietoa menneistä maisemarakenteista. Vaikka karttatuotteiden välittämä tieto on 
aina yleistys maiseman tilasta, näkee niistä useimmiten juuri ihmistoiminnan kannalta 
keskeisimmät maanpeitemuodot. On kuitenkin huomioitava, että tässä projektissa 
käytetty aikasarjamalli on historiallisena ajanjaksona lyhyt, vaikkakin mittavimpien 
muutosten voidaan olettaneen tapahtuneen juuri tällä tarkasteluvälillä, joka alkaa 
traditionaalisten maisemien aikakaudelta (Antrop 1997). Traditionaalisten maisemien 
aikakaudella Antrop viittaa maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan. Saadut tulokset eivät 
kuitenkaan ikinä anna yksityiskohtaista kuvaa alueen muuttuvasta todellisuudesta, vaan 
osoittaa lähinnä yleisiä suuntaviivoja. Peilattaessa menneisyyden maisemia nyky-
hetkeen, tehtäessä huomioita tapahtuneista muutoksista ja pyrittäessä selvittämään sekä 
muutosta ajavia ympäristö- että yhteiskuntatekijöitä, voidaan kuitenkin pyrkiä ymmär-
tämään alueiden ja maisemien dynaamista luonnetta.  

Täysin hallittavaa ja ennustettavaa maiseman kehitys ei koskaan ole, sillä ihmis-
toimintaan tulee aina luonnonrajojen lisäksi vaikuttamaan kulloinkin vallitseva 
yhteiskunnallinen tila ja sen luomat tarpeet, taidot ja arvot (Antrop 2005). Muun muassa 
elinkeinorakenne, vallitseva poliittinen tila, teknologian kehitys, valta, omistajuus ja 
yksilöiden preferenssit ja mahdollisuudet muovaavat alati ympäristöä. Muutosta ajavia 
voimia pohdittaessa tuleekin ymmärtää, että muutosvoimat ilmenevät usealla eri tasolla. 
Vaikuttaa siltä, että maankäytön ja maiseman muutokset ilmenevät pienellä, tilakoh-
taisella tasolla ennen kaikkea sosiaalisten sekä saavutettavuuteen ja mahdollisuuksiin 
liittyvien muuttujien kautta (Veldkamp & Lambin 2001). Maisematasolla muutoksia 
ajavat näkyvimmin topografiaan, maaperään ja ilmastoon liittyvät tekijät. Alueellisella 
ja valtakunnallisella tasolla maankäyttöä ohjaavat ilmaston lisäksi kulloinkin vallitsevat 
makroekonomiset ja demografiset olosuhteet. Kun nämä eri tason maisemaa muovaavat 
tekijät otetaan huomioon, voidaan alueiden maankäytön kehitystä arvioida kaikkein 
onnistuneimmin.  

Lisäksi, koska maisemaan kohdistuu koko ajan sekä monenlaisia käyttöpaineita että 
vaihtelevaan ympäristön tilaan liittyviä muutoksia, voivat ne yhdessä luoda uudenlaisia 
suunnittelemattomia ja arvaamattomia seurauksia niin maiseman rakenteeseen kuin sen 
toiminnalliseenkin ulottuvuuteen (Antrop 1997, 2005).  Sen vuoksi myös muun muassa 
sitä, miten luonnonympäristö reagoi muuttuviin maankäyttöpaineisiin, tulisi arvioida ja 
mallintaa (Veldkamp & Lambin 2001). Biofysikaaliset feedback-mekanismit vaikut-
tavat osaltaan vallitsevan yhteiskunnan asenteisiin ja tavoitteisiin ja muokkaavat näin 
esimerkiksi poliittista ilmapiiriä, joka puolestaan taas vaikuttaa maankäyttöön. Ilmas-
tonmuutos ja sitä seuranneet kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja tavoitteet ovat 
viimeisin selkeä esimerkki tästä. 

Myös se, millä vauhdilla muutokset maisemassa tapahtuvat, on keskeistä maiseman 
tulevaisuusskenaarioita luotaessa (Veldkamp & Lambin 2001). Muutosten vauhti riip-
puu ympäristön kehityksen lisäksi muun muassa erilaisten maankäyttöön perustuvien 
hyödykkeiden ja palveluiden kysynnästä (Fischer & Sun 2001). Tässä taloudellisten ja 
poliittisten rakenteiden mallintaminen on keskeisintä. 
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Historiallinen paikkatieto on tärkeä lähde kun maisemien kehitystä mallinnetaan. Yhtä 
tärkeää kuin tutkia mitä muutoksia maisemassa on aikojen saatossa tapahtunut, on 
kuitenkin pyrkiä selvittämään mistä nämä muutokset eri aikoina ovat johtuneet. Vain 
näin voidaan ymmärtää maiseman moniuloitteista dynamiikkaa ja rakentaa uskottavia 
tulevaisuusskenaarioita. 
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