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UUSIA JULKAISUJA

VENÄJÄN SUOMI-KUVA 
– VENÄJÄ SUOMEN 
KARTOITTAJANA  
1710–1942

Jan Strang: Venäjän Suomi-kuva – Venäjä 
Suomen kartoittajana 1710–1942. Antiikki-
kirja, sid., koko 245 x 343 mm, 272 sivua, 230 
kuvaa. ISBN 978 951 981351 6. Ohjehinta 79 €.  

Jan Strang, joka on tunnettu 
vanhojen karttojen tutkija, on 
julkaissut merkittävän teoksen 
Suomen kartoituksen ja karttojen 
historiasta. Aihe Venäjän Suomen 
kartoitus on tähän asti ollut vain 
muutaman tutkijan varassa (mm. 
Gustafsson, Kokkonen ja Postni
kov), ja sitä ei ole kukaan aiemmin 
käsitellyt näin laajasti. 

Teos kuvaa Venäjän kartoi
tuksia 1700luvulla ensin Viipurin 
kuvernementissä (v. 1721 ja 1743 
Venäjään liitetyt KaakkoisSuomen 
alueet), mutta ehkä yllättäen myös 
Venäjän tekemää koko Suomen 
kartoitusta syksyllä 1742 mittakaa
vassa 1:168 000. Näiden perusteella 
syntyi Stepan Valujevin Suomen 
ruhtinaskunnan uudistettu yleis
kartta 1:672 000, joka oli käytössä 
Turun rauhanneuvotteluissa 1743. 
Kartta oli aikansa suurin ja tarkin 
kartta koko Suomen kartta. Kir
jassa on kopio kartasta suuressa 
mittakaavassa suomennettuine 
karttaselityksineen, joten se on 

hyödyllinen kaikille tutkijoille ja 
alan harrastajille.

Maanmittauksen, metsien 
kartoituksen ja sotilashistorian 
harrastajat löytävät kirjasta paljon 
mielenkiintoista tietoa. Strang esit
telee mm. Viipurin kuvernementin 
maanmittausja revisiokomission 
karttatöitä sekä Viipurin kuverne
mentin kartaston (1797–1799), 
joita on kaksi kappaletta Suomessa, 
mutta Venäjän keisarille omistet
tua kappaletta ei toistaiseksi ole 
löytynyt.

1700luvun lopulla Venäjä 
aloitti ensin ns. vanhan Suomen 
topografisen kartoituksen 1:42 000, 
mikä jatkui uuden Suomen topo
grafisena kartoituksena vuosina 
1809–1842. Kartoitus oli laaja 
yltäen aina Pajalan korkeudelle 
Tornionjoelle, Rovaniemelle sekä 
Suomussalmeen. Kartoista on 
Suomessa yksittäisiä kopioita, 
mutta suurin osa on vielä salaisiksi 
julistettuina Venäjän arkistossa. 
Strang esittelee seikkaperäisesti 
työn etenemistä, kartoitusmene
telmiä, suomalaisten osuutta ja 
kartan käyttöä.  

Strang esittelee Suomen auto
nomian ajan ensimmäisen yleiskar
tan ”satalehtisen kartan” 1:840 000 
(1804 ja 1811), joka oli tarkin Suo
men yleiskartta aina ensimmäiseen 
Maanmittaushallituksen yleiskar
tan 1:400 000 valmistumiseen asti 
vuonna 1873.

Venäjän geodeettiset mittauk
set vuosina 1830–1917 esitellään 
perusteellisesti (mm. Struven ket
ju). Vuosisadan lopun topografiset 
kartoitukset kiinnostavat varmasti 
monia, koska näiden kartoitusten 
lopputuloksia on myös Suomessa 
saatavilla. Strang kuvaa kartoitta
jien arkea mm. yhteistyötä nimis
miesten ja pappien kanssa. Kartoit
tajat olivat oppineita (upseereita 
tai luokkatopografeja) asuinaan 
tummanvihreä kaksirivinen univor
mu ja päässään musta koppalakki. 
He puhuivat venäjän lisäksi joko 
ranskaa tai saksaa. Suomen senaatti 
osallistui kartoitustöiden kustan
nuksiin 1874 lähtien, senaatin tuol
loisen laskelman mukaan kartoitus 
aiheutti silloin n. 2 % vuotuisen 
kustannuksen kaikista sen tuloista 
(vrt. 0,1 % 2015 koko maanmit
taustoiminta). Kartoitustyötä johti 
1870–1877 suomalainen Alexan-
der Järnefelt, Eero Järnefeltin 
isä (suosittelen lukemaan  Jouni 
Yrjänän ja Teemu Keskisarjan 
2009 tekemä elämänkerran). 

Strang selvittää myös meri
kartoitusta 1700 ja 1800luvuilla. 
Lopuksi hän esittää yhteenveto
taulukot julkaistusta kartoista sekä 
vertailee eri yleiskarttoja. Myös 
Neuvostoliittoa Suomen karttojen 
tuottajana käsitellään.

Kirja sisältää Venäjällä vuosina 
1710–1917 painettujen ja käsin 
piirrettyjen Suomen karttojen 

bibliografian. Kaikista on kerrottu 
arkistoviite sekä joistain myös 
kuvaviite. Tämä luettelo lienee ai
nutlaatuinen ja erittäin hyödyllinen 
karttatutkijoille ja alan harrastajille. 
Olisin kaivannut linkkejä olemassa 
oleviin karttoihin netissä mm. 
Senaatin kartasto http://wiki.narc.
fi/portti/index.php/Senaatin_kar-
tastot ja Kalmbergin kartasto http://
www.vanhakartta.fi/historialliset-
kartat/sotilaskartat/kalmbergin-
kartasto. Strangilla itsellään on 
erinomainen sivusto osoitteessa 
www.strang.fi/karttatieto. 

Strang on kolunnut Venäjän ar
kistot kunnioitettavan täydellisesti, 
vaikka löydettävää ja tutkittavaa 
siellä vielä riittää. Kirja täydentää 
erinomaisesti Suomen kartoi
tuksen historiaa ja on ehdoton 
tietolähde. Innokkaille lukijoille 
suosittelen myös tutustumaan 
Erkki-Sakari Harjun kirjoihin 
vuodelta 2012 Kuninkaan kartasto 
Etelä-Suomesta 1776–1805 ja Suo-
men karttakirja 1799, jotka kertovat 
RuotsiSuomen kartoituksista. Mie
lenkiintoinen on myös AtlasArtilta 
ilmestynyt Riilahden taistelu 1714.
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