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Kirja
Teos kertoo Venäjän Suomessa toteuttamien kartoitusten sekä venäläisten Suomen karttojen historian. Aihe
on paitsi karttahistoriaa myös sotahistoriaa, sillä suurin osa kartoista oli sotilaiden laatimia.
Kirja on ensimmäinen aiheesta kirjoitettu teos. Se perustuu laajaan tutkimustyöhön kymmenen vuoden aikana Suomen, Venäjän, Viron ja Ruotsin
arkistoissa.
Kirja on monivärinen ja siinä on
272 sivua ja 230 kuvaa (pääosin karttoja). Kirjan koko on 245⨯343 mm eli
se on noin 5 cm korkeampi ja leveämpi
kuin tämä esite. Kirjaan sisältyy luettelo Venäjällä tehdyistä Suomea kuvaavista kartoista tietoineen siitä, mistä
kirjastosta tai arkistosta mikin kartta
on löydettävissä.
Kirja on Suomen karttahistorian
perusteos, joka on välttämätön tietolähde Suomen historian tutkijoille sekä
niille, jotka työssään tai harrastuksessaan etsivät tietoja vanhoista kartoista.

Venäläisten kartoitukset
Venäläisten harjoittama Suomen
kartoittaminen alkoi vuonna 1710, kun
Pietari suuri valloitti Viipurin. Seuranneiden noin 300-vuoden aikana Venäjän
sotalaitos on tuottanut valtaisan määrän
karttoja Suomesta. Toiminta jatkuu yhä
– viimeiset tunnetut tarkat sotilaskartat
ovat 1990-luvulta. Erityisen runsasta
karttojen julkaiseminen oli autonomian
aikana, jolloin Venäjän sotilaat toimivat
maassamme isännän oikeuksin. Entistä
Viipurin lääniä (Vanhaa-Suomea) venäläiset kartoittivat erityisen paljon, sillä
kuuluihan alue Venäjään noin sata vuotta pidempään kuin muu Suomi.
Venäjällä valmistetut kartat muodostavat suurimman osan kaikista vuosina 1710–1917 painetuista Suomea kuvaavista kartoista eli Venäjällä tuolloin
painettiin Suomen karttoja enemmän
kuin kaikkialla muualla yhteensä, mukaan lukien Ruotsi-Suomi ja autonominen Suomi.
Venäjän vallan loppuminen Suomessa vuonna 1917 ei katkaissut venäläisten
kiinnostusta maamme kartoittamiseen.
1930- ja 1940-luvuilla puna-armeija
tuotti laajoja ja tarkkoja topografisia
karttasarjoja lähes koko Suomen alueelta. Kirjassa on tietoa myös koko Venäjän
valtakunnan karttahistoriasta.
Kirja painottuu maantieteellisiin ja
topografisiin kartoituksiin maalla. Vesistökartoituksia käsitellään vain lyhyesti.
Aiheesta on valmisteilla erillinen tutkimus.
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1700-luvun tarkin
koko Suomen kartta

Tekijä
Jan Strang (s. 1947) on maamme
johtavia vanhojen karttojen tuntijoita. Hän toimi vuosina 1974–1979
Venäjän kaupan opettajana, vuosina
1979–1994 antikvaarisena kirja- ja
karttakauppiaana sekä vuodesta
1994 tutkijana, tietokirjailijana ja sivutoimisena karttakauppiaana.
Jan Strang on ollut karttaharrastajien Chartarum Amici -yhdistyksen
sihteeri 1984–2007, lehden päätoimittaja 1999–2014 ja puheenjohtaja
2007–2013 sekä International Map
Collectors Society'n Suomen edustaja 1985–2013.
Jan Strangin aiempia teoksia ovat:
• Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. 1995.
• Jan Strangin karttatieto. 1998–
2013.
• Antikvariaateillakin on kohtalonsa. 1999.
• Tammisalo – paratiisi meren äärellä. 2001.
• Suomen kartan historia 1800-luvulla. 2009.
• Suomen karttakirja 1799. 2005.
• Suomenlahden saaristokartasto
1880. 2006.
• Jan Strangin merikarttatieto.
2006–2010.
• Helsinki-albumi 1877. 2009.
• Palontorjuntaa Helsingin Tammisalossa. 2010.
• Lappi piirretään kartalle. 2011.
• Laajasalolaiset punakukkoa kurittamassa. 2013.

Pikkuvihan aikana, vuonna
1742, Venäjän armeija kartoitti
Suomea. Töiden tuloksena Viipurin
varuskunnan kapteeni Stepan Valujev valmisti aikansa ylivoimaisesti suurimman ja tarkimman koko
Suomen kartan, jonka läheskään
veroista ruotsalaisilla ei ollut.
Kirjan kuvitukseen sisältyy Valujevin kartan Suomea kuvaavat
osat kuudella aukeamalla, lähes
alkuperäisessä mittakaavassa. Kartan laajat paikallisia olosuhteita kuvaavat selitystekstit ovat mukana
suomennettuina.

1800-luvun hienoin
Suomen kartasto
Venäläisten kartoitushankkeista huomattavin oli mittakaavassa
1:21 000 toteutettu napapiirin eteläpuolisen Suomen topografinen
kartoitus vuosina 1809–1842. Tuloksena syntyi 1534 karttalehdestä
koostunut, käsin piirretty, monivärinen kartasto. Se oli 1970 -luvulle
saakka tarkin Suomea kuvaava kartasto. Valitettavasti tämä ainutlaatuinen työ ei koskaan ole hyödyttänyt Suomea tai suomalaisia. Alusta
lähtien kartat olivat sotasalaisuuden piirissä Venäjän pääesikunnan
holvien kätköissä ja siellä ne ovat
yhä tänään tutkijoiden ulottumattomissa.

Maineikkaita
kartoittajia
Viapaorin valloittaja J.P. van
Suchtelen laati ensimmäisen koko
Euroopan Venäjän suuren kartan.
Siinä autonominen Suomi on ensimmäisen kerran kuvattu uusissa
rajoissaan.
Suomen
kenraalikuvernööri
F. Steinheil laati lukuisia kartoja
Viipurin läänistä, joista tarkin oli
monilehtinen Vanhan Suomen topografinen kartasto 1:42 000 vuosilta
1798-1804.
Venäjän armeijassa palvelleet
suomalaiset A.A. Järnefelt (taiteilijaveljesten isä) sekä A.E. Bonsdorff
johtivat Etelä-Suomen topografista
kartoitusta vuosina 1870–1903.
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