хельская и Тавастгусская. С.-Петербург,
1857. Масштаб 0 ... 200 [верстъ] [jana].
{M-NE:} No 13. — JM. KM ~1:1 600 000
(10° / 685 mm). — Käsin väritetty kaksiväri
litografia (vedet sinisellä). 733×574 mm.
— Kartastossa (#186): Подробный атлас Российской империи. Составлен по
поручению г. министра Народного просвещения Н. Зуевым [= Venäjän keisarikunnan tark
ka kartasto. Koonnut herra
kansanvalistusministerin määräyksestä N.
Zujev]. (Pietari 1860). — Kartasto: RNB K
3-Ross/242 9; Yks. — Lähteet: RGA.
1857 — etnografinen painos — #187
Pohjakartta sama kuin alkuperäispainoksessa, vain väritys on erilainen. Värien selitys on painettu kartan alamarginaaliin.
— Kartta: RNB K 3-Ross/244 9 (v. 1863 painos). — Kuva: Mappae 11.
1863 — kartaston toiseen painokseen
(#188) sisältynyt kartta — #189
Kartastosta ilmestyi toinen painos vuonna
1863 (#189a). — Lähde: RGA

1860 — Alfthanin suuri Suomen kartta 1:1 260 000

1860 — 1. ruotsinkielinen painos: Suomen
suuriruhtinaskunnan kartta, uusimpien
ja luotettavimpien lähteiden mukaan ja
erityisesti hyödyntäen pääesikunnan alkuperäiskarttoja julkaissut vuonna 1860
eversti Georg Alfthan, kromolitografoitu
pääesikunnan topografisessa varikossa
Pietarissa — #190
{NW:} Karta öfver Stor Furstendömet Fin
land efter nya tillförlitliga källor och med
sär
skildt begagnande af general stabens
original-kartor utgifven år 1860 af öfverste Georg Alfthan. Chromolithografierad
i general stabens topografiska depot i St.
Petersburg. {M-SE:} Lith Jemtschaninow,
Herrfurth. {SE:} Skala 30 verst på 1 engelsk tum eller 1/1 260 000 af den naturliga
storleken. — Kahtena osalehtenä painettu
rajaväritetty 3-värilitografia. 963×622 mm.
— Oikeassa laidassa Helsingin pienoiskartta sekä jär
vien nimiluettelo. Vasemmassa
laidassa merkkien selitykset ja välimatkataulukko. — Kartta: SKS (hieno); MV; KKHYML; MKL 61/5; *KK III.1./20; MV T 48;
MV T 18.
1862 — 2. ruotsinkielinen painos — #191
Kuten edellinen paitsi: {NW:} ... utgifven
år 1862 af ... — Sisältömuutoksia ainakin
Venäjän ja Norjan väli
sen rajan kohdalla.
— Kartta: MV; *KK III.1./20.; KK-HYML L1;
MV T 18.
1860 — oro-hydrografinen painos: Suomen oro-hydrografinen kartta, julkaissut
vuonna 1860 Georg Alfthan — #192
{N:} Oro-hydrografisk karta öfver Finland
utgifven år 1860 af Georg Alfthan. — Kahtena osalehtenä painettu rajaväritetty 2-värilitografia. (481+482)×622 mm. — Kar
talle painettu vain vesistöpiirros sinisellä ja
harjannepiirros ruskealla. Muuta ei ole, ei
nimistöä, eikä edes Suomen ulkorajoja. —
Kartta: SKS.
1860 — venäjänkielinen painos 1860:
Suomen kartta. Kromolitografoitu sotilastopografisessa varikossa vuonna 1860.
Koonnut vuosien 1854–1855 sotilasrekognosointien ja erilaisten muiden lähteiden
perusteella pääesikunnan kaartin eversti
Alfthan — #193
{NW:} Карта Финляндию. Хромолито
графированная при военно-топографи
ческом депо в 1860 году. Составлена по
военным рекогноцировкам 1854–1855 годов и на основании разных других источ
ников гвардейскаго генеральнаго шта-

ба полковником Альфтаном. Масштаб
в английском дюйме 30 верст. Верст
[jana 76,5 mm] 30 ... 0 ... 60 верст. —
Vasemmassa laidassa merkkien selitykset.
Oikeassa laidassa järvien luettelo. Alamar
ginaalissa läänien luettelo. — Monivärilito
grafia. (485 + 480)×622 mm. — Kartta: *KA
Armfelt Ia.* 6 — 2d 17/17 (vain eteläinen
puolikaslehti); *KK IV.2./6 (vain pohjoinen
puolikaslehti); KA VKP 3/2:12.

1870–1885 — Iljinin koulukartastojen
Suomen kartat 1:4 200 000

1870 — kartaston 1. painoksen Suomi —
#194
{NW:} Финляндия. Масштаб 1/4 200 000.
{M-SE:} Картографическое заведение
А. Ильина по. Екат. п. д. 11/43. [= A. Iljinin kartografinen laitos…]. — Värilitografia
(läänit painettu eri värein). 295×229 mm.
— Helsinki–Pietari -rata on merkitty, mutta
väärin piir
rettynä. — Kartastossa (#195):
Подробный учебный географический атлас Российской империи состоящий из
четирнадчати хромолитографированных карт. [= Venäjän keisarikunnan tarkka maantieteellinen koulukartasto koostuen 14 kromolitografoidusta kartasta]. (Pietari : Iljin, 1870). — Kartta: KK: Sl.Ka-523.
1885 — kartaston 2. painoksen Suomi —
#196
Финляндия. — 1:4 200 000. — Värilitogra
fia (lääninrajat ja valtakunnan rajat eri väreillä). 307×221 mm. — Mukana on Helsingin pienoiskartta. Lappi on piirretty Maanmittaushallituksen Suomen yleiskartan mu
kaisesti. — Kartastossa (#197): Учебный
географический атлас Российской им
перии состоящий из 24 карт. [= Venäjän
keisarikunnan maantieteellinen koulukartasto koostuen 24 kartasta]. (Pietari : Iljin,
sensuuri hyväksynyt v. 1885). — Kartta: KK:
Sl.Fol-90 (kartasto).

1875 — Hagemeisterin Suomen sotilaspiirin sotilaskatsaukseen liittyvä
Suomen oro-hydrografinen ja hallinnollinen kartta — 1:1 260 000
Katso #270.
Suomen Maanmittaushallituksen
yleiskartan venäläinen painos

1896–1903 — Suomen Maanmittaushallituksen yleiskartan venäläinen painos —
1:315 000 — #198
30 osalehdestä koostuva Suomen kartta
mittakaavassa 1:315 000. Karttalehdet ovat
suurennoksia Maanmittauksen ylihallituksen yleiskartan 1:400 000 -karttalehtien
1890-luvun painoksista. Ne on painettu
ohuelle hyvälaatuiselle paperille kahdella
värillä (vesistöt siniset). Karttalehdillä ei
ole mitään nimeketietoa. Oikeaan yläkulmaan on merkitty lehtinumero. Alamarginaalissa on mittakaavamerkintä ja merkkien selitykset venäjäksi. Alamarginaalissa
oikealla on yleensä painopaikkamerkintä
Aktiebolaget F. Tilgmann, Helsingfors [vuosiluku]. Lehtien koko on 643 × 535 mm,
josta laskettuna koko kartan koko on 3,86
× 2,68 metriä. Karttoja on painetu ainakin
vuosina 1896–1903. Varmaa tietoa siitä,
ovatko alkuperäiskartaston kaikki 30 lehteä julkaistu myös tässä venäläisessä painoksessa, ei ole löytynyt. — Kartta: KA VKP
17 (yksittäisiä lehtiä); JS (yksittäisiä lehtiä).

Suomi Venäjän
yleiskartoissa
1:1 680 000–1:420 000

Finland in the General Maps
of the European Russia in
Scales 1:1 680 000–1:420 000
Mukana ovat vain suuret ja keskisuuret
Euroopan Venäjän kartat. Tämän mittakaavaluokan kartoilla Suomen pituus
Hangosta Nuorgamiin on välillä 0,7–2,8
metriä.
1801–1816 — van Suchtelenin ja Oppermannin "Satalehtinen kartta"

1801–1804 — Venäjän keisarikunnan ja
läheisten rajantakaisten alueiden tarkka
kartta kootaan, kaiverretaan ja painetaan
hänen keisarillisen majesteettinsa karttavarikossa. Hänen majesteetilleen hallitsijalle keisarille Aleksanteri Pavlovitšille
alamaisimmin ojentavat kenraali majoitusmestari von Suchtelen, kenraalimajuri
Oppermann — 1:840 000 — #199
{C-NW:} Подробная карта Российской
империи и близ лежащих заграничных
владенiй. Сочиняется, гравируется и
печатаяется при собственном его императорскаго величества депо карт.
{C-NW:} Его величеству государю императору Александру Павловичу всеподданнейше подносит генерал квартирмейстер фон-Сухтелен, генерал
маиор Опперман. — 1:840 000 (lähdeteosten mukaan). — Kuparipiirros. Koko noin
3,70×3,90 metriä. Koostuu 103 osalehdestä
ja neljästä lehtijakolehdestä. Katso tarkemmat tiedot lehtinumeroinnista sivun 101
lehtijakokartalta. — Kartta: KK: Sl.F-648
(van Suchtelenin oma kappale)
1801–1804 — 1. painoksen lehtijakokartta
— #200
{M-N:} Таблица показающая расположение и число листов Подробной карты России, сочиненной при депо карт.
Начотой в. 1801м. окончанной в. 1804м.
году [= Taulu, joka osoittaa karttavarikossa laaditun Venäjän tarkan kartan lehtien sijoittumisen ja lukumäärän. Aloitettu
vuonna 1801, saatettu päätökseen v. 1804].
— Neljästä osalehdestä koostuva lehtijakokartta. — KK: Sl.F-648.
1809–1811 — uudistettu ja laajennettu
painos: Venäjän keisarikunnan ja läheisten rajantakaisten alueiden tarkka kartta,
koottu, kaiverrettu ja painettu hänen keisarillisen majesteettinsa karttavarikossa
… — 1:840 000 — #201
{C-NW:} Подробная карта Российской
империи ... сочинена, гравирована и печатана при Собственном его императорскаго величества депо карт … . —
1:840 000 (lähdeteosten mukaan). — Suuri
kuparipiirroskartta, koostuen 109 osalehdestä ja viidestä lehtijakolehdestä. Kunkin
osalehden koko on 336×370 mm, josta
laskettu koko kartan koko on n. 4,36×3,90
metriä. — Kartta: KK Sl.Ka-360 (täydellinen
paitsi, että lehtijakolehden lisälehti puuttuu); KA TVH E1 9:25b (Suomea kuvaavat
lehdet paitsi Lapin pohjoiskärki kankaalle
yhteen liimattuina); KA SHTK 51 ("Theslefin kappale", konservoitu sarja, 108 varsinaista karttalehteä + 4 lehtijakolehteä); KA
SHTK 41/58 (värittämättöminä irtolehtinä:
lehdet 1-73, A ja 4 lehtijakolehteä); KA
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