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Pikkuvihan kartat 1740–1743
<жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж><жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж>

Sota ja kartoitus
Pikkuvihan aikana venäläiset miehittivät Suomen ja pitivät maata hallussaan
noin vuoden, vuosina 1742–1743. Tänä
aikana he laativat lukuisia topografisia
yleiskarttoja miehittämiltään alueilta sekä
merikarttoja Etelä-Suomen rannikolta. Sodan alkuvaiheessa, hyökkäysvalmisteluihin liittyen, he kartoittivat mm. Karjalan
kannaksen tiestöä ja Suomea kohti marssivan armeijan leiripaikkoja. Kartoitustyöt
aloitettiin jo ennen sodan alkamista.
Erityisen huomion ansaitsevat vuoden 1742 syksyllä tapahtunut koko maan
pikakartoitus ja sen lopputuotteena piirretty suuri Suomen yleiskartta, samoin
kuin Suomen rannikoilta laaditut merikartat. Kummassakin tapauksessa venäläiset
tuntuvat lyhyessä ajassa saaneen aikaan
enemmän kuin, mihin Ruotsin valta oli
edellisten 20 vuoden aikana kyennyt tai
halunnut.

Kartoitukset Venäjän
Suomessa
Jo ennen sodan alkamista, vuosina
1740 ja 1741 Venäjällä ryhdyttiin aktiivisesti kartoittamaan Karjalan kannasta.
Ruotsin vastaisen sodan syttymisen todennäköisyys oli kasvanut ja sotaan haluttiin
valmistautua. Toimet käsittivät sekä yleiskarttojen, merikarttojen että tiekarttojen
laadintaa. Työhön valjastettiin erityisesti
alueen ainoa siviilimaanmittari, Viipurin ja
Käkisalmen piirikuntien piirikuntamaanmittari Matias Fingreen. Häneltä tunnetaan lukuisia sotilaiden määräyksestä laadittuja karttoja erityisesti vuodelta 1741.
Hänen lisäkseen karttoja laativat sotilaat.
Suurin osa näin syntyneistä kartoista oli
yleiskarttoja tai tiekarttoja.##423–439
1740-luvun alun toimien tuloksena
Karjalan kannaksen kartoitustilanne koheni oleellisesti. Matias Fingreeniltä valmistui mm. tarkka Viipurin piirikunnan
kartta mittakaavassa 1:80 000##424 sekä
neljä 1:40 000 -karttaa eri osista Karjalan kannasta.##426,##431,##435–436 Muita
merkittäviä karttoja olivat Viipurin lahden
kartta mittakaavassa 1:71 000##428 ja Viipurin ja Käkisalmen välisen alueen kartta
mittakaavassa 1:82 000.##423 Kaikki yllä
mainitut kartat olivat huomattavan suuria. Pituutta tai leveyttä niillä oli metristä
kahteen metriin.
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Koko Suomen kartoitus
syksyllä 1742
Rajan paikasta on vaikea
neuvotella ilman karttaa
Pian Ruotsin armeijan antauduttua
elokuun lopulla 1742, Venäjän Suomessa
olleita joukkoja komentaneet von Lacy
ja Rumjantsev ryhtyivät ripeisiin toimiin
Suomen kartoittamiseksi ja maan yleiskartan laatimiseksi. Palveluksessa olleita
insinööriupseereita määrättiin kartoitustöihin. Lisätyövoimaksi tilattiin insinöörejä laivaston komentajalta Lüberasilta
sekä geodeetteja senaatilta Pietarista.
Insinöörit ja geodeetit apulaisineen lähetettiin Suomen eri osiin selvittämään
olosuhteita ja laatimaan karttoja. Kukin
lähetetty osasto sai osan maasta kartoitettavakseen ja muutaman kuukauden aikaa.
Kukin myös tehtävästään suoriutui ja piirsi oman alueensa kartan. Näistä kartoista
ja muista käytettävissä olleista tiedoista
Viipurin linnoituksen kapteeni Stepan
Valujev joulukuussa 1742 laati suuren ja
tarkan koko Suomen kartan. Tuo kartta on
merkittävä koska se on paitsi suurin, myös
tarkin siihen mennessä laadittu Suomen
yleiskartta. Itse asiassa sitä vanhempia,
varta vasten koko Suomen kartaksi laadittuja karttoja tunnetaan vain yksi. Muut
vanhemmat erilliset Suomen kartat olivat
osakopioita Bureuksen suuresta Pohjoismaiden kartasta.
Kartoituksen kulun ja lähtökohtien
kuvaamiseksi on sivulla 34 laajahko
yhteenveto venäläisten komentajien von
Lacyn ja Rumjantsevin asiaa koskevasta
kirjeenvaihdosta. Sen perusteella jää vaikutelmaksi, että kartoituksen varsinainen
alullepanija eli henkilö, joka karttoja nimenomaan halusi, oli armeijan komentaja
sotamarsalkka von Lacy ja että työt käytännössä organisoi Viipurin komendantti
kenraali Rumjantsev. Molemmat tuntuvat
toimineen asiassa ripeästi ja yksituumaisesti.
Venäläisten pikkuvihan aikaiset kartoitukset ovat Suomessa hyvin huonosti
tunnettuja. Niitä ei mainita Suomen kartoittamista tai pikkuvihan historiaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Aihetta ei
käsitellä myöskään venäläisessä eikä minkään muunmaalaisessa Venäjän sotilaskartoitusta käsittelevässä kirjallisuudessa
– ei vaikka näitä karttoja voi hyvällä syyllä
pitää 1700-luvun alkupuolen venäläisen
sotilaskartoituksen parhaina tuotteina ja
jossain mielessä jopa koko systemaattisen
sotilaskartoituksen alkuna Venäjällä.

Johtopäätöksiä
Von Lacyn ja Rumjantsevin kirjeenvaihdosta voimme nähdä, että kartat
valmistettiin loppuvuodesta 1742 ja että
niiden laatimisen pääasiallinen motiivi
oli tuleviin rauhanneuvotteluihin valmistautuminen sekä Suomen haltuunotto osin
tai kokonaan. Voidakseen esittää rauhanneuvotteluissa uuden rajan paikkaa tuli
venäläisten tun-tea Suomen maantieto
paremmin kuin, mitä he aiemmin olivat
tunteneet. Samaan tapaan Pietari Suuri
yli kaksikymmentä vuotta aikaisemmin oli
lähettänyt kartoittajia Viipurin ja Kymijoen väliselle alueelle.
Valmistuneilla kartoilla on runsaasti
sotajoukkojen liikkumismahdollisuuksiin
liittyviä kommentteja. Siitä voi päätellä,
että kartoitusten toinen lähtökohta oli sotilasmaantieteellinen. Karttojen tiedot olivat avuksi Suomen ja sen osien hallussapitoa suunniteltaessa ja armeijan tulevia
operaatioita arvioitaessa.
Kaikilla niillä kartoilla, joihin valmistumiskuukausi on merkitty, se on joulukuu
1742. Kun kartoittajat maan eri osiin lähetettiin saman vuoden syys-lokakuussa,
niin heille on jäänyt aikaa maastotöihin
vain vajaat kaksi kuukautta. Kun kullekin
määritelty työala oli huomattavan suuri,
tyyppiä Kymijoen suulta Kainuuseen, niin
ajasta suuren osan vei paikasta toiseen
siirtyminen, joka niin hevospelillä kuin
purje- tai soutuvenekyydilläkin oli hidasta.
Kulmamittausten runsaaseen tekemiseen
ei aika varmaankaan ole riittänyt.
Ehkä kartoittajilla parhaimmillaan on
ollut käytössä sama välineistö kuin laivojen kapteeneilla eli kompassi, napakorkeuden määrittämiseen tarvittava astrolabi,
kulmaviivain, harppi, kyniä ja paperia.
Matkoja on tuskin mitattu ketjuilla tai köysillä, vaan ne on laskettu käytetyn ajan ja
keskinopeuden perusteella. Oma aikansa
on kulunut paikallisen väestön haastatteluun, jota varten mukana on pitänyt olla
tulkkeja.

Karttojen suomalaisista lähteistä
Venäläisten pikkuvihan kartat eivät
perustuneet yksinomaan heidän omiin
kartoituksiinsa. Apua tuli suomalaisilta ainakin kolmella tavalla:
Sodan aikana venäläiset pakottivat
suomalaisia maanmittareita omiin karttatöihinsä. Ainakin Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin ylimääräinen maanmittari
Lars Boström ja Turun läänin vakinainen
komissiomaanmittari Daniel Ekman pakotettiin Turussa vuonna 1742 uudistamaan
karttoja venäläisille "vuoden 1743 rauhantekoa varten".

Turun rauhan kartat
Tässä kappaleessa käsitellään ennen
vuotta 1780 laadittuja Turun rauhan rajan karttoja.##448–476 Vuosina 1782–1783
Viipurin läänin revisiomaanmittarien toimesta laadittuja rajakarttoja käsitellään
edempänä luvussa Maanmittaus Viipurin
läänissä.
Rajalinjan suunnitteluun liittyvät
kartat
Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa
on muutama Turun rauhan rajaan liittyvä
kartta, jossa rajalinja on piirretty toisin
kuin lopulta päätettiin.##448–451 Ne ovat
joko venäläisten neuvottelujen aikaisia
suunnitelmia tai mahdollisesti itse neuvotteluissa tehtyjä ehdotuksia. Yhdellä
ruotsinkielisellä kartalla on allekirjoitus
"Daniel Ekman Turun ja Porin läänin varsinainen maanmittari". Kartan selitystekstissä hän sanoo mitanneensa rajan
Uudellamaalla Keltistä rannikolle. Daniel
Ekmanin teki pikkuvihan aikana venäläisille karttoja rauhanneuvotteluja varten.
Rajankäynti ja sen kartat
Turun rauhanneuvottelujen tuloksena
syntyneessä rauhansopimuksessa sovittiin
rajan kulku varsin yleisellä tasolla, kulkemaan Suomenlahdesta pohjoiseen Kymi40

joen läntistä haaraa Mäntyharjulle, josta
itään seuraten vanhaa Kymenkartanon
läänin ja Savon rajaa ja edelleen suoraan
pohjoiseen 20 peninkulmaa Savonlinnasta
länteen kulkevaa linjaa myöten. Rajalinjan yksityiskohtaisesta kulusta sopiminen
sekä linjan maastoon merkitseminen ja rajakarttojen piirtäminen jäi perustettavalle
rajankäyntikomissiolle.
Komission työ rajan käymiseksi edistyi
hyvin hitaasti. Osapuolten näkemykset uuden rajalinjan täsmällisestä paikasta erosivat toisistaan. Riideltiin siitä kummalle
puolelle mikin Kymijoen ja sen suun saarista kuului sekä ennen kaikkea rajalinjan
kulusta Saimaalla. Venäläisen osapuolen
oli vaikea sulattaa sitä, että raja sellaisena
kun siitä oli Turussa sovittu, sulki vesikulkureitin Venäjän saamien kahden kaupungin, Lappeenrannan ja Savonlinnan väliltä. Niinpä he tekivät omia ehdotuksiaan
rajan paikasta, viivyttivät neuvotteluja ja
jopa liikuttelivat joukkojaan ja laivastoaan
rajan läheisyyteen ruotsalaisen osapuolen painostamiseksi. Rajankäynti alkoi
rauhantekoa seuraavana kesänä 1744 ja
kesti vuoteen 1761 eli yli viisitoista vuotta
eikä lopullista sopua saavutettu. Valtaosan
ajasta komission ruotsalaisen osapuolen
päällikkö oli eversti Nordencreutz. Venä-

läistä osapuolta johti kenraali Hannibal.1
Kummallakin oli apunaan upseereita ja
maanmittareita.
Rajankäynnin tuloksena syntyi maastoon merkitty raja sekä virallinen, useasta
lehdestä koostunut rajakartta – omat rajakomissaarien allekirjoittamat kappaleensa
kummallekin osapuolelle. Virallinen kartta
oli yhteistyön tulos ja sen laadintaan osallistuivat kummankin osapuolen kartoittajat.
Virallisten rajakarttojen lisäksi kumpikin osapuoli teki omia epävirallisia
karttojaan. Paras näkemäni rajakartta on
eversti Nordencreuzin vuonna 1749 laatima topografinen rajakartasto mittakaavassa 1:20 000, jota säilytetään Ruotsin
sota-arkistossa. Sen kartat ovat tarkkoja
ja hienoja.
Muutamissa säilyneistä kartoissa on
hahmoteltu vaihtoehtoisia rajalinjoja.
Toisissa taas on Savonlinnan ja Lappeenrannan väliseen vesitiehen liittyviä kommentteja ja ehdotuksia, joista selviää, että
1790-luvulla toteutettua ns. Suvorovin
1 Kenraali Abraham Hannibal oli runoilija
Puškinin äidin isoisä. Hän oli syntynyt Afrikassa. Erikoisuuksista pitänyt Pietari suuri
oli tuonut pojan Venäjälle "neekeri" -maskotikseen. Musta mies sai hyvän koulutuksen,
kohosi kenraaliksi ja toimi mm. Venäjän insinöörijoukkojen komentajana.

kasta laaditut kertomukset käsittävät useita satoja sivuja. Vaikka matka oli maantieteellinen, niin kartoitus ja paikanmääritys
eivät tiettävästi sisältyneet ohjelmaan.
Kustaa III:n sodan aikana, vuonna
1790 kenraali-majuri H. L. Euler määritti
tiedeakatemialta lainaksi saamillaan instrumenteilla Lappeenrannan kaupungin
sijainnin. Tuloksia ei julkaistu, mutta ne
olivat ainakin vielä 1930-luvulla käsikirjoituksena tiedeakatemian arkistossa. Muita tieteellisiä astronomisia paikanmäärityksiä ei Venäjän Suomessa tiettävästi
1700-luvulla tehty. Kolmiomittauksia ei
Venäjän Suomessa, kuten ei koko Venäjän
valtakunnassa, 1700-luvulla toimitettu.1
Tiedeakatemian maantieteellinen os
asto lakkautettiin vuonna 1800. Merkityksensä maantieteellisten karttojen julkaisijana se menetti kuitenkin jo 1780-luvulla.2

Kuva 49 (yllä). Schmidtin suuri Suomenlahden maantieteellinen kartta.#75 Samalta
tekijältä on olemassa myös Suomenlahden merikartta.
Kuva 50 (alla). Osasuurennos edellisestä kertoo, että kartta on ainakin Helsingin
seudun osalta varsin tarkka. (RNB)

Tiedeakatemian Suomen kartat
vuosina 1770–1800
Tiedeakatemiassa laadittujen ja painettuina julkaistujen maantieteellisten
karttojen joukossa on kaksi Jakob F.
Schmidtin (latinaksi: Smidio) laatimaa
Suomea kuvaavaa karttaa: Viipurin kuvernementti vuodelta 1772 ja Suomenlahti
vuodelta 1770.#98
Schmidtin Viipurin läänin kartta#99&#100
Schmidtin Viipurin läänin kartta, Tabula geographica gubernii Wiburgensis,
suomeksi Viipurin kuvernementin maantieteellinen kartta, on vanhin yksittäisen
Suomen läänin painettu kartta. Siitä on
olemassa sekä venäjänkielinen että latinankielinen painos. Kartan vesistöpiirros
on joiltain osin tarkempi kuin Klešninin
karttojen. Viiva on ohuempi, jokia on
enemmän ja niiden kulku täsmällisempää. Rantaviivapiirroskin on tarkempi.
Kartta on valtion ja piirikuntien rajojen
osalta ajantasaistettu ilmestymisaikansa
1. Гнучева 1940, s. 134; Шуберт 1837 s. 14–
16.
2. Постников s. 70.

tilanteeseen, mistä aikalaisille on ollut
hyötyä. Tietosisällöltään kartta kuitenkin on paljon Klešninin karttoja köyhempi. Kartalta puuttuvat Klešninin kartoilla
mukana olleet tiet, pitäjien rajat ja nimet
sekä paikannimien ja pientiedon runsaus.
Uusi valtakunnan raja on suhteellisen oikein piirretty – toki riidanalaisilta osiltaan
Venäjän vaatimusten mukaisesti. Vaikka
teitä ei ole merkitty, niin harjanteet, joita
myöten tiet kulkivat, kuten Punkaharju,
hahmottuvat oikein kartan lukijalle. Ruotsin puoleisen Savon kuvaus on kuitenkin
heikko. Läänin itäraja Aunuksen kuvernementtia vasten on piirretty ilman sen lukuisia mutkia. Näitä mutkia ei tosin ollut
millään muullakaan tuon ajan kartalla.

Schmidt oli karttansa piirtänyt alun
perin vuonna 1763, mutta se painettiin
vasta vuonna 1770. Tiedossa ei ole onko
piirrosta näiden vuosien välillä korjattu.
Viipurin läänin revisiomittaukset alkoivat
vuonna 1766 ja vuoteen 1770 mennessä
niitä oli toimitettu vasta harvoista pitäjistä. Schmidt tuskin on ehtinyt revisiomittausten tuloksia hyödyntämään, vaan on
laatinut karttansa varhaisempien tietojen varassa ja karttaa on sen mukaisesti
arvioitava. Tarkkoja tähtitieteellisiä paikanmäärityksiä alueelta ei ollut. Turun
rauhan rajankäynnin yhteydessä ja sen
jälkeen alueelta oli laadittu maanmittarien toimesta yleiskarttoja ja merivoimien
toimesta rannikkokarttoja. Muutoin tieto
ei ollut lisääntynyt siitä, mitä Klešninillä
61

Uuden Suomen
topografinen kartoitus
1:21 000 v. 1809–1842
Hankkeen alku ja yleinen kulku
Vuonna 1808 tai 1809, jo ennen Haminan rauhan solmimista, Venäjän sotavoimien miehittäessä Suomea, esitti Venäjän
sotaministeri, kreivi Araktšajev keisarille
valloitetun maan topografista kartoittamista. Esitykseen sisältyi kaksi toisistaan
poikkeavaa
menettelytapavaihtoehtoa.
Ensimmäisen, nopeaksi kutsutun mukaan
kartoitus tuli toteuttaa "käyttäen samoja
sääntöjä, joita käytettiin seitsemässä tapauksessa Ranskan armeijassa".1 Ehdotus
piti sisällään 24 upseerin nimittämisen,
joista jokaisen tulisi päivässä kartoittaa 20 neliövirstaa. Laskelman mukaan
275 000 neliövirstan alue pitäisi näin olla
kartoitettu kolmessa vuodessa. Toista, tarkaksi kutsuttua kartoitustapaa käyttäen
työ laskettiin saatavan valmiiksi samojen
24 upseerin toimesta 10 vuodessa. Tämän
laskelman mukaan kukin upseereista kartoittaisi päivässä 4 neliövirstaa. Kustannukset olisivat noin kaksinkertaiset nopeaan tapaan verrattuna. Kummassakin
tapauksessa kuljetusten oletettiin hoituvan ilmaiseksi talonpoikaiskyydityksinä.
Keisari valitsi nopean menetelmän.
Kartoitusohjeet vuosilta 1808 ja 1809
Kartoitus nopealla menetelmällä oli
ilmeisesti aloitettu jo ennen em. keisarin
päätöstä. Nimittäin huhtikuun 19. päivänä
vuonna 1808, kun sotaa oli käyty pari kuukautta, sai eversti Schtegmann päämajoitusmestari van Suchtelenilta kartoituskäskyn, joka sisälsi varsin tarkan ohjeen
kartoitustavasta. Vuonna 1809 tämä ohje
uudistettiin jonkin verran muutettuna Uuden Suomen kartoituksen yleisohjeeksi.2
Vuoden 1809 ohjeen mukaan työn ensimmäisenä vaiheena tuli suurentaa Hermelinin (Hällströmin) painetut läänikartat
kartoitusmittakaavaan 1:84 000 ja saaduille suurennoksille tuli lisätä tilannepiirros.
Maastokartoitus tuli aloittaa pääteistä ja
rannikoilta, jotta paikkojen väliset "diagonaalit" tulisi tarkistettua. Leiri- ja taistelupaikoiksi tai desanttien laskupaikoiksi
soveltuvat alueet tuli kartoittaa instrumentaalisesti erillisille lehdille mittakaavassa
1:21 000. Vaikeasti kuljettavilla paikoilla
riitti ns. silmämääräinen kartoitus. Kesällä
läpipääsemättömät paikat tuli kartoittaa
talvella. Kartoituksen lähdeaineistoksi tuli
lainata suomalaisia maanmittarien karttoja. Kunkin karttalehden kuvaaman alueen
kooksi määrättiin leveydeksi 45 virstaa
1. Venäjällä oli vuosina 1806–1809 ilmestynyt Napoleonin armeijan käyttämä neliosainen käsikirja venäjänenettynä nimellä
Мемориал топографический и военный…,
mikä selittänee viittauksen Ranskan armeijan käytäntöihin. Katso Postnikov 1993 s. 81
ja Постников 1989 s. 218.
2. Ohjeita referoidaan valikoidusti kolmessa eri
lähteessä. Nämä ovat: Корпус 1872 s. 47–49;
Рычков 2006 s. 35– ja Постников 1989 s. 81.

ja korkeudeksi 30 virstaa. Koko 275 000
neliövirstan alue mahtuisi näin runsaalle
200 karttalehdelle. Karttalehtien kooksi
1:84 000 mittakaavan perusteella laskettuna tulee 22,5×15 tuumaa eli 57×38 cm.
Alkuperäinen suunnitelma maan kartoittamisesta mittakaavassa 1:84 000 on
jossain vaiheessa muuttunut. On päädytty
käyttämään alun perin vain sotilaallisesti
merkittävien paikkojen kartoittamiseen
varattua 1:21 000 mittakaavaa koko maan
kartoittamisessa. Samalla on kartaston
toimitusperiaatteita ja kartoitusmenetelmiä täytynyt muuttaa. Se, milloin tällainen
päätös on syntynyt, ei käytössä olleesta
lähdeaineistosta ole varmuudella selvinnyt. On mahdollista, että tarkempaan mittakaavaan siirtyminen piti sisällään sen,
että keisarin vuonna 1809 tekemä päätös
"nopean" menetelmän valinnasta tuli pyörretyksi ja siirryttiin aikoinaan hylättyyn
"tarkkaan" menetelmään. Useat seikat
viittaavat siihen, että Etelä-Suomessa on
1:84 000 -kartoituksista luovuttu jo vuoden 1811 paikkeilla. Kartoituksia mittakaavassa 1:84 000 tehtiin kuitenkin Oulun
ja Vaasan- läänien alueilla vielä vuonna
1817. 1830-luvulla ja 1840-luvun alussa
nämä läänit kartoitettiin uudelleen mittakaavassa 1:21 000. Mittakaavaa 1:84 000
käytettiin vuoden 1817 jälkeenkin, mutta
vain tiekarttojen mittakaavana.
Todettakoon vielä, että puolen virstan
eli 250 saženin (1:21 000) mittakaava oli
rinnan 200 saženin (1:16 800) mittakaavan kanssa venäläisten topografisten kartoitusten standardimittakaava 1800-luvun
alkupuolella.
Johto ja henkilökunta
Tiedot hankkeen organisaatiosta ja
henkilöstöstä ovat hyvin vajavaiset. Painettujen lähteiden tiedoissa on ristiriitaisuuksia. Tiedämme, että kartoituksen
aloittivat vuonna 1809 (tai jo 1808) Suomessa sotineessa armeijassa palvelleet
majoitusmestariosaston upseerit. Topografikunnan historian mukaan työt oli
aluksi jaettu kolmeen osastoon. Osastojen
päälliköt vaihtuivat aluksi tiheään. Vuosina 1809–1811 päälliköinä toimivat Helsingin osastossa: kenraalimajuri Karl Berg,
majuri Eberhart ja eversti Volmar; Turun
osastossa: majuri Aderkas, eversti Freedericksz, eversti Tejl ja majuri Neidhart; Vaasan osastossa eversti Ernst Schtegmann.
Päälliköiden ja muunkin upseeriston suuri
vaihtuvuus johtui ainakin osaksi Venäjän
tuolloin toisaalla käymistä sodista, joiden
rintamille miehiä lähetettiin. Toisen lähteen (F. Schubertin) mukaan Uuden Suomen kartoitusta em. vuosina johti eversti
Neidhart. Muita päälliköitä hän ei mainitse. Alkuperäislähteiden perusteella tiedämme kuitenkin varmasti, että upseeri
Neidhart II johti Turussa toiminutta kenttämittauskonttoria vuoden 1810 alussa
majurin arvoisena ja vuonna 1811 everstiluutnantiksi kohonneena sekä että vuonna 1812 häntä seurasi tehtävässä eversti
Aleksandr Hatov (Chatoff).3 Turun kont3. s. 28.12.1780 Pietari, k. 16.10.1846 Tsarskoje selo.

Kuva 65. Ote Schtegmannin Vaasan läänin
kaakkoisosan kartoituksen yhteenvetokartasta mittakaavassa 1:420 000##812.
Kartalle on saatu mahtumaan runsaasti
paikannimiä. Otteella näkyvät mm. Keuruun, Multian ja Uuraisten (Kuukkajärven) kirkot. (KA/JS)
torin toimialueeseen kuului ainakin Turun
ja Porin lääni, Ahvenanmaa sekä Uudenmaan ja Hämeen läänin läntiset osat. Alkuperäislähteistä tiedämme myös, että
vuonna 1811 eversti Volmar johti osastoa,
jonka toimialueeseen kuuluivat ainakin
Heinolan lääni ja todennäköisesti Uudenmaan ja Hämeen läänin itäosat. Tuon
osaston esikunta sijaitsi todennäköisesti
Helsingissä.4
Todennäköisesti kolmen osaston organisaatiosta on luovuttu varsin pian. Vuosilta 1812–1819 lähteissä on mainintoja vain
kahdesta osastosta: Pohjanmaata kartoittaneesta eversti Schtegmannin osastosta
ja Etelä-Suomea kartoittaneesta eversti Hatovin osastosta. Viimeksi mainittu
osasto siirtyi vuonna 1815 eversti Pavel
Tšerkasovin alaisuuteen.5 Vuoden 1819
jälkeiseltä ajalta ei ole löytynyt tietoja
erillisistä osastoista lainkaan, joten todennäköisesti viimeistään 1820-luvun alusta
lähtien Suomessa toimi vain yksi organisaatio, jota johti em. eversti Tšerkasov ainakin vuoteen 1825 asti. Hänen jälkeensä
kartoituksen päällikköinä toimivat everstit Eneholm ja Fredrik Schramm, viimeksi
4. Topografikunnan historian mukaan Uuden Suomen kartoitus olisi keskeytetty vuoden 1811 alkupuolella. Suomen kenraalikuvernöörin viraston arkiston tiedot kuitenkin osoittavat, että näin ei ole tapahtunut,
vaan kartoitus on jatkunut keskeytymättä. –
Корпус 1872 s. 46–55; Шуберт 1837 s. 145;
KKK 45/1811.
5. Корпус 1872 s. 57.
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Kuva 77. Suomen
kenraalikuver
nööri kreivi Berg
oli taustaltaan
topografiupseeri
– pääesikunnan
karttavarikon entinen päällikkö.
sodan vaikutus kartoitustoimiin Suomessa oli kokonaisuudessaan seuraava:
1) laadittiin ns. Kalmbergin kartasto, joka
valmistui painettuna vuosina 1855–1856,
2) toteutettiin ns. Alfthanin rekogno
sointi, jonka tuloksena syntyi käsin piir
retty Suomen yleiskartta ja siitä pienennetty versio painettuna, 3) vuonna
1856 aloitettiin vesistökartoitukset Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä sekä tehtiin
päätös niiden aloittamisesta Saimaalla,
4) vuonna 1857 päätettiin ryhtyä suunnittelemaan Suomen kokonaan uutta topografista kartoittamista.
Suomen uudesta topografisesta kartoituksesta kerrotaan edempänä omassa
luvussaan. Seuraavissa kappaleissa on kuvaukset Kalmbergin kartastosta ja Alfthanin rekognosoinnista.
Kuva 75 (yllä). Suomen topografisen kartan 1:210 000 lehtijako.#233
(RNB/JS)
Kuva 76 (alla). Näyte Suomen topografisesta kartasta 1:210 000.#233
Ruotsinsalmi, joka venäjäksi yleensä
kirjoitetaan Rotšensalmi on tässä Ronensalmi, mikä kertonee huolimattomasta nimien kaivertamisesta. Huonolaatuisesta valokuvasta johtuen
ruskeat korkeuskäyrät erottuvat kuvassa vain heikosti. (Y/JS)

la. Kartalla ei ole koordinaatistoa. Nimistö
on venäjäksi. Maatilojen päärakennukset
on merkitty. Mittakaava olisi antanut mahdollisuuden suurempaan detaljien ja paikannimien määrään kuin mitä kartalla on.
Kartta on kuitenkin aikansa tarkin painettu kartta kuvaamaltaan alueelta.
Lähdeteoksissa ei mainita mihin tämä
kartta perustuu. Muuta topografista kartoitusta kuin Vanhan Suomen kartoitus
vuosilta 1798–1804 ja sen edellä mainittu
täydennys vuodelta 1863, ei kuitenkaan
ollut kartan kuvaamalta alueelta ennen
vuotta 1863 toimitettu, joten kartan pitää
perustua näihin. Kartoituksen yhteydessä
laadittiin Kaakkois-Suomen sotilastopografinen kuvaus ja sotilaskatsaus, johon
myös liittyi karttoja. Katsaus on tallessa
Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa.1

Krimin sota ja sitä
seuranneet kartoitukset
Sodan vaikutus
Englannin ja Ranskan laivastojen sotatoimet Suomessa Krimin sodan aikana
saattoivat Suomen osaksi Venäjän keisarikunnan puolustuksen eturintamaa.
Suomen puolustusta johti Suomeen sijoitettujen joukkojen komentaja, Suomen
kenraalikuvernööri Berg. Hän, kuten
muukin Venäjän sodanjohto, piti mahdollisena, että Ruotsi saattaisi liittyä vihollisen
puolelle. Tämän johdosta Venäjän oli syytä varautua vihollisen maahyökkäykseen
Suomen kautta Pietariin. Bergin aloitteesta Suomessa ryhdyttiin lukuisiin kartoitustoimiin, joiden tarkoituksena oli Suomen
puolustettavuuden parantaminen. Krimin
1. ЗВТД 1859–1864; Бендер 19272.

Kalmbergin kartasto 1:100 000
vuosilta 1855–1856#236–240
Krimin sodan myötä Venäjän sodanjohto koki tarvitsevansa nopeasti Suomesta
paremman painetun kartaston, mitä sillä
oli. Niinpä se määräsi topografit työhön
laatimaan uutta Etelä-Suomen ja Pohjanlahden rannikkoalueet kattavaa topografista kartastoa mittakaavassa 1:100 000.
Kartasto tunnetaan työtä johtaneen upseerin, suomalaisen eversti Gustaf Adolf
Kalmbergin2 mukaan Kalmbergin kartastona. Venäläisissä asiakirjoissa kartastoa kutsutaan lisäksi nimillä Suomen
rannikko-osien kartta mittakaavassa 1200
saženia tuumalle tai Suomen topografinen
kartta 1:100 000. Mittakaava 1200 saženia
tuumalle tekee tarkalleen 1:100 800 – ei
1:100 000. Kumpikin mittakaavoista on
mainittu kartan merkkienselityslehdellä
samaa tarkoittavina. Mittakaavojen ero on
niin pieni, että sillä ei ole kartan käyttäjien
kannalta merkitystä.3
Kartasto käsittää kaikkiaan 86 lehteä
ja peittää suurin piirtein linjan Merikarvia–Metsäpirtti eteläpuoleisen Suomen
sekä Pohjanlahden rannikkoseudut Oulun
korkeudelle saakka. Lisäksi ilmestyi erillinen lehtijakolehti ja merkkienselityslehti.
Lehtinumerot koostuvat erillisestä lehtija2. s. 2.2.1804, k. 10.11.1855. Kalmberg toimi
vuosina 1853–1855 karttavarikon I osaston
päällikkönä. Nordenstreng mainitsee hänet
Haminan kadettikoulussa käytetyn "Kalmbergin prässi" -nimisen simputusmenetelmän keksijänä.
3. Karttalehtien alamarginaalissa on mittakaavajana saženeissa (1200 + 2400 saženia),
jonka pituus viidellä mittaamistani kuudesta vihreästä lehdestä oli välillä 76–77 mm
(1:101 000–1:99 800), mutta yhdellä (Helsingin lehdellä) 74 mm (1:104 000).
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Suomi suurissa ja keskisuurissa Venäjän yleiskartoissa
vuosilta 1801–1917
<жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж><жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж>

Suuret Venäjän
yleiskartat 1:420 000 ja
1:840 000
Vuosina 1801–1917 Venäjän sotilaskarttalaitos julkaisi kolme suurta ja valtakunnan koko huomioon ottaen tarkkamittakaavaista Euroopan Venäjän yleiskarttaa. Kaikki ne koostuvat niin monesta
osalehdestä, että kokonaisuuksia voi kut-

sua myös kartastoiksi. Suomi on niissä
kaikissa mukana. Varhaisin oli kenraalien
Peter van Suсhtelen ja Karl Oppermann
johdolla vuonna 1804 valmistunut Venäjän keisarikunnan ja läheisten rajantakaisten alueiden tarkka kartta mittakaavassa 1:840 000. Vuonna 1840 valmistui
kenraaliluutnantti Schubertin johdolla
kooltaan vieläkin jyhkeämpi ja paikoin
huomattavasti tarkempi Venäjän keisarikunnan länsiosien erityiskartta 1:420 000.
Kolmas, suurin ja tsaarinvallan viimeinen,

on kenraali Strelbitskyn johdolla 1860-luvulla aloitettu Euroopan Venäjän erityiskartta 1:420 000. Kartoista varhaisin tunnetaan venäläisessä alan kirjallisuudessa
"satalehtisenä karttana" ja kaksi viimeksi mainittua päätoimittajiensa mukaan
"Schubertin karttana" ja "Strelbitskyn
karttana". Kaikki em. kartat olivat yhteen
koottuna huomattavan suuria – noin neljä
metriä korkeita tai korkeampia. Seuraavassa on kunkin kartan kuvaus.

Kuva 86. Satalehtisen kartan vuoden 1804 ensimmäisen painoksen luoteisnurkka – "osa" I eli "lehdet" 1,2, 19 ja 20.#199 (KK)
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Venäläisten geodeettiset mittaukset Suomessa
vuosina 1830–1917
<жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж><жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж>

Venäläis-skandinaavinen
astemittaus eli Struven
mittaus
Merkitys
Ensimmäinen Venäjän vallan Suomessa toteuttama suuri geodeettinen työ oli
ns. Struven astemittaus vuosina 1830–
1851, myös venäläis-skandinaavisena astemittauksena tunnettu. Sen yhteydessä
Suomeen luotiin koko maan pituinen geodeettisten pisteiden verkko, joka seuraavien lähes sadan vuoden ajan muodosti
maan geodeettisen tuntemuksen "selkärangan" ja samalla maantieteellisten ja
topografisten karttojen perustan.
Struven ketjun mittauksen yhteydessä
mitattiin sekä pisteiden väliset vaaka- että
pystykulmat. Kullekin pisteelle laskettiin
sekä koordinaatit että korkeus merenpinnasta. Struven mittaukset merkitsivät
jättiläisharppausta maan geodeettisen
tuntemuksen saralla. Aiemmin Suomen
sisämaasta oli vain muutamia Ruotsin vallan aikaisiin tähtitieteellisiin havaintoihin
perustuvia tunnettuja pisteitä. Nyt yhdellä
kerralla tunnettujen pisteiden määrä moninkertaistui ja niitä oli laajalta alueelta.
Merkittävää oli myös se, että ensimmäinen kerran maahamme saatiin laaja korkeuspisteiden verkosto.
Struven mittaus Suomessa oli osa
laajempaa hanketta, jonka tieteellisenä
tavoitteena oli maapallon koon ja muodon
selvittäminen mittaamalla yhden maapallon pituusastekaaren täsmällinen pituus
niin pitkältä matkalta ja niin pohjoisesta kuin mahdollista, tässä tapauksessa
Mustalta mereltä Nordkappiin. Hanketta
kutsutaan Struven mittaukseksi alullepanijansa ja pääorganisaattorinsa professori
F. Struven mukaan. Nimi venäläis-skandinaavinen astemittaus tulee taas siitä,
että valtaosin venäläisen hankkeen loppuunsaattamisesta pohjoisessa vastasivat
Ruotsin ja Norjan hallitukset. Kokonaishankkeen vaiheet ovat seuraavat:
Alkuhistoria ja ketjun eteläosa Tonavalta Suursaareen
Vuonna 1813 saksalainen F. G. W.
Struve nimitettiin Tarton yliopiston tähtitieteelliseksi observaattoriksi. Hän on
kertonut jo tuota ennen kiinnostuneensa
ajatuksesta selvittää pituuspiirikaaren pituus. Astemittauksiin hänelle tarjoutui tilaisuus, kun Liivinmaan taloudellinen seura pyysi häntä mittaamaan kolmioverkon
seuran suunnitteleman Liivinmaan kartan
perustaksi. Vuosina 1816–1818 Struve
hoiti tämän tehtävän määrittäen tuolloin
325 pisteen sijainnin ja 280 pisteen kor126

F. G. W. Struve
Friedrich Georg
Wilhelm Struve (s.
15.4.1793 Altona, k.
23.11.1864 Pietari)
oli aikansa maineikkaimpia tähtitieteilijöitä. F. Struve muutti
vanhempiensa mukana Liivinmaalle vuonna 1808. Hän opiskeli
Tarton yliopistossa
tähtitiedettä. Toimi
Kuva 135.
siellä vuodesta 1813
observaattorina ja vuodesta 1818 professorina
sekä samalla vuodesta 1820 observatorion johtajana. Oli 1830-luvulla suunnittelemassa ja rakennuttamassa Venäjän valtakunnan uutta pääobservatoriota Pietarin eteläpuolelle Pulkovaan.
Toimi 1839–1862 tuon observatorion johtajana.
Hänen poikansa Otto Struve seurasi isäänsä
Pulkovan observatorion johtajana toimien hänkin
virassa yli 20 vuotta.

keuden. Rakentamansa verkon avulla hän
vuonna 1819 laski Tarton observatorion
pituuspiirin pituuden 2°30' matkalle. Struven Liivinmaan ketjun päätepisteet olivat
Pyhän Maria-Magdalenan kirkko PohjoisVirossa ja Kreuzburgin linna Väinäjoella.
Samana vuonna Struve ehdotti Tarton
yliopistolle ketjun jatkamista pohjoiseen
Suursaarelle ja etelään Kuurinmaan Jakobstadtiin jolloin yhteispituudeksi tulisi
3° 35'. Vielä samana vuonna jatkohankkeen rahoitus sai keisari Aleksanteri I:n
hyväksynnän. Asian esitteli keisarille kansanvalistusministeri ja Tarton yliopiston
kansleri ruhtinas Lieven. Avuksi Struvelle
uusiin mittauksiin tuli laivaston luutnantti
W. Wrangell. Struven Liivinmaan mittauksen tulokset julkaistiin Tarton yliopiston
julkaisuissa vuonna 1832.1
Samaan aikaan kun Struve toimitti em.
mittauksiaan, oli Venäjän pääesikunnan
toimesta aloitettu kolmiomittaukset Venäjän länsirajalla: Liettuassa, Kuurinmaalla
ja Valko-Venäjällä. Näitä mittauksia johti
kenraali Karl Tenner. Hänellä heräsi Struven tavoin ajatus hyödyntää kolmioverkkoaan maapallon pituusastekaaren pituuden selvittämiseksi. Niinpä hän vuonna
1827 esimiehensä ruhtinas Volkonskyn
suostumuksella laski Vilnan observatorion
pituusasteen pituuden 4°32' matkalla.
Vuonna 1828 Struve ja Tenner tapasivat Tartossa ja päättivät pituusastekaariensa yhdistämisestä. Tällöin varsinaisesti
syntyi konkreettinen hanke Mustanmeren
1. Struve 1832.

Kuva 136 (yllä). Struven kolmioketju
Mustalta mereltä Nordkappiin. (MML)
Kuva 137 (vastakkaisella sivulla).
Struven ketju Etelä-Suomessa. (Fennia 1. 1890)
ja Jäämeren välisestä kolmioverkosta.
Struven ja Tennerin ketjujen yhdistäminen
tapahtui vuonna 1828 Tennerin toimesta.
Kolmioketjun jatkon etelään aina Tonavan suulle asti varmisti Venäjän sotavoimien tarve saada Itävallan ja Turkin vastaiset rajaseutunsa kartoitetuiksi ja sitä
varten kolmiomitatuiksi. Pääesikunnan

• 1898 – lehti IX:30 (Tuusula).
• 1902 – lehdet VI:29 (Kaakkois-Espoo)
ja VI:30 (Helsinki).
Vuosien 1910–1915 laaja täydennyskartoitus
Vuosina 1910–1915 Uudenmaan läänin eteläosassa ja Karjalan kannaksella
toimitettiin laajamittainen täydennyskartoitus mittakaavassa 1:42 000. Alueiden
vanhat kartat olivat 1870- ja 1880-luvuilta
– vanhimmilla oli ikää noin 40 vuotta.
Työn pohjana olivat 1:42 000 pienennökset vanhoista 1:21 000 mittapöytälehdistä. Kenttätöiden päätyttyä tulokset
siirrettiin 1:21 000 -kartoille, jotka taas
pienennettiin 1:42 000 mittakaavassa painettaviksi. Uudistettuja karttalehtiä painettiin myös mittakaavassa 1:21 000.
Vuosina 1910–1911 töitä tehtiin Hangon ja Helsingin välisellä alueella ja vuonna 1912 Helsingistä itään Viipurin läänin
rajalle ja Kymen kihlakunnassa Viipurin
läänin puolella. Näinä kahtena vuonna
kartoitettu alue käsitti 20–40 kilometriä
leveän vyöhykkeen rannikolta pohjoiseen,
yhteensä noin 9 400 neliövirstaa. Töitä tekemässä oli v. 1910 kuusi, v. 1911 yksitoista ja v. 1912 kymmenen upseeria. Vuosina

1913–1915 kartoitettiin Karjalan kannaksella.1
Tätä teosta varten läpi käydyistä karttakokoelmista löytyneiden uudistettujen
karttalehtien peittoalueet ilmenevät oheisista lehtijakokartoista (katso kuvia 174 ja
177).2

1. Tiedot viimeksi mainituista mittauksista
perustuvat ainoastaan sotasaaliina saatujen
painettujen karttojen kartoitusvuosimerkintöihin. Muita lähteitä ei ole ollut käytettävissä.

2. ЗВТД 29, s. 57– & 42 liite; Ek, s. 38: Heli
Ekin tutkimuksessa on liitekartta, jonka
mukaan koko Viipurin ja Haminan välinen
rannikkokaista olisi vuoteen 1912 mennessä
uudelleenkartoitettu. Suurinta osaa tämän
alueen kartoista ei tutkituista kokoelmista
ole löytynyt.

Senaatinkartat 1:21 000
v. 1870–1907 (väritetyt
ja korjatut v. 1885–
1915)##844–845
Suomen osallistuminen vuosien
1859–1880 töiden rahoitukseen
Vuonna 1857 laaditussa Suomen trigonometristen mittausten suunnitelmassa
ehdotettiin töiden rahoittamista yhteisesti
sotaministeriön, meriministeriön ja Suomen valtion varoilla, koska kaikkien näiden tahojen katsottiin hankkeesta hyötyvän. Suomen valtio osallistuikin vuosien
1859–1869 astronomis-geodeettisten mittausten kuluihin. Näiden mittausten lopulliset kustannukset jakaantuivat maksajille
seuraavasti: sotaministeriö 72 235 ruplaa
(70 %), meriministeriö 9 067 ruplaa (9 %)
ja Suomen valtio 21 112 ruplaa (21 %).3
Kun varsinainen kartoitustyö vuonna
1870 alkoi, ei vastaavaa sopimusta rahoituksen jakamisesta ollut. Vuonna 1873
Venäjän sotalaitoksen johdossa nousi esille ajatus Suomen valtion saamiseksi tämänkin hankkeen osarahoittajaksi. Sota3. KKK 34/1873.
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Kuva 215 Bromarfin kirkonkylän ympäristöä neu
vostoliittolaisella topografisella kartalla 1:20 000.
(Y/JS)

1:200 000 -kartat
AMS:n lehtijakokartan mukaan leveyspiirin 62° (noin linjan Parkano–Savonlinna) eteläpuoleisesta Suomesta on julkaistu
kartat mittakaavassa 1:200 000. Läntisen
osan kartat ovat vuosilta 1932–1934 ja
itäisimmän osan vuodelta 1942. Todennäköistä on, että myös itäosasta on tehty
kartat jo 1930-luvun alussa. Suomalaisista
kokoelmista ei ole löytynyt Suomea kuvaavia 1:200 000 mittakaavaisia karttoja
muualta kuin Karjalan kannakselta.
1:100 000 -kartat
1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa Neuvostoliitossa valmistettiin kovaa
vauhtia karttoja Suomesta mittakaavassa
1:100 000. Valmistuneiden lehtien peittoalue on hyvin samankaltainen kuin saman
mittakaavaisten suomalaisten taloudellisten karttojen peittoalue, mistä voinee päätellä, että taloudelliset kartat ovat ehkä
olleet kartaston tärkein lähdeaineisto.
Etelässä peittoalue kattaa linjan Reposaari–Mikkeli–Kuopio–Lieksa
eteläpuolisen Suomen. Pohjoisesta lehtiä on
julkaistu alueelta, joka jää suurin piirtein
linjojen Rovaniemi–Kuusamo ja Rovaniemi
Korvatunturi väliin (katso edellisen aukeaman lehtijakokarttaa). Yhteensä neuvostoliittolaisia 1:100 000 Suomen karttoja tunnetaan noin 190 eri lehteä. Suomalaisista
kokoelmista niitä on löytynyt vain harvoja.

1:50 000 -kartat
Neuvostoliittolaisia topografisia karttoja mittakaavassa 1:50 000 tunnetaan
Suomesta vain Karjalan kannaksen alueelta, Lappeenranta–Käkisalmi linjasta etelään ja Lappeenranta–Säkkijärvi linjasta
itään.1
1:25 000 -kartat
Neuvostoliittolaisia topografisia karttoja mittakaavassa 1:25 000 tunnetaan
Suomesta muutamilta alueilta. Eniten
niitä on Viipurinlahden ja nykyisen rajan
väliseltä alueelta ylettyen Lappeenrannan
tienoilla selvästi nykyisen Suomen puolelle. Lisäksi karttoja on ainakin sieltä täältä
Laatokan pohjoispuolelta, osin nykyisen
rajan pinnasta ja osin Laatokan rannalta.
Lehdet lienevät pääasiassa Moskovan rauhan jälkeiseltä ajalta vuosilta 1940–1941.
Tähän viittaa kartoitettujen alueiden keskittyminen Moskovan rauhan rajan ympäristöön sekä tarkistettujen lehtien painovuodet. 1:25 000 -karttoja tunnetaan myös
entisen valtakunnan rajan läheisyydestä.

1. Tunnetut lehdet ovat: P-35: 117–120(kustakin А, Б, В, Г), 129(А, Б, Г), 130–132(kustakin А, Б, В, Г), 142(А, Б), 143(А, Б), 144(А,
Б, Г); P-36: 75 (Г), 87 (А ), 88 (А, 109(А, Б, В,
Г), 110(В), 121(А, Б, В, Г), 122(А, В), 133(А).

1:20 000 -kartat
Vuodelta 1940 tunnetaan muutama neuvostoliittolainen Suomea kuvaava
topografinen kartta mittakaavassa 1:20 000. Tätä
mittakaava ei ole Neuvostoliitossa yleisesti käytetty,
joten todennäköisesti kartat on tehty erityisesti Suomen oloihin ja mittakaava
valittu siksi, että karttojen
rinnalla voitaisiin käyttää
suomalaisia 1:20 000 -karttoja. Tunnetut kartat ovat
Hankoniemeltä ja sen ympäristöstä sekä Lappeenrannan ja Viipurin lahden
väliltä.2
Kartat ovat kaksivärisiä (pohjapiirros on musta
ja vedet siniset). Lehdet
ovat kooltaan hieman suomalaisia
peruskarttalehtiä suurempia. Karttojen
ylämarginaalissa
ovat
seuraavat
otsikkotiedot:
Vasemmalla lehtinumero,
keskellä lehden nimi ja oikealla teksti Väliaikainen
painos. Suomi.3 Alamarginaalissa on lehtijakoruudukko, merkkien selitykset, mittakaavatiedot sekä
tiedot karttojen lähteistä. Lähteiden joukossa mainitaan aina "Suomen vuosien
1877–1913 puolenvirstan kartoitus". Muut
lähteet vaihtelevat. Itä-Suomen kartoissa
on maininta "korjattu osin vuoden 1940
ilmakuvausten perusteella". Hangon kartoilla taas on maininta "osittain korjattu
työläistalonpoikaisen puna-armeijan sotilastopografisen hallinnon vuonna 1940
julkaiseman 1:100 000 -kartan avulla".
Karttojen oikeissa sivumarginaaleissa on
venäläisille ja neuvostoliittolaisille kartoille tyypilliset painoaikamerkinnät "II-1940"
ja "III-1940" eli helmi- ja maaliskuut 1940.
Koska toisaalta lähteinä mainitaan saman
vuoden ilmakuvaukset ja kartat, niin ilmeistä on, että 1:20 000 -karttoja on tehty
suurella kiireellä talvisodan aikana.
Karttojen
alamarginaalissa
olevista lehtijakoruuduista selviää, että
1:20 000 -karttojen lehtijako ei ole yhtenevä edellä kuvatun neuvostoliittolaisen
standardilehtijaon kanssa. Lehtijaon ruudut on vaakasuunnassa numeroitu roomalaisilla ja pystysuunnassa arabialaisilla
numeroilla. Lehtijaon eteläisin rivi I on
Hangon eteläpuolella. Hanko on lehdellä
II-20. Lehtijaon läntisin sarake 1 on Tuk2. Näkemäni lehdet ovat: III-20 (Hanko?), III-21
(Tvärminne?), IV-29 (Bromarf), IV-21 (Lappohja), IX-44 (Pitkäpaasi) ja XIII-47 (Nurmi).
3. Временное издания. Финляндия.

191

Pikkuvihan ja Turun rauhan
kartat sekä vuosien 1740–
1787 sotilaskartat
Maps of the Russo-Swedish
war 1741–1743, the Peace of
Turku (Åbo) 1743 and Military Maps of 1740–1787
Katso myös kappaletta: Tarkemmin
määrittämättömiä karttoja sotateknisen
päähallinnon kokoelmassa (sivulla 264).

Syksyn 1742 Suomen osien
yleiskartat mittakaavoissa
1:168 000 ja 1:672 000
1742 — Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Satakunta ja Keski-Suomi: Kartta osista Suomen suuriruhtinaskuntaa, osasta Pohjanmaan maakuntaa sekä Porin ja Hämeenlinnan piirikuntia. Laatinut 23. joulukuuta 1742 linnoitusjoukkojen aliluutnantti
Mihail Denenov — 1:168 000 — ##343
{C-NE:} Карта части великаго княжества Финлядского, в которой состоит
часть Остербацкой провинции, Керенбурскаго и Тавастъгускова уездов. Сочинена 1742 декабря 23 дня. {C-NE:}
Сочинял сию карту от фортификацыи
подпоручик Михаила Деденова. {C-SE:}
Мастаб в дюиме агличком 4 версты.
— 1:168 000 (1" / 4 v). JM ~1:107 000
(100 mm / 10 v)[!]. — Monivärinen. 1320 х
1535 mm. — Kartta: BAN s. 35 op. osn. nro
296.
1742 — Itä-Suomi: Suomen kartta, Savonlinnan piirikunta, ja osia Hämeenlinnan,
Kajaanin-linnan, Pohjanmaan, Viipurin,
Käkisalmen ja Aunuksen piirikunnista.
Suomessa korjasi ja täydensi osia kartasta Viipurin varuskunnan kapteeni Stefan
Valujev — 1:672 000 — ##344–345
{C-NW:} Карта Финляндии Неишлотъцкаго уезда и части уездов Тавастъгустъскаго Каянъбургскаго Остеръботъскаго Выборскаго Кехголмъскаго
Олонецкаго. {C-SW:} Экс*пликация на
карту ... Поправиля и дополнивал части
карт Финляндии Выборскаго гарнизона
капитан Стефан Валуев 1742 год. {CSE:} Мачштап в дюме аглецком 16 в
верст росиских. {V:} № 71. Карта Финляндии Нейшлотскаго ... — 1:672 000
(1" / 16 v). JM virstoissa. Kartioprojektio. Asteverkko on. — Monivärinen. 714×590 mm.
— Kartta (##344): BAN s. 35 op. osn. 298;
Versio 2 (##345): RGVIA f. 349 op. 45 #675
d. 18177 (715×590 mm. Siisti kappale. Nimekekartussin päälle liimattu saksankielinen lappu, joten nimekettä ei näe).
1742 — Peräpohjola ja Kainuu: Suomen
suuriruhtinaskunnan kartta, osa Pohjanmaata ja Kajaaninlinnan piirikuntaa
… laatinut alivänrikki Ivan Zaitsev —
1:168 000 — ##346
{C-SE:} Карта великаго княжества
Финлядии часть Остреботнии и Каянбурскои уезд ... сочинял инъженер пропорцик Иван Зайцев. {C-SW:} Мастаб
содержит в дюме аглицком: 4 верст руских. — 1:168 000 (1" / 4 v). — JM virstoissa
~1:172 000 (124 mm / 20 v)[!]. — Käsinpiirretty ja väritetty kartta. Kuutena erikokoisena lehtenä. 1728×2406 mm. — Kartta:
BAN S. 35, op. osn. nro 307.
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1742 — Kymenlaakso ja Etelä-Karjala:
Kartta alueesta vanhasta rajasta Lappeenrannan tiehen ja sieltä suorana linjana
Kymijoen latvoille, joka joki alkaa Päijänne järvestä ja virtaa mereen. Miinoittaja
kapteeni J. B. Zwinger — 1:168 000 —
##347–349
{C-N:} Карта сочиненная от старои
границиы по дороге к Вилманстранду и
отуда прямою линею к верщине Кимеса
реки каторая начало свое взяла в озера
Пеянеярвии и пали в море. 1742 года {CNE:} ... Mineur Capitaine J. B. Zwinger. {SM:} Johan Christian Wittorff conducteur.
{C-S:} Мастаб в дюиме аглицкою 4 версты россиских. — 1:168 000 (1" / 4 v). JM.
— Monivärinen. 805×865 mm. — Kartta
(##347): BAN s. 35, op. osn. nro 299; Versio 2 (##348): RGVIA f. 349 op. 45 #672
d. 18329 (Vaalean sävyinen, ehkä hieman
kesken tai ei kovin viimeistelty. 767×838
mm); Versio 3 (##349): RGVIA f. 349 op.
45 #673 d. 18328 (Kirkasvärinen ja selkeä.
760×844).
1742 — Uusimaa ja Etelä-Häme: Kartta
Helsingin ja Porvoon piirikunnista sekä
suuresta osasta Hämeenlinnan piirikuntaa. Laadittu joulukuussa 1742. Laati insinööri majoitusmestari Jakov Jeltsaninov
— 1:168 000 — ##350–351
{C-NE:} Карта сочиненная Борговскому
Гелсен Форскому и болшая часть Тавасть Гускому уезду 1742 году декабря
дня. Cочиня инженер квартирмеистер
Яков Елчанинов. {C-S:} Мастаб в дюиме
с ... ом 4 в верст российских. — 1:168 000
(1" / 4 v). JM. — Kahdesta suuresta lehdestä
koostuva käsinpiirretty nelivärinen kartta.
1123×1352 mm. — Merkkien selitykset: A.
Железныя заводы каторыя состоят в
Борговском и Разебурхском герадстве.
B. Серебреная руда в... С. медная руда...
D. Железная руда в Разебурхскомь герадстве. E. Болшия леса которыя к
строен[ия] год[но] — Kartta (##350):
BAN S. 35, op. 301; Versio 2 (##351): Bender 21123.
1742 — Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä
Keski-Suomen pohjoisosa: Suomen suuriruhtinaskunnan kartta, osa Pohjanmaata, Hämeenlinnan, Porin ja Savonlinnan
piirikuntia … kartan kartoitti ja laati
insinööri-vänrikki Johan Kristofer Vogt —
1:168 000 — ##352–353
{C-NW:} Карта великаго княжества
Финлядии, част Естерботний, Тавастгускаго, Бернеборскаго и Нешлотскаго
уездов ... сию карту снимал и сочинял
инженер-прапорщик Иван Христофор
Фохт 1742 году.{C-SE:} Масъштаб 15
верст росиских или 1½ мили светских.
— JM virstoissa ~1:168 000 (94 mm / 15 v).
— Monivärinen kartta neljälle lehdelle jaettuna. 1508×1760 mm. — Näyttää Pohjanmaan rannikon Uudesta Kaarlepyystä
Kempeleelle. Sisämaassa ylettyy Kuortaneelle, Laukaalle ja Iisalmeen. — Kartta
(##252): BAN s. 35 op. osn. nro 297; Versio 2 (##353): RGVIA f. 349 op. 45 #786 d.
18367 (1467×1767 mm).
1742 — Länsi-Uudenmaan rannikko:
Kartta Helsingistä Turun rajalle meren
rannalla … kartan laati insinööriluutnantti Matvej Murajev — 1:168 000 — ##354–
355
{C-N:} Карта, сочиненная от Гелсингфорса до Абовской границы морскому
берегу 1742 году. {C-SE:} ... сочинял сию
карту инженер поручик Матвеи Мураев. {C-S:} Мастаб в дюиме аглицком 4
верст российских. 1:168 000 (1" / 4 v). —

JM. — Monivärinen. 427×943 mm. — Kartta (##354): BAN S. 35 op. osn. nro 299;
Versio 2 (##355): RGVIA f. 349 op. 45
#614 d. 16757.
1742 — Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa,
Satakunta ja Länsi-Häme: Kartta Turun
piirikunnasta, Helsingistä Poriin Pohjanlahtea myöten, osoittaen kirkot, joet, suot
ja tunnetut talot nimettyinä … tarkisti …
miinoittaja kapteeniluutnantti Sipjagin —
1:168 000 — ##356–357
{C-NW:} Карта Абовскому уезду от Ельсин Форса до Биернеборга вдоль Синуса
Ботаникуса обмещаей во оной кирек,
рек, болот, и знатных домов с именами.
{SE:} Поверяли минернои роти капитан поручик Сипягин [17]42. — Kartasta
puuttuu pala mittakaavamerkinnän kohdalta. Turku–Halikko väli kartalla on 290
mm, josta laskettuna mittakaava olisi noin
1:155 000. Kartta lienee pyritty piirtämään
muissa vastaavissa kartoissa käytettyyn
mittakaavaan 1:168 000. — Monivärinen.
Neljä erikokoista lehteä. Koko yhteensä
1489×1684 mm. — Kartta (##356): BAN s.
35 op. osn. nro 308; Versio 2 (##357): RGVIA f. 349 op. 45 #685 d. 16518 (mahdollisesti saman kartan versio vuodelta 1743).
1742 — Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa,
Satakunta ja Länsi-Häme — 1:168 000 —
Versio 3 — ##358
Kuten edellinen, mutta ilman tekijämerkintää. Mittakaavamerkintä on: … {SE:}
маштап содержит вдюим аглицком
5ти р. верст [0]...16 [jana 105 mm]. —
MKM 1:210 000 (1" / 5 v). JM ~1:162 000
(105 mm / 16 v). — Iso restauroitu, kankaalla taustettu, Monivärinen. 1 474×1 711 mm.
Siisti. — Kartta: RGVIA f. 349 op. 45 #815
1 d. 8189.
1742? — Uusimaa ja Etelä-Häme —
1:200 000 tai 1:210 000 — ##359
Kartta ilman nimekettä Uudenmaan ja
Etelä-Hämeen alueesta — rannikko väliltä Hanko–Kymenkartano, ylettyen pohjoisessa Hattulaan. — EM. MK ~1:200 000
(460 mm / 96 km; etäisyys Helsinki–Hämeenlinna). — 695×953 mm. — Nimistö on
kirjoitettu latinalaisilla aakkosilla saksaksi.
Paikannimiä on paljon selkeästi kirjoitettuina. Voi olla, että kartta on osa suuremmasta
kartasta. Tämä selittäisi mittakaavamerkintöjen ja nimekkeen puuttumisen muutoin
viimeistellyn oloiselta kartalta. Metsät on
piirretty venäläiseen tyyliin. — Kartta: RGVIA f. 349 op. 45 #803 d. 18218.

Stepan Valujevin Suomen
yleiskartan eri kappaleet
Suomen ruhtinaskunnan vuonna
1742 uudistettu yleiskartta. Kartan
laati … kartoituksensa perusteella
Viipurin varuskunnan kapteeni Stepan Valujev — 1:672 000

Kansallisarkiston kappale (VKKA 379) —
##360
{C-N:} Генералная карта княжестфа
Финъляънскаго в нов сочиненъная 1742
году. {C-NE:} ... Сочинял карту са многих дистанцие и из сваево снема Выборскаго гарнизона капитан Степан Валуев
{V:} № 4. Генералная карта княжестфа
Финляндскаго сочиненная в 1742 году
Выборскаго гарнизона капитаном Валуевым прнсланная с Абовского конгресса.
— Koko 134×123 cm — Kartta: KA VKKA
379.

