
Suomen kartan värikkäät vaiheet vihdoin kansissa 
 
Nyt se on tehty. Suomen kartan 500-vuotinen taival on saanut historiansa. Historiantutkija Jan 

Strang on etsinyt arkistoista ja kirjastoista nähtäväkseen jokaisen maatamme esittävän kartan yli 400-
vuoden ajalta. Näkemänsä perusteella hän on kirjoittanut kirjan "Suomen kartan historia 1532–2005". 
Suurikokoinen, lähes 400 sivuinen kirja on sekä historiateos että korkeatasoinen kuvakavalkadi eri 
aikojen Suomen kartoista. Mukana on  70 pienoiselämäkertaa karttojen tekijöistä. 

 

Kartta on moneksi 

Vanha kartta on paitsi tiedon kokoelma myös taideteos. Valtakunnan kartta on myös maan symboli kuten 
lippu tai vaakuna.  

 

Karttojen tarinat 

Kirjassa kerrotaan Suomen kartan kehityksen vaiheet 1500-luvulta nykyaikaan. Keskiössä ovat koko 
Suomen kartat, mutta esitellyiksi tulee myös paljon muuta. 

Kullakin kartalla on tarinansa. Kirjaan on koottu Suomen karttojen tarinat. Karttojen tekijöistä on 
pienoiselämäkerrat. Lähes jokaisesta kirjassa kuvatusta kartasta on myös kuva. Mahdollisimman moni kartta 
on pyritty kuvaamaan niin suurena, että myös paikannimet olisivat luettavissa.  

Kirja on perusteellisin aiheesta koskaan kirjoitettu teos. Se pohjautuu laajaan tutkimustyöhön noin 
kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen ja naapurimaiden arkistoissa ja kirjastoissa.  

 

Viisi "kultamitalikarttaa" 

Lukuisista Suomea kuvaavista kartoista erityisen merkittäviä ovat olleet ne, jotka ratkaisevasti paransivat 
karttojen maastamme antamaa kuvaa. Tällaisia "kultamitalikarttoja" erottuu joukosta viisi. Kukin niistä toimi yli 
puolen vuosisadan ajan lähes kaikkien maatamme kuvaavien karttojen perustana ja esikuvana. Nämä kartat 
ovat:  

• Olaus Magnuksen Pohjoismaiden kartta vuodelta 1539,  

• Anders Buren Pohjoismaiden kartta vuodelta 1626,  

• Carl Petter Hällströmin Suomi-kartasto vuodelta 1799,  

• Maanmittaushallituksen Suomen Yleiskartta 1:400 000 vuosilta 1864–1873 ja  

• Maanmittaushallituksen Perukartasto 1:20 000 vuosilta 1947–1977.  
 

Kuningas paperikartta on kuollut – eläköön kuningas digikartta 

Digikartat ovat syrjäyttämässä paperikartat. Vuonna 2005 Maanmittauslaitos lopetti painettujen 
peruskarttojen valmistukseni. Siirtyminen digikarttojen aikaan on muutos, jota voi verrata kirjapainotaidon 
keksimiseen yli 500 vuotta sitten. Tulevaisuuden digikartta on jättiläismäinen tietokanta, joka paikantaa 
muuntuvalle kartalle kaiken paikannettavissa olevan inhimillisen tiedon skaalattavasti ja reaaliajassa 
muuttuvasti. Jo nyt paikannettavissa ovat kaikki kännykkää kantavat ihmiset, sirulla varustetut eläimet ja suuri 
osa liikennevälineistä. "Esineiden internetin" myötä pienemmätkin esineet tulevat olemaan kartalla. 

 

Kirjan tiedot 

Strang, Jan. Suomen kartan historia 1532-2005. – Helsinki : Antiikki-Kirja. – Koko 343×245 mm : 384 
sivua ; 505 kuvaa. – Nelivärinen, paino 2,3 kg. – ISBN 978-951-98135-4-7. – Suositushinta 79,00 € 

 
Lisätietoja (yhteysteidot, pdf-esite, sisällysluettelo ja näytesivuja) täällä 
 
 

https://www.strang.fi/karttahistoria/

