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Kalmbergin kartasto Krimin sodan ajoilta
JYX/Historialliset kartat
Heikki Rantatupa
FT, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos

Krimin eli Itämainen sota (1854–56) tuntui sivusotanäyttämöllä
Itämeren alueella siten, että englantilais-ranskalainen laivastoosasto kävi hävittämässä vastapuolen eli Venäjän linnoituksia
Ahvenanmaalla (Bomarsund ja Kastelholma), Suomenlahdella
(Svartholma ja Kymin linnoitus) sekä pommitti Viaporia. Sodan
aikana venäläinen yliesikunnan sotilastopografinen osasto laati
rannikon puolustamistarkoituksessa maantieteellisen kartaston,
jota kartoitustöiden johtajan eversti Gustaf Adolf Kalmbergin
mukaan kutsutaan Suomessa Kalmbergin kartastoksi.
Kalmbergin kartaston pohjakarttoina lienee käytetty 1840-luvulla jo laadittuja
sotilaskarttoja, ns. kenttäbroilloneita, mutta myös siviilipuolella laadittuja
pitäjänkarttoja ja kihlakunnankarttoja. Kartaston mittakaava on 1:100 000;
yleensä venäläisissä sotilaskartoissa käytettiin mittakaavoja 1:42 000 tai 1:84 000.
Kalmbergin kartasto käsittää 86 karttalehteä, joiden koko on 56x48 cm.
Kartastosta puuttuvat korkeuksia osoittavat merkinnät (tuohon aikaan pääasiassa
kallioita tai vedenjakajia osoittavat kuviot), eikä kartastossa ole liioin asteverkkoa.
Kartasto kattaa Suomen rannikon Pohjanlahdelta Oulun korkeudelta
Suomenlahdelle Kivennavan ja Raudun pitäjiin. Pohjanlahdella kartta ulottuu
sisämaan suuntaan vain 1-3 karttalehden verran, mutta Etelä-Suomessa
rannikolta syvimmillään linjalle Pori-Tampere-Mäntyharju.
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Kalmbergin kivipainoksena julkaistusta kartastosta on olemassa ainakin kaksi eri
versiota. Toisessa painoksessa metsämaat on painettu ruskealla ja pellot, niityt,
järvet sekä rajat on väritetty käsin. Jyväskylän yliopiston kirjaston versiossa
pohjaväri on vihreä (”vihreä versio”). Järvet on osoitettu viivoituksella, metsät
vihreällä, suot viivoituksin ja vihreillä laikuilla, ja peltokuviot on pääosin jätetty
valkoisiksi. Kartastossa on vielä merkitty pitäjänrajat ja lääninrajat, talot,
isoimmat kartanot ja torpat T-kirjaimilla. Teiden laatu on osoitettu erilaisia viivoja
tai katkoviivoja käyttäen ja saaristoon on merkitty laivareitit. Lisäksi erilaisin
karttasymbolein on osoitettu majakat, myllyt ym. ainakin sotilasviranomaisia
kiinnostavat paikalliset erikoisuudet.
Kartografisesti Kalmbergin kartasto ei tuo varsinaisesti uutta, sillä samoihin
aikoihin valmistuneet pitäjänkartat sekä kihlakunnankartat voittavat sen sekä
tarkkuudessa että informaatiosisällössä. Kalmbergin kartasto on kuitenkin
erinomainen yleissilmäyskartta tiestön, kulkuyhteyksien sekä asutuksen suhteen
niiltä alueilta minkä se kattaa.
Artikkeli perustuu Jyväskylän yliopiston kirjaston ”Digitaalinen tekniikka antaa
vanhalle aineistolle uuden elämän” -luentosarjassa esitettävään luentoon.
Luentosarja on osa Jyväskylän yliopiston 75-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

