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timo Linkola

Neuvostoliiton armeijalla  
oli hyviä karttoja 

suomen ja Euroopan  kaupungeista

NeuvostoliitoN armeijaN piti olla valmiina operaatioihin 
sekä läntisessä Euroopassa, että laajalti maailmalla. Osa tätä 
varustautumista oli venäjänkielisten karttojen valmistaminen ja 
painatus niin Suomesta kuin monista muistakin maista. Riiassa 
Latviassa toimii tänä päivänä karttamyymälä, josta voi ostaa 
neuvostoarmeijan karttoja. Liikkeen myyjien mukaan venä-
läisten sotilaiden ollessa 1994 lähdössä Latviasta he olivat pa-
kanneet varusteensa junanvaunuihin, joista useampi oli täynnä 
karttoja. Joku latvialainen taisi ostaa muutaman junavaunun ja 
näin neuvostoarmeijan kartat ovat päätyneet myyntiin Riiassa. 
Toki noista kartoista pääosaa säilytettiin Venäjällä, jossa ne kai 
edelleen ovat armeijan käytettävissä. Tuskin läntisten karttojen 
valmistaminen ja ajan tasalla pito Venäjällä loppui Neuvostolii-
ton romahdukseen.

Suomen osalta mielenkiintoisin aineisto ovat karttalehdet 
useista Suomen kaupungeista. Riiassa myynnissä on paraikaa 
tällaisia karttoja Helsingistä lähialueineen 6 karttalehteä, vuodelta 

Ote neuvostoarmeijan 
salaisesta kartasta  
1:10 000 Helsingin ja 
sen lähiympäristön 
 alueelta vuodelta 1989.

1989, Espoosta vuodelta 1979, Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, 
Kuopiosta, Lahdesta ja Tampereelta (2 lehteä). Ainakin Helsin-
gin karttoja painettiin Neuvostoliitossa siis vielä Gorbatšovin 
perestroikan loppuaikana vain pari vuotta ennen Neuvostoliiton 
romahdusta.  Se, että nyt vain seitsemästä kaupungista Suomessa 
on karttoja myynnissä Riiassa ei tietenkään merkitse, etteikö 
neuvostoarmeijalla voinut olla karttoja myös joistakin muista 
Suomen kaupungeista.

Moniväriset paperille painetut 1:10 000-mittakaavaiset kartat 
(Generalnij Stab CCCP, Topograficheskij Plan) ovat varsin hyvä-
laatuisia ja tarkkoja. Niissä on jokseenkin kokonaan suomalaisten 
maastokarttojen sisältämä informaatio ilman kiinteistörajoja, 
yksittäiset rakennukset selvästi, tiestö, kalliot, suot, Helsingissä 5 
ja Espoossa 2,5 metrin korkeuskäyrät ja venäjänkielinen nimistö. 
Katujen nimistöäkin on aika lailla. Merialueella on muutaman 
metrin välein syvyyskäyrästö. Koordinaatistoksi esim. Espoon 
osalta ilmoitetaan vuoden 1942 koordinaatisto, myös leveys- ja 
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pituusasteet ovat kartan reunoilla. Helsingin karttalehdillä on 
omalla värillään erotettu puolustusvoimien rakennuksia, laittei-
ta ja varsin tarkkaan esim. Herttoniemen öljysäiliöt.  Karttojen 
nurkassa on merkintä salainen–sekretno. Karttalehdellä ei ole 
merkintää siitä, mikä organisaatio on kartan valmistanut tai onko 
sitä varten esim. tehty omia ilmakuvauksia. 

Samanlaisia 1:10 000 topografikarttoja Neuvostoliiton armei-
jalla oli ainakin viidestätoista Euroopan maasta, kaikkiaan ainakin 
168 kaupungista. Vielä nyt on myynnissä Saksasta kartat 52 kau-
pungista, Puolasta 30 kaupungista, Englannista 29 kaupungista, 
Ruotsista 7 kaupungista, Norjasta 5 kaupungista ja Tanskasta 3 
kaupungista. Muutamien kaupunkien karttoja on myynnissä 
myös esim. Angolasta, Intiasta, Kiinasta, Senegalista ja USA:sta. 
Näiden lisäksi Neuvostoliiton armeijalla oli 1:25 000:n, 1:50 000:n, 
1:100 000:n, 1:500 000:n ja 1:1 000 000:n mittakaavan karttoja 
varsin laajalti. Esim. 1:50 000- ja 1:100 000-karttoja on myynnissä 
paraikaa ainakin koko Baltiasta, Etelä-Ruotsista, Etelä-Norjasta, 
Puolasta ja Saksasta.  Erityistilauksesta niitä saanee myös esim. 
Suomesta, ja varsin laajalti koko maailmasta. 1:500 000-mittakaa-
van kartat kattoivat pääosan maailmasta.  

Jos tällainen nostalginen neukkujen kartta-aineisto kiinnos-
taa, sitä voi hankkia Riiasta ja tilata myös netistä. Yhteystiedot 
karttamyymälään ovat SIA ”Karsu Veikals Jana seta”, Elisabetes 
83/85, Riga, LV-1050 Latvija, puh. 7240894, faks. 7828039, e-mail:  
veikals kartes.lv, www.karsuveikals.lv. 

Neuvostoliittolaisen karttatuotannon ohella on ehkä syytä 
mainita jotakin myös Naton kartoista pohjoismaissa. Norjan 
1:250 000-mittakaavaisissa Joint Operations Graphic -kartoissa 
lukee seuraavaa: “Prepared under the direction of the Depart-
ment of Defense and published by the U.S.Army Topographic 
command, Washington, D.C. – Users are urged to refer corrections 
and comments for increasing the usefulness of this graphic to 
commanding General U.S.Army Topographic Command, Wash-
ington D.C 20315.”

Edellä olevat tiedot ovat vain turistin havaintoja Riiasta. Olisi 
varmaan mielenkiintoista saada tietää millaisia kartografisia 
valmiuksia esim. Venäjän armeijalla ja Natolla on tällä hetkellä 
operaatioihin vaikkapa Suomessa. Jokamiehen GPS-laitteet, na-
vigaattorit ja kansalaisten ilmaiset karttaikkunat toki ovat myös 
sotilaille kiinnostavia välineitä.

Kirjoittaja on tekniikan lisensiaatti ja eläkkeellä 
suomen Kuntaliiton tehtävistä.


