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Otto-1. Meurman* & Martti Piltz 

Aarno Piltz karjalaisen karttakokoelman 
luojana ja Viipurin pienoismallin 
ideoi jana 

Aarno Piltz oli syntyperäinen helsinkiläinen, mutta hänen sukunsa siteet 
Karjalan Kannakseen olivat elävät. Piltzin suku on lähtöisin Böömistä ja 
sen jäsenet olivat lasimestareita. Nykyisen Tsekkoslovakian alueella heillä 
tiettävästi vielä viime sotavuosiin saakka on ollut lasitehdas. Se on yhteis-
kunnallistettu ja· kadonnut kirjoista. Suku on säilynyt Itäval.lan kansalaisina 
aina tämän vuosisadan alkuun. Pietari Suuren rakennuttaessa Pietarin 
kaupunkia siirtyi keskieurooppalaisia ammattitaitoisia arkkitehtejä, raken-
tajia taiteilijoita ja käden taitajia tänne pohjoiseen. Heidän mukanaan 
ensimmäisten Iasinpuhaltajien joukossa oli myös Piltz. Joseph Piltzin 
tullessa ei lasitehtaita , "hyttejä , ollut Pietarin liepeillä kuin 2 tai 3. 
Tiedetään, että hän, roomalaiskatolinen, vihittiin vuonna 1747 avioliittoon 
Pietarissa luterilaisen Debora Howaldtin kanssa. 

Tutkittaessa lasitehtaiden perustamista Pietarin ja Nevan liepeillä ja 
Karjalan Kannaksella todetaan , että ensimmäiset lasitehtaat Suomen puo-
lella rakennettiin Johanneksen pitäjän Kukkolaan ja Rokkalaan. Jälkim-
mäisen maatilan olivat viipurilaiset porvarit Johan Lund ja Johan Oudar 
saaneet omistukseensa v. 1741 ja he ryhtyivät rakentamaan sinne lasitehdas-
ta josta Piltzeille muodostui tukipiste Suomessa. Perinteiseen lasimiesta-
paan Piltzitkin kiertelivät ilmeisesti eri tehtailla. Toinen suvun kannalta 
merkittävä tehdas oli Inkerinmaalle perustettu Lempaalan Korkiamäessä 
sijainnut Glashiitte Rozalvino. Lasiteollisuus jatkui Rokkalassa aina toiseen 
maailmansotaan saakka. Rokkala siirtyi omistajalta toiselle ja 1899 "Rok-
kala glasindustri ab:lle , jolla se oli v. 1914 asti. Yhtiön mentyä silloin 
vararikkoon joutui tehdas Johanneksen kunnalle. Mainitun "Glasindustri 
Ab:n" aikana valmistettiin tehtaalla peililasejakin ja yhtiö kohosi Pohjois• 
Euroopan suurimmaksi lasin tuottajaksi. Viime vuosisadan loppupuolella 
Piltzien suku jätti lasinteon ja Aarno Piltzin isoisä Kannaksen kuulu 
voimamies 'Peitsi Ukko , siirtyi maanviljelijäksi ja maakaupan pitäjäksi 
Kivennavan Ahjärven kylään. Kesät Ahjärven mummolassa olivat jääneet 
lähtemättömästi Aarno Piltzin mieleen maanpäällisenä paratiisina. Ilmeises-
ti juuri lapsuuden ajan miellyttävät muistot ovat ohjanneet hänet vaalimaan 
karjalaisen ja viipurilaisen kulttuurin arvoa. 

Aarno Piltz syntyi Helsingissä 23.7.1922. Kotoaan hän sai kiinnostuksen 
kuvataiteisiin, musiikkiin ja urheiluun. Koti tarjosi taloudellisen turvan ja 

*Otto-!. Meurman on kirjoittanut kaksi ensimmäistä ja viimeistä kappalet-
ta. 
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kielitaidon lisäksi perusteet kansainväliseen ajatteluun, joka myöhemmin 
leimasi hänen työtehtäviään ja harrastuksiaan . 

Koulutukseltaan hän oli metsänhoitaja. Työtehtävissään hän toimi aluksi 
metsätyökalualalla myyntitehtävissä, myöhemmin Metsä- ja Uittoväline 
Oy:n toimitusjohtajana. Lukuisilla ulkomaanmatkoilla edustamiensa tuot-
teiden päämiesten Juona hän hankki ensimmäiset karttan a . Kuusikymmen-
luvun alussa hän kiinnostui tiedotusalasta. Hän oli Rauma-Repola Oy:n 
ensimmäinen tiedetuspäällikkö, sen jälkeen Taloustieto ry:n to.imitusjohta-
ja ja toimi vuodesta 1974 eläkkeelle siirtymiseensä aakka Muoviyhdisty 
ry:n toimitu johtajana. 

Työtehtävät johtivat hänet moniin luottamustehtäviin, mm. Suomen 
Työn Liiton hallitukseen, Suomen Efta-ryhmän sihteeriksi, Taloudellisen 
tiedon vuoden toiminnanjohtajaksi sekä eri yhtiöiden , järjestöjen ja komi-
teoiden asiantuntijaksi. Piltz oli perustama a Liikemet änhoitajat ry:tä, 
toimi puheenjohtajana Tiedotusmiebet ry:ssä ja tiedotusalan eurooppaJaj-
sen keskusjärjestön CERP:in varapresidenttinä. 

Opiskeluaikanaan Piltz toimi aktiivisesti ylioppilaspolitiikassa. Hän oli 
uudistamassa oman tiedekuntansa - maa- ja metsätaloudellisen - puukau-
pallista tutkintoa. Akateemisissa puhekilpailuissa hän menestyi ja oH siitä 
alkaen elämänsä loppuun asti suosittu juhlapuhuja. Ylioppilaslehden halli-
tuksen puheenjohtajana hän oli 1940-luvun loppuvuosina. 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun hän osallistui ahkerasti puhumalla ja 
kirjoittamalla. Insinööriuutisissa julkaistiin hänen pakinoitaan nimimerkillä 
Sponsor" . Omalla nimellä hän julkaisi muutamia kirjoja ja runsaasti 

artikkeleita ekä ammatti- että harrastusaihepiireistä. 

Aarno Piltz Kanneljärven kansanopis-
ton, jonka hallituksen puheenjohtaja 
hän oli v:sta 1968, Kalevala-juhlassa v. 
1980. 
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Piltzin suku on tullut Keski-Euroopasta Inkerin kautta Karjalan Kannak-
selle, Kivennavalle. Tästä juontui Aarno Piltzin innostus karjalaisuuteen. 
Hän toimi koko sodan jälkeisen ajan karjalaisyhteisöissä. Viipurilainen 
osakunta ja erityisesti toiminta sen kuraattorina johtivat hänet laaja-alai-
seen karjalaistoimintaan. Vuodesta 1952 kuolemaansa saakka hän oli 
Karjalai en Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen jäsen. Harvat ovat ne 
karjalaisriennot, joissa hän ei ollut mukana. 

Karjalaisuu aate on ollut yhdistävänä tekijänä hänen kaikissa harrastuk-
sissaan. 

Keräilijänä Aarno Piltz oli laaja-alainen. Hänellä on kokoelmissaan 
aseita rahoja mitaleja, postikortteja ki rjoja, ensipäivän kuoria , posti-
merkkejä, lehtileike- ja materiaaliarkistoja sekä esineistöä moottoripyörä-
urheilun alkutaipaleelta sukututkimuksesta Wiipurilaisesta Osakunnasta 
karjalaisesta kulttuurityöstä , ornitologiasta , rintamapalveluksesta, Pakilan 
(Pakinkylän) ja Kivennavan Ahjärven kylän historiasta ja lasinvalmistuk-
esta. Lisäk i on kansatieteellistä esineistöä josta kuriositeettina mainitta-

koon kaksi vanhaa aittaa. 
Merkittävimpiä kokoelmia ovat po timerkit. Kokoelmia on useampia, 

mutta hänen oma alueensa oli aihefilatelistina metsätalous. Harrastu johti 
hänet Aihefilatelistit ry:n puheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi sekä Filate-
listiliiton hallitukseen. Hänelle myönnettiin Pro PhUatelia -mitali. 

Sukututkimuksen alueelta hän sai valmiiksi juuri ennen kuolemaansa 
böömifäisen lasinpuhaltajasuku Piltzin systemaattisen sukutaulun. Se ulot-
tuu vuoteen 1747. Sota-ajan kokemuksistaan hänellä oli tekeillä kirja , 
mutta se ei ehtinyt valmistua. 

Aarno Piltzin mielenkiinto karttoihin oli peräisin jo kouluajoilta, jolloin 
belsinkiläisen kouJunuorison parissa yleistyi suunnistu harrastus. Hän oli 
innokas suunnistaja sekä kilpailijana että ratamestarina. Kotipaikalleen 
Pakilaan hän perusti koulupoikana rekisteröimättömän yhdistyksenkin edis-
tämään tätä harrastusta. Luetteloimattomana bänen kokoelmissaan on 
runsaasti 1930- ja 1940-luvulla käytössä olleita suunnistuskarttoja. 

Talvisodan aikana hän oli linnoitustöissä Etelä-Karjalan alueella . Tällöin 
hän sai käytännössä opetella kartoitu ta maasto-olo uhteissa. Jatkosodassa 
hän toimi tulenjohtajana. Kaarituliaseiden tulenjohto peru tuu työskente-
lyyn karttatasolla . Osumatarkkuus edellyttää kartan ja maaston yhteensopi-
vuutta. Myös metsätieteen opinnot lisäsivät karttakokemuksia . 

Tätä jo varhaisen nuoruuden aikana saatua kokemusta kartoista ja niiden 
käytöstä voidaan pitää karttaharrastusten perustana. Kun tähän nuoruuden 
inno tukseen yhdistyi laaja näkemys Karjalan historiasta, monipuolinen 
kielitaito , mm. latina , vilkas kansainvälinen kanssakäyminen muiden har-
rastu ten ja työtehtävien takia ja jo runsas kokemus erilaisten kokoelmien 
rakentamisesta mm . karjalaisen nimistön ja perinteen keräämisestä sekä 
omista bibliofiilisistä ja filateelisista kokoelmista, voidaan sanoa hänellä 
olleen mitä parhaimmat edellytykset aloittaa vanhojen karttojen keräily 
laajamittai ena harrastuksena 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. 

Aarno Piltzi.o vanhojen karttojen harrastuksesta voidaan todeta kolme 
huippukohtaa: "Chartarum Amici' -klubin perustaminen pari vuosikym-
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mentä sitten, International Map Collectors Society, jonka kunniajäseneksi 
hänet kutsuttiin 1986 ja sen Helsingin symposiumin järjestely syyskuussa 
1985 sekä artikkelikokoelma Karjalan karttakuvasta. Artikkelit on julkaistu 
Karjala-lehdessä vuonna 1986. Artikkeleja on 33 kappaletta joten se lienee 
laajin suomenkielinen esitys maamme kartografian historiasta. Artikkelisar-
ja ei ehtinyt täysin valmistua, eikä se vastannut kirjoittajan kartografisia 
tavoitteita. Se syntyi lähes kokonaisuudessaan sairaalassa, jossa lähdeaineis-
to vain poikkeuksellisesti oli saatavilla. Artikkelisarja on kuitenkin osoitus 
harvinaisesta asiantuntemuksesta ja hänelle tyypillisestä taisteluhengestä: 
työtä oikean asian eteen tehdään viimeiseen saakka. Viimeinen artikkeli 
ilmestyi päivää ennen hänen kuolemaansa. 

Kokoelman ensimmäiset kartat Piltz hankki 1950-luvun puolivälissä. 
Pääosa kartoista on hankittu · 1960-luvun alkuvuosina. Kun kokoelman 
perusidea oli kirkastunut, on hankinta ollut sen tietoista kehittämistä. 
Hankinnat ovat jatkuneet ainakin vuoteen 1985. Karttakokoelman tueksi 
on syntynyt myös varsin huomattava historiallisen kartografian kirjasto. 

Aarno Piltziä kiinnosti kartografian historia yleensä mutta ennen kaik-
kea hän perehtyi syvällisesti Karjalan karttakuvan kehitykseen. Hän julkaisi 
ja piti lukuisia esitelmiä tästä aiheesta. Hänen kartografinen mielenkiinton-
sa kohdistui erityisesti Karjalan Kannaksen ja Laatokan kuvausten kehityk-
seen 1600- ja 1700-luvun vaihteessa. 

Piltz laati kokoelmastaan luettelon, jossa on 154 nimikettä. Niiden lisäksi 
on luetteloimattomia karttoja kolmisen sataa. Hänelle kokonaisuus ja sen 
liittyminen muihin harrastuksiin, karjalai uuteen, kansainvälisiin kontaktei-
hin, järjestötoimintaan ja erityisesti "Chartarum Amicin" innoittavaan 
yhteisöön, karttojen ja karttakirjallisuuden tutkimiseen sekä kirjoittami-
seen oli tärkeä. Postuumisti etsittäessä kokoelmasta hänelle läheisimpiä 
karttoja voidaan ehkä mainita seuraavat kartat ryhmiteltynä viiteen ryh-
mään: ensimmäiset hankinnat kotona esillä olleet kartat, Laatokka harha-
teillä, kartan oikeellisuus ja mieltymys paradokseihin. 

Kokoelman ensimmäiset hankinnat olivat Gerardus Mercatorin "Svecia 
et Norvegia cum confinijs" vuodelta 1602 ja Mattheus Seutterin "Synopsis 
Plagae Septentrionalis ... " 1700-luvun puolivälistä. Muistitiedon mukaan 
nämä kartat on hankittu 1950-luvun puolivälissä Keski-Euroopasta, luulta-
vasti Saksan liittotasavallasta. Hankinta on ollut melko sattumanvaraista 
koska kokoelman ideakaan ei ollut kiteytynyt. Seutterin kartassa Aarno 
Piltziä grafiikan harrastajana on varmasti puhutellut kartussissa oleva 
kuningatar Ulrika Eleonoran kuva. Kokoelman myöhempää kehi.tystä 
ajatellen molemmat kartat ovat olleet tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Ne 
ovat olleet hankinnastaan saakka esillä hänen kotonaan. 

Aarno Piltz harrasti piirtämistä kouluajoista saakka joten on luonnollis-
ta, että kartat kiinnostivat häntä graafisina taideteoksina. Useissa yhteyksis-
sä esitelmissään ja kirjoituksissaan hän korosti vanhojen karttojen esteetti-
siä arvoja. Vanhat kartat ovat myös mielenkiintoisia kartografien käsiala-
näytteinä. Kotiinsa jatkuvasti tutkittaviksi hän oli halunnut ripustaa yllä 
mainittujen Mercatoria ja Seutterin lisäksi 11 muuta karttaa. 

Karjalan karttakuvalle ratkaisevan tärkeä vaihe on ollut Karjalan Kan-
naksen löytyminen eli Laatokan asettuminen oikealle paikalleen. Aarno 
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Piltzin oman kartografisen mielenklinnon kohteena on ollut selvitellä 
Laatokan tuloa kartalJe ja monia sekaannuksia Valkoisen meren , Valkoisen 
järven Laatokan Aänisen Vienan meren ja muidenkin vesistöjen kesken. 
Euroopan periferiassa taru ja tosi olivat kartantekijöille yhtä arvokkaita ja 
tarjoavat tutkijalle vieläkin monia tulkinnan mahdollisuuksia. 

Aarno Piltz keskittyi Laatokkaa koskevissa kirjoituksissaan yleensä 
kolmeen kartantekijään: L.J . Waeghenaeriin Hessel Gerritz.iin ja Andreas 
Bureukseen. Näistä hän erityisesti tuntui arvostavan Hessel Gerritziä 
"jonka historiallinen teko oli tuoda kartalJe Laatokka-järvi (Piltzin IM-
COS-85 esitelmästä). 

Laajassa karttakirjoitustensa sarjassa Aarno Piltz jatkuvasti palaa tee-
moihin, miksi kartta on tehty, mihin sitä voi käyttää ja miten se on palvellut 
tehtävässsään. Esimerkkinä kartasta joka kiinnosti häntä monestakin 
näkökulmasta on Herrnelinin 'Charta öfwer Storfurstendömet Finland' . 
Karjalan karttakuvan kannalta Hermelinin atlas on tärkeä virstanpylväs 
myös Pohjois-Karjalan alueella. Mielenklintoinen se on myös siksi, että se 
on ensimmäinen virkakäyttöä laajempaan levitykseen tehty kartta Ruotsista 
ja Suomesta. 

Karttakuvan kehitys ei ole ollut itsestään selvä jatkumo. Ajoittain 
inhimillisen tiedon uusimmat saavutukset ovat osoittautuneet kovin köykäi-
siksi, kun niitä tutkitaan pitkällä aikavälillä. 

Viipurin pienoismallin toisen vaiheen allekirjoitus 17.6.1986. Kuvassa vasemmalta 
Matti E. Kohvakka, Aarno Piltz ja Lasse Andersson. 
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Viimeisimpiä Aarno Piltzin kokoelman hankintoja ja suuren mielenkiin-
non kohde on "Militärgeographische Angaben iiber das Europäische 
Russland, Gebiet Leningrad". Kartasto on Saksan Maavoimien esikunnan 
laatima karttasarja, jota täydentävät tekstikirjat ja valokuvavihkot strategi-
sista kohteista. 

Me entiset viipurilaiset , säilytämme sydämessämme Aarnolle ikuisen 
kiitollisuuden siitä että hän antoi meille takaisin Suomelta ryöstetyn 
rakkaan kotikaupunkimme Viipurin jonka suuri naapurimme meiltä otti jo 
ennestään laajan valtakuntansa suurentamiseksi. Aarno Piltz esitti ajatuk-
sen ja pani vireille Viipurin pienoi mallityön joka jälkipolville, tosin 
pienessä mittakaavassa mutta elävästi tallentaa VripOTin . Mallin tuli ulottua 
P. Annan Kruunusta Patterinmäelle asti. Suunnitelman toteuttamiseksi 
tarvittiin laajojen kansalaispiirien tuki. Hän velvoitti Wiipuri-Museon sää-
tiön Pamausseuran ja monet muut yhteisöt keräämään ja lahjoittamaan 
rahaa pienoismallin rakentamiseen . Varojen keräystä hän jatkoi aivan 
viime hetkiinsä saakka. Tiedämme että tämä mitä kouriintuntuvammin 
edisti pienoismallin tekoa niin, että se jo ulottuu Patterinmäen reunalle 
saakka. 

Viipuri oli Aarno Piltzille rakas henkinen kotikaupunki. 

Soturin haudalla 

Arpas lankes, uhrikuolohon 
päättyi taival tiellä kohtalon. 
Kaiken annoit. 
San~armaine seppeleesi on. 

Kirkkaan kilven taisteluista toit, 
miehuudellas muistomerkin loit 
vaskenvankan. 
Kuolonkalkin kansas eestä joit. 
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Hiljaa, hiljaa tuonenkello lyö. 
Kesken katkes suita kaikki työ. 
Turhaa kaipuu. 
Suurt' ei koskaan peitä unhon yö . 

Siemen kuolee, siitä uusi puu 
versoo, jälleen kaikki uudistuu. 
Kuolon lunnain 
kansan huomenkoitto kirkastuu. 

V. Erkamo 
(talvelta 1939--40) 



AARNO PlLTZ 
23.7.1922-12.9.1986 


