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Babylonialainen maailmankartta 600-luku eaa.
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Viides saari on pohjoisessa 
ja sitä symboloi täydellinen 

pimeys.

Persianlahti

BABYLONIALAINEN MAAILMANKART TA 600-LuKu EAA.

SELITYKSIIN 
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Kreikkalainen maailmankartta 500-luku eaa.
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KREIKKALAINEN MAAILMANKART TA 500-LuKu EAA.

O
K E A N O

S

O
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Delfoi on maailman napa.

Don-joen itäpuolella 
asustivat amatsoonit 

ja muut barbaarit.

Kreikkalaiset luulivat 
Kaspianmerta valta-

meren lahdeksi.

Okeanos oli kreikkalaisessa mytologiassa 
titaani, Uranoksen ja Gaian lapsi. Hän 

hallitsi maailman ympäri kiertävää 
valtamerivirtaa. 

Antiikin Kreikassa Atlas 
tarkoitti titaania, joka 
kapinointinsa takia oli 
tuomittu kannattele-
maan taivaankantta. 

Myytin mukaan super-
sankari Herakles saapui 
Atlasvuorille (nykyinen 

Marokon pohjoisosa), 
jossa Atlas kannatteli 

taivasta. Herakles 
pystytti Gibraltarin 

salmeen pylväät, jotka 
erottivat maan ja tai-

vaan toisistaan. Salmen 
molemmin puolin olevat 
kielekkeet (Gibraltarin 
kallio ja eteläiset Jebel 
Moussa Marokossa ja 

Hacho-vuori Ceutassa) 
saivat nimen Herakleen 
pylväät. Kreikkalaisille 
pylväät olivat meressä 
heti läntisen horisontin 
takana. Se oli läntisin 
maanääri. Siitä alkoi 

merialue, jota kutsuttiin 
nimellä Atlantis. Asovanmeri, jonka 

rannoilla asuvat 
 siivottomat villi-
ihmiset, skyytit.

SELITYKSIIN 



11  |  Maailman kuvat

Roomalainen maailmankartta 12 eaa.
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Pohjola näkyy 
kartassa saarena.

Tabrobane  
eli Sri Lanka

Serre eli Kiina

Kypros

Sisilia

Kreeta

ROOMALAINEN MAAILMANKART TA 12 EAA.

SELITYKSIIN 
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Arabimaailma vuonna 1154
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Eri arabilähteiden mukaan  
Wak Wak oli saaristo lähellä Viet-

namia. Wak Wakin hallitsija oli al-
Idrisin  mukaan Damhara-niminen 

 kuningatar; nainen, joka oli  
 pukeutunut kultaan.

Sarandib eli 
Sri Lanka

Indonesia

Intia 
(Al-Hind)

Kiina

Kaspianmeri Britteinsaaret

Wankarassa, Ghanan 
valtakunnassa,  

on al-Idrisin 
mukaan paljon 

kultakauppiaita.

Punainenmeri

Bretagne

SaksaVenäjä Norja

Gogin ja Magogin 
barbaarien maa.

Persianlahti

Sofala on Swahilien alue Afrikan itä-
rannikolla. Al-Idrisin mukaan täällä 

on paljon kultaa ja rautaa.

Zenj tarkoitti arabeille mustaa. 
Tällä viitattiin Zenjibarin saareen 

(Sansibar).
Berbera on abyssinialaisten 
maa eli nykyinen Etiopia.

Niilin alkulähde  
al-Idrisin mukaan.

ARABIMAAILMA VuONNA 1154

SELITYKSIIN 
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Keskiaikainen alttarikartta 1250
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Paratiisi on ylhäällä. 
Aatamin ja Eevan välissä 
on Hyvän ja pahan tiedon 

puu. Viisi pyhää jokea virtaa 
Eedenin puutarhan läpi. 
Perinteisesti on mainittu 

neljä jokea, mutta kartanteki-
jän piirtämät joet ovat  

Ganges, Pishon-joki (mai-
nitaan Raamatussa, mutta 

muuten tunnistamaton), 
Tigris ja kaksihaarainen 

Eufrat.  Tigris virtaa Para-
tiisista suoraan Intian valta-
mereen ja Eufrat puolestaan 

Persianlahteen. 

Amatsooneja

Gogin ja Magogin  
barbaarien maa

Nooan arkki on  
piirretty Armeniaan.

Norwegi-niminen 
saari tarkoittaa Norjaa 
ja muita pohjoismaita.

BritteinsaaretTonava Eurooppa Rhone Afrikka

Punainenmeri on 
 merkitty karttaan 
 punaisella. Meren 

katkaisee maa kaistale, 
jota pitkin juutalaiset 

pääsivät Egyptistä 
Pyhään maahan.

Jerusalem  
on maailman 

keskipiste.

Aasia

Kartassa näkyy erilaisia 
hirviörotuja Afrikkaan 
sijoitettuna. On koiran-
kuonolaisia (cynocephali) ja 
varjojalkoja (skiapod), joilla 
on vain yksi jalka, jota he 
käyttävät auringonvarjona. 
On rotuja, joilla on naama 
rinnassa (blemmyae) sekä 
käärmeensyöjiä, kie lettömiä, 
korvattomia, nenättömiä, 
kuusisormisia, nelisilmäisiä 
(maritime) ja ryömijöitä.

KESKIAIKAINEN ALT TARIKART TA 1250

SELITYKSIIN 
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Savitauluun piirretyn babylonialaisen maailmankartan uskotaan olevan  malliltaan 

 huomattavasti vanhempi, tehty jopa 2 500 eaa. Babylonialaiset kuvaavat  Babylonin 

 kaupungin maailmankarttansa keskelle. Babylonin kaupungin kuuluisa Baabelin torni oli 

 Marduk-jumalalle pyhitettu temppeli, joka babylonialaiset pitivät maailman keskipisteenä. 

Torni oli noin 90 metriä korkea.

Toinen Kaksoisvirranmaan joista, Eufrat, halkaisee kartan. Eufrat laskee tunnettua maail-

maa kiertävään Suolajokeen (valtameri) ja siellä olevaan lahteen, joka on nykyinen Persian lahti. 

Kartassa kuvataan vesiväylä (mahdollisesti Šatt al-Arabin muinainen edeltäjä) ja jokien soiset 

suistot. 

Kartassa näkyy Assyria sekä Urartun valtakunta nykyisen Armenian, Iranin, Venäjän ja 

Turkin  raja-alueella. Osa kaupungeista on kuvattu vain pisteellä, osalla on nimi. Isoja kau-

punkeja ovat Elam idässä ja Bit-Jakinu eteläisen Eufratin lähellä. Bit-Jakinu oli Kaldean 

BABYLONIALAINEN MAAILMANKART TA  
600-LuKu EAA.

Maailman keskipisteenä on Babylonin kaupunki ja Baabelin torni.

KARTTAAN 
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kuningaskunnan pääkaupunki ja kuului aramealaiseen vaikutuspiiriin. Habban on Kassiittien 

valtakuntaa nykyisen Kermanšahin lähellä. 

On mahdollista, että ympäröivä vesi symboloi babylonialaista suolaisen veden jumalatarta 

Tiamatia , josta myytin mukaan koko maailma syntyi. ”Vuoristo” tarkoittaa Zagros-vuoria, joka 

on nykyisen Irakin ja Iranin pisin vuoristo. Derin kaupunki on lähellä näitä vuoria.

Kartassa pohjoinen on ylhäällä. Tunnetun maailman ulkopuolella on seitsemän saarta, jotka 

muodostavat seitsenkärkisen tähden. Mytologiset eläimet ja hirviöt asuvat Suolajoen ulko-

puolella olevilla saarilla. Viisi kuvausta saarista on säilynyt. Kolmas saari on paikka, jota linnut 

eivät pysty saavuttamaan. Neljännellä saarella luoteessa ”valo on tähtiä ja auringonlaskua kirk-

kaampaa”. Viidennellä saarella, koska se sijaitsee pohjoisessa, vallitsee täysi pimeys. Kuudennella 

saarella asuu sarvipäinen härkä, joka hyökkää tulokkaiden kimppuun. Seitsemäs saari sijaitsee 

idässä, josta aamu koittaa. Seitsemän sakaran symboliikka selittyy babylonialaisten tähti tieteestä. 

He nimesivät viikonpäivät (kuten monissa eurooppalaisissa kielissä myöhemmin) ”seitsemän 

näkyvimmän taivaanvalon” mukaan eli Auringon, Kuun, Marsin, Merkuriuksen, Jupiterin, 

Venuksen ja Saturnuksen mukaan.

Monet kartografiset symbolit, legendat (lat . legenda = luet tava), ovat kehitty neet ideo-

grammeiksi, käsitemer keiksi. Esimerkiksi vuorta tarkoittavasta symbolista tuli myöhem min 

Kaksoisvirranmaassa, Kiinassa ja Japanissa kir joitusmerkki. Karttojen varhainen merkki kieli 

kehittyi yhdessä lingvistisen merkkijärjestelmän kanssa. Monissa yhteiskunnissa kartat edelsivät 

kirjoitus taitoa ja matemaattisen merkistön kehittymistä. 

KARTTAAN 
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Kreikkalaisessa mytologiassa (Homeroksen, Hesiodoksen ja Aiskhyloksen tekstien 

mukaan) maailma on ympyränmuotoinen, ja sitä kiertää valtamerivirta. Miletoslainen 

luonnontieteilijä Anaksimandros (610–546 eaa.) oli ensimmäinen kreikkalainen, jonka tiedetään 

piirtäneen maailmankartan. Anaksimandroksen kartasta ei tiedetä muuta. Samaisessa Miletok-

sen kaupungissa 500-luvulla eaa. asuneen Hekataioksen laatima kartta on luultavasti samanlai-

nen. Keskellä karttaa on Kreikka ja Delfoi. Delfoi on paikka, jota kreikkalaiset pitivät maailman 

napana.  Delfoin temppelissä oli keskuskivi, jota kutsuttiin nimellä Omfalos, maailman napa. Kas-

pianmeri on kuvattu osana maailmaa ympäröivää valtameri virtaa ( Okeanos). Pohjoisessa näkyy 

kolme isoa jokea: Borysthenes (Dniepr), Ister (Tonava) ja Tanais (Don). Kartta oli aikoinaan 

piirretty kuparilaatalle.

Kreikkalaiset kutsuivat asutettua maailmaa nimellä oikumene. Tunnettu maailma päät-

tyy Herakleen pylväisiin (Gibraltar). Pylväiden lähellä on Tinga eli nykyinen Tanger. Idässä 

KREIKKALAINEN MAAILMANKART TA  
500-LuKu EAA.

Maailman keskus on Delfoin pyhä kivi.

KARTTAAN 
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maailma päättyy Indus-joelle. 

Hekataios oli joonialainen. Useimmat säilyneet kreikkalaiset maantieteelliset tekstit 500- ja 

400-luvuilta olivat joonialaisia. Tunnetuimpia kirjoittajia ovat Hippokrates ja Herodotos. Kun 

lukee Hippokrateen ja Herodotoksen tekstejä ja vertaa kuvauksia Hekataioksen karttaan, huo-

maa, että mitä kauemmaksi mennään kartan keskuksesta eli kreikkalaisesta maailmasta kohden 

reuna-alueita, sitä kielteisemmäksi kuvaukset muuttuvat. 

Libyassa (Afrikassa) on Tritonin järvi, jonka länsipuoli on Herodotoksen mielestä paimento-

laisten ja villien petojen aluetta. Siellä oleskelee koiranpäisiä ja päättömiä ihmisiä.  Hippokrates 

kutsuu Kaukasuksella asuvia kansanryhmiä pitkäpäiksi, jotka kuulemma voimakkaan  hieronnan 

avulla pidensivät päitään. Fasis-joen rämealueella (nykyinen Rioni-joki  Georgiassa) asuu ihmi-

siä, jotka ovat laiskoja ja väkivaltaisia eikä heillä ole suonia raajoissaan. Asovanmeren (Maeotis-

järvi) lähellä elää skyyttejä, jotka ovat heikkoja, uneliaita ja siivottomia villi-ihmisiä. Saharan 

paimentolaiset ovat samanlaisia – molemmat heimot erottuvat muusta ihmiskunnasta maan 

hedelmättömyyden takia. 

Herodotoksen mukaan Kaspianmeren lähistöllä asuu kannibaaleja ja Don-joen itä puolella 

amatsooneja. Rajat, jotka jakavat Euroopan ja Aasian kreikkalaisten mielestä (Fasis-joki, 

Asovan meri, Don-joki ja Kaukasus-vuoret) erottavat oikeat ihmiset hirviöistä, amatsooneista ja 

kannibaaleista.

KARTTAAN 



62  |  Maailman kuvat

Roomalaiset kutsuivat tunnettua maailma nimellä Orbis Terrarum, maan piiri.  Marcus 

 Vipsanius Agrippinan kartassa itä on ylhäällä ja länsi alhaalla. Tunnettu maailma ulot-

tuu idässä Intiaan, Sri Lankaan (Tabrobane) ja Kiinaan (Serre). Etelässä tunnetun maailman 

rajana on Sahara (Etiopia), pohjoisessa Kaspian meren takainen Scythia ja Euroopan rannikko 

( Germania). Maan piirin ulkopuolella ovat Britteinsaaret ja Thule (Pohjola). Kartta liioittelee 

Rooman valtakunnan ja Välimeren alueen kokoa. Keskellä karttaa oleva Italia on myös lihotettu. 

Välimeri on keskeinen roomalaisessa kartassa. Roomalaisen ”historioitsijan” Julius Solinoksen 

(250 jaa.) antama nimi Mare Mediterraneum tarkoittaa itse asiassa ”Merta keskellä maailmaa”.

Jopa 4/5 kartasta on omistettu vain Rooman valtakunnalle. Intia, Kiina, skyyttien valta kunta ja 

Sarmatia (Venäjä) ovat vain pieniä, Rooman valtakuntaa ympäröivä alueita kartan reunoilla.

Marmorille piirretty kartta oli keisari Augustuksen toimeksianto, ja se oli julkisesti nähtä-

villä Via Latan (moderni Via Del Corso) varrella. Sen tarkoitus oli näyttää Rooman valtakunnan 

ROOMALAINEN MAAILMANKART TA  
12 EAA.

Välimeri eli Mare Mediterraneum: meri keskellä maailmaa.

KARTTAAN 
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mahti ja suuruus. Ainoat kirjalliset lähteet, jotka kommentoivat karttaa ovat Plinius Vanhem-

malta. Hän kirjoittaa kartasta teoksessaan Historia Naturalis (77 jaa.). Plinius huomauttaa, että 

Agrippina oli tehnyt lasku virheitä kartan etäisyyksiä kuvatessaan. 

Pliniuksen mukaan keskellä maailmaa (Italia) ihmisten käyttäytyminen ja tavat ovat miel-

lyttävät. Näissä paikoissa ihmisillä on hallitukset, toisin kuin kaukana asuvilla. Kaukana asuvat 

ihmiset ovat tuomittuja yksinäisyyteen ja joutuvat pitäytymään villissä luonteessaan, mikä vai-

noaa heitä. 

Pliniuksen mukaan Atlas-vuorilla Afrikassa elää primitiivisiä heimoja, jotka eivät osaa 

puhua. Afrikassa on kannibaaleja, jotka käyttivät pääkalloja juoma-astioina (anthropophagi), 

naama rinnassa olevia (blemmyae) ja nelisilmäisiä (maritimi). Intiassa asui kyklooppeja ( arimaspi), 

suuttomia (astomi) ja koirankuonolaisia (cynocephali). Pohjoisessa asuu ihmisiä, joiden jalat ovat 

kääntyneet väärin päin (abarimon). Baltiassa on hevosjalkaisia (hippopodes). Kaikki kaukaiset 

paikat eivät onneksi ole karmeita. On nimittäin Onnellisten saari, Sri Lanka (Tabrobane), jossa 

on paljon kultaa ja rikkauksia. Ihmiset elävät siellä yli satavuotiaiksi.

 Roomalainen historioitsija Tacitus (50–100 jaa.) ei kirjoittanut maan äärien hirviöistä, 

mutta pohjoinen Eurooppa häntä kauhistutti. Fennoskandia saa seuraavanlaisen kuvauksen: 

”Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ravin-

tona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. Ainoa varallisuus on nuolissa, joita he rau-

dan puutteessa terästävät luilla. Metsästys elättää yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Nämä näet 

seuraavat miehiä kaikkialle ja pyytävät osan saaliista. Lapsillakaan ei ole muuta suojaa villieläi-

miltä ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu katos.” 

KARTTAAN 
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Sisiliassa asunut kartantekijä al-Idris laati vuonna 1154 maailmankartan hallitsijalleen 

Roger II:lle. Kartan liitteeksi hän kirjoitti kirjan, joka tunnetaan nimellä Rogerin kirja. 

Maailma esitetään perinteiseen tapaan ympyränä, josta ympäröi valtameri. Mekka on maailman 

keskellä, ja Mekan moskeijan Kaaban musta kivi maailmannapa. Etelä on ylhäällä. Melkein 

koko eteläinen pallonpuolisko on Afrikkaa. Sisilian saari on kooltaan liioiteltu. Niili näkyy sel-

keästi, samoin Niilin delta ja Niilin alkulähteet.

Kartassa näkyy, että Afrikan eteläisin alue on täysin asumaton, samoin Euroopan pohjois-

osat. Afrikan sarvessa on monia afrikkalaisia maita Etiopiasta Mosambikiin. Intian valtame-

ren saarista näkyy Sarandib (Sri Lanka) ja Indonesian saaristo. Pohjoisessa on pieni saaristo, 

joka kuvaa Pohjolaa ja Britteinsaaria. Al-Idris kuvasi kirjassaan myös Fmrk- ja Tbst-nimisiä 

maita, joilla hänen oletetaan tarkoittaneen Lounais-Suomea tai Finnmarkia sekä Hämettä 

(Tavastland). Gogin ja Magogin barbaarinen maa on pohjoisessa ja erotettu muusta maailmasta 

ARABIMAAILMA VUONNA 1154

Al-Idrisin maailmankartassa Mekka on maailman keskipiste ja Pohjola tunnetun 

maailman äärilaidalla. Pohjola oli arabeille barbaarien ja villien asuinalue.

KARTTAAN 
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vuoristolla. Intia ja Kiina näkyvät pieninä maina kartan reunalla (Al-Hind ja Sin). 

Keskiaikaisten arabimaantieteilijöiden käsitykset maailman asukkaista ovat yhtä oma-

hyväisiä kuin antiikin kreikkalaisilla ja roomalaisille. Äärialueilla asuu barbaareja ja vain  Arabian 

alueella on ilmastollisesti ja kulttuurillisesti parhain asuinpaikka. Al-Masudin mielestä maail-

man asutetut  alueet ulottuivat Kanarian saarilta Kiinaan ja Etiopiasta Thuleen, jonka  al-Masudi 

sijoittaa Britteinsaarille. Kaikki muut alueet idässä ja etelässä olivat vaarallisia asumiseen kor-

kean lämpötilan takia. Kaukaisessa lännessä sijaitsevat maat olivat jopa vielä vaarallisempia, 

koska maiden asukkaat eivät saanet tarpeeksi auringonvaloa. Al-Masudin mukaan vain arabien 

asuttamat alueet olivat hedelmällisiä, terveellisiä ja mukavia paikkoja asumiseen. Kirjoittajat 

uskoivat, että äärimmäisessä pohjoisessa (Norja ja Suomi) asui naamattomia villejä, joka vietti-

vät suurimman osan aikaansa puissa. Äärimmäisessä etelässä (Sansibar, Indonesia) asui mustia 

kannibaaleja, joilla oli hännät.

Al-Idrisin kartta oli vaikutusvaltainen. Ibn Khaldun liitti kartan Prolegomena-teokseensa 

(suom. Maailmanhistoria) 1375–78. Ibn Khaldun viittaa usein tähän karttaan osoittaakseen, miten 

erilaiset ilmastovyöhykkeet vaikuttivat kansojen sivistykseen.  

KARTTAAN 
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Keskiaikaiset maailmankartat perustuivat Raamatun välittämään maailmankuvaan. 

Vaikka antiikin lähteitä ei täysin unohdettu, kartantekijät ottivat huomioon vain sellaisia, 

jotka sopivat kristilliseen maailmankuvaan. Kristillinen maanpiiri, ekumenia, noudatti kreikka-

laista ja roomalaista käsitystä asutetusta maailmasta, jota ympäröi valtameri. Kristus on kuvattu 

ylhäällä siunaamassa kristittyä maailmaa. Maailman keskipiste on Jerusalem. Kristillisen käsi-

tyksen mukaan Jerusalemin alapuolella on Helvetti ja yläpuolella Taivas. Toisin sanoen neljä 

astrologista elementtiä (maa, vesi, tuli ja ilma) muodostivat kristityn kosmoksen. 

Roomalainen Julius Solinos (250 jaa.) oli keskiaikaiselle kartantekijälle yksi tärkeimpiä läh-

teitä. Myös kirkkoisät Augustinus ja Isidorus Sevillalainen lukivat hänen tekstejään maailman 

kummallisuuksista, kuten kaukaisten maiden hirviöistä. 

Augustinuksen mukaan maailma jakaantui kolmeen mantereeseen, joista kukin edusti 

Nooan kolmen pojan Seemin, Jafetin ja Haamin luonteenpiirteitä. Haam tarkoittaa kuumaa ja 

KESKIAIKAINEN ALT TARIKART TA 1250

Keskiaikainen maailmankartta on koristeltu Raamatun legendoilla. Kartassa 

näkyy Eedenin puutarha ja Nooan arkki. Se myös valehtelee, että maailma 

olisi kristillinen. Maailmannapana on Jerusalem.

KARTTAAN 
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Afrikan kerettiläisiä. Seem edustaa israelilaisten ensimmäisiä jälkeläisiä eli Aasiaa. Jafet merkit-

see ihmiskunnan kypsää satoa eli kreikkalaisia ja Eurooppaa. 

Isidorus, Sevillan piispa (560–636 jaa.) oli yksi merkittävimpiä ensyklopedisteja, ja hän loi 

mallin keskiaikaisille maailman kartoille. Välimeri jakaa maailman Eurooppaan ( Jafet), Afrik-

kaan (Haam) ja  Aasiaan (Seem). Paratiisi on sijoitettu Aasiaan. Siksi kartassa itä (oriens) on 

ylhäällä. Tästä tulee sana karttaorientaatio. 

Alttarikartassa Jerusalem ja Pyhä Maa, Palestiina, ovat kooltaan liioiteltuja, mikä on keski-

aikaisille kartoille tyypillinen piirre. Niilin eteläpuolelle Afrikkaan on kuvattu 14 eri hirviö lajia. 

Kartan vastakkaisella puolella, pohjoisessa ja samalla lailla sijoitettuna maailman äärilaidalle on 

”Epäsiistien ihmisten maa.” Keski aikaisen legendan mukaan Gogin ja Magogin villit ihmiset 

(”skyytit”) elivät Kaukasuksella. Aleksanteri Suuri laittoi suuren metalliportin ja sulki nämä 

villi-ihmiset pois kristitystä maan piiristä. Kartassa Gogin ja Magogin ihmiset ovat erotettu 

muusta maailmasta Kaukasuksen vuoristolla.

KARTTAAN 
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