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vANhAT kARTAT jA kARTOITUkSEN 
hISTORIA olivat näyttävästi esillä Helsin-
gissä heinäkuussa. Kesäkuun 30. ja heinä-
kuun 7. päivän välisenä aikana pidettiin Hel-
singissä Scandic Marina Congress Centerissä 
25. kartografian historian kansainvälinen 
konferenssi ICHC 2013. 

Tapahtumaan saapui 181 vierasta 35 
maasta, kaukaisimmat Australiasta ja Ar-
gentiinasta. Suomesta osallistujia oli 37. 
Konferenssin teemoina olivat antiikin neljä 
alkuainetta Maa, Ilma, Tuli ja Vesi. Näiden nel-
jän käsitteen ympärille rakentuivat konferens-
sissa pidetyt esitelmät ja posteri-esitykset. 

Kuuden konferenssipäivän aikana 
pidettiin yhteensä 57 esitelmää ja 27 pos-
teri-esitystä. Konferenssin tieteellistä antia 
pidettiin korkeana. Suomea käsitteleviä tai 
suomalaisten pitämiä esityksiä oli yhteensä 
12: 1700-luvun rannikkokartat (Huhtamies), 
Kaupunkisuunnittelu ja -kartoitus Suomi-

Ruotsissa (Ahlberg), Ruotsi-Suomen kylien ja 

maatilojen kartoitus 1600-luvulla (Karsvall), 
1899 Suomen kartasto (Palsky), Suomen 

kartoista matkailijoille 1888–1938 (Kosonen), 

A. E. Nordenskiöldin havainnoista (Blåfield), 
La Sfera hybridikartasto Nordenskiöldin 

kokoelmassa (Nurminen), Ruotsin sotilas-

kartoituksesta Suomessa 1776–1805 (Harju), 

Ruotsin kenttämittauskunta ja Suomen sota 

1808–1809 (Gussarsson Wijk), Sydämen-

muotoiset kartat 1500-luvulla (Watson), Rajat 

ja valtiot esimoderneilla kartoilla (Katajala), 
Bureuksen kartta Ruotsi-Suomesta 1626 
(Strang). Erityisen merkillepantavaa oli to-
deta digitaalisen kuvankäsittelytekniikan ja 
georeferoinnin antamat lisämahdollisuudet 
historiallisten karttojen tutkimuksessa.

Konferenssiin liittyi useita historiallisten 
karttojen näyttelyitä, joissa esiteltiin suo-
malaisissa kokoelmissa olevia karttaharvi-
naisuuksia. Kansalliskirjaston Nordenskiöld-
kokoelmalle oli omistettu tiistai iltapäivä 
ja Kansallismuseoon oli koottu aiheeseen 
liittyvä näyttely Kartta-aarteita A. E. Norden-

skiöldin kokoelmasta. Näyttely on yleisölle 
avoinna 27.10.2013 asti. Kansallisarkistossa 
on esillä Suomen maanmittauksen historiaa 
esittelevä näyttely Havainnoista kartaksi 

– Kartoituksen ja maanmittauksen historia 

Suomessa, näyttely on avoinna 4.10.2013 
asti. Kolmas, myös yleisölle avoin näyttely 
Karttojen Helsinki järjestettiin Helsingin 
kaupunginmuseon toimesta näyttelytila 
Laituriin. Tämä näyttely oli avoinna 17.8.2013 
asti. Viimeisen konferenssipäivän ohjelmana 

kARtogRAfiAN HistoRiAN  
kansainvälinen konferenssi Helsingissä

oli Maanmittauslaitoksen järjestämä bussi-
matka Jyväskylään, missä matkalla tutustut-
tiin Oravivuoren venäläis-skandinaavisen 
astemittauksen kolmiopisteeseen sekä 
perillä Jyväskylässä Maanmittauslaitoksen 
keskusarkiston ja Jyväskylän yliopiston 
karttaharvinaisuuksiin. Matkalla osallistujille 
esitettiin Kolmiomittaus – Suomen kartoituk-

sen perusta -video. Jyväskylän jälkeen osa 
konferenssivieraista jatkoi Savonlinnaan 
ja Lappeenrantaan, jossa oli mahdollisuus 
tutustua Arno Piltzin karttakokoelmaan 
Lappeenrannan maakuntamuseossa.

Konferenssin järjestivät Suomen Karto-

grafinen Seura ja englantilainen kartografian 
historian tutkimukseen erikoistunut Imago 

Mundi Ltd. Konferenssin yhteistyökump-
paneita olivat Maanmittauslaitos, Kansal-
liskirjasto, John Nurmisen säätiö, Helsingin 
yliopisto, Aalto-yliopisto, Kansallisarkisto, 
Suomen maantieteellinen seura, Chartarum 
Amici, Jyväskylän yliopisto sekä Helsingin ja 
Espoon kaupungit. Konferenssi järjestetään 
joka toinen vuosi ja seuraava konferenssi 
pidetään Antwerpenissa 2015.
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