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Harri Leppänen (oik.) esitteli Libya-kirjaansa kirjamessuilla
Hannu Taanilan haastattelussa.

opinnäytetyöt: Faris Alsuhail, Turun
yliopisto: ”Answering to the Needs
of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS Approach”; Andreas Hall, Aalto-yliopisto:
”Knowledge Visualization in Spatial
Analysis”; Joni Heikkola, Helsingin
yliopisto: ”Vieläkö vieressä on tilaa?
Menetelmä täydennysrakentamispotentiaalin määrittelyyn” sekä
Suvi Välimäki, Helsingin yliopisto:
”Social networks for volunteered
geographic information – A case
study of OpenStreetMap”.
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Maanmittarit Kirjamessuilla
Tämän vuoden Kirjamessuilla Helsingin messukeskuksessa oli esitteillä
kaksikin maanmittarivetoista kirjaa.
Erkki-Sakari Harju esitteli Jussi T. Lappalaisen kanssa toimittamaansa kirjaa Sprengtportenin Savon kartasto, SKS ja AtlasArt 2011.
Erkki-Sakari alkaa olla kestoesiintyjä kirjamessuilla: viime vuonna oli
esittelyssä Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790.
Harri Leppänen oli puolestaan 60-lukulaisen rääväsuun Hannu
Taanilan tunnilla esittelemässä kirjaansa Gaddafin kunnailla, josta oli
Timo Linkolan kirjoittama esittely edellisessä Maankäytössä (3/2011
s. 65). Tilaisuus oli erittäin kiintoisa ja Harri osoitti huomattavaa Libyan
tuntemusta ja keskustelutaitoa Taanilan tavanomaista kylläkin pehmeämmässä prässäyksessä.
Kiintoisa ja ajankohtainen kirja, sen Taanilakin tunnusti.

Ratialle paikkatietoalan
kunniamaininta
Paikkatietoyhdistys ProGIS myönsi
paikkatietoalan kunniamaininnan
2011 Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratialle. Ratia sai tunnustuksen ansioistaan suomalaisen
paikkatietoalan määrätietoiseksi
kehittämiseksi sekä paikkatietoalan
kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.
Lisäksi ProGIS jakoi Paikkatietomarkkinoilla neljä opinnäytepalkintoa. Palkinnon saivat seuraavat
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Savon kartasto
1700-luvulta on aarre
paikallishistoriasta
kiinnostuneille
Savon joukkojen komentaja Georg Magnus Sprengtporten laaditutti Savosta
erittäin yksityiskohtaisen salaisen kartaston, joka valmistui vuosina 1777–1779.
Kartasto liittyi puolustussuunnitelmaan,
jonka hän luovutti kuningas Kustaa III:lle.
Kartasto oli mitä luultavimmin juuri se, jonka Sprengtporten vei myöhemmin mukanaan siirtyessään Venäjälle Katariina II:n hoviin. Salainen
kartasto löytyi Ruotsin sota-arkistosta keväällä 2011.
Alkuperäinen kartasto kattoi vain osan Etelä-Savoa. SKS:n ja AtlasArtin yhteistyössä julkaisemaa Sprengtportenin Savon kartastoa on täydennetty raja-, marssi- ja vakoilukartoilla sekä myöhemmin valmistuneilla
sotilaskartoilla. Näin mukaan on saatu tärkeitä asutuskeskuksia, muun
muassa Kuopio, Varkaus ja Savonlinna sekä laajalti Saimaan hienointa
järviseutua. Kartastoon on lisäksi valittu joukko taajamia ja erilliskohteita
kuvaavia karttoja, jotka edustavat ajankohdan kehittyneintä maaston
kuvauksen kartografista esitystekniikkaa.
Maanmittausneuvos Erkki-Sakari Harju on laatinut teokseen
artikkelit kartaston syntyvaiheista ja 1700-luvun kartografiasta ja emeritusprofessori Jussi T. Lappalainen katsauksen Savossa käytyihin sotiin.
Maankäytössä on aikaisemmin esitelty myös Harjun ym. teos Kustaan
sodan aikainen kartasto.
Erkki-Sakari Harju: Sprengtportenin Savon kartasto. Sid., 360 sivua, hinta 78 €. SKS 1322, Tieto,
ISBN 978-952-222-284-8.

Opinnäytepalkinnon saajat Faris Alsuhad, Suvi Välimäki
ja Joni Heikkola.

Tervetuloa
Maanmittauspäiville
Vaasaan 22.–23.3.2012
Luentojen aiheita ovat mm:
– uusien energiamuotojen vaikutukset maankäyttöön
– tilusjärjestely turvaa maaseudun elinkelpoisuudet
– maanmittari kansainvälistyvällä kentällä
– luovuus työyhteisössä
Päivät järjestetään Vaasan yliopistolla, Wolffintie 36 ja
iltajuhla Tropiclandia Waskiassa.
Lue lisää: www.vaasa.fi
Näyttelytilan voit varata jarmo.peltomaki vaasa.fi tai 040-7700107.
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