M A A N M I T TAU S TA
T A L L E N T A M A S S A

KARTAN MITTA
MAANMITTARIN yksi päätehtävä on
kartoittaa ja laatia uusia karttoja piirtämällä
tavalla tai toisella. Kartan käyttäjät puolestaan sitten mittailevat etäisyyksiä kartalla ja
katselevat miltä eri alueet näyttävät. Onpa
maanmittarikin tietysti yksi kartan käyttäjistä.
Mittausta kartalla helpottaa karttaan merkitty
kartan mittakaava ja lisäapuna vielä mittakaavaviiva. Suuntien orientoinnissa helpottaa
tietysti pohjoisnuoli vaikka kartat yleensä
laaditaan niin, että pohjoinen on ylhäällä. Jos
haluaa vielä nykyäänkin suunnistella kompassilla ja haluaa siinä olla tarkkana, on hyvä,
jos kartasta löytyisi vielä nek:it ja nak:it, jotta
neulapoikkeamat voi ottaa huomioon. Tätä
käytin hyödykseni kerran oikeasti suunnatessani tv-antennia kohti lähimpää linkkiasemaa.
Jos nyt kuitenkin käy niin, että käsiin sattuu Helsingin kartta, jossa ei ole mitään tietoa
mittakaavasta, niin on hyvä tietää, että Aleksanterinkadun pituus on yksi (1) kilometri. Jos
se sattuu kartalla olemaan viiden senttimetrin
mittainen, niin kartan mittakaava on pienellä
päässälaskulla 1:20 000.
Mitenkä sitten mittailla kartalla. Lähinnä tulee mieleen tietysti viivoitin. Sillä saa
mitattua suoraan pisteestä A pisteeseen B.
Tuloksen saa kertomalla mittakaavalla tai
vertaamalla mittakaavaviivaan. Saman tem44
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pun voi tehdä vaikka harpilla, mutta silloin
tarvitaankin oikeasti mittakaavaviivaa avuksi.
Sitten löytyy valmiiksi eri mittakaavoille jaoteltuja skaalaviivaimia, joista löytyy valmiit
mitat useammallekin mittakaavalle.
Tekniikan museon varastoista löytyi
erikoisen näköinen vähän niin kuin tähden
muotoinen metallilevy, johon on piirretty
mittakaavoja ja kaltevuuskulmia (kuva).
Näitä levyjä löytyy eri mittakaavoille. Kuvan
levyssä on mittausmahdollisuus 1:100 000- ja
1:21 000-mittakaavoille. Jälkimmäinen on sopiva vanhoille venäläisille topografikartoille,
joiden kanssa allekirjoittanutkin joutui pelaamaan intin aikaan. Nimittäin mittakaavan
suhdeluku on hankala päässä laskettava.
Levyn väkästen välit mahdollistavat suoraan
eripituisten mittojen ottamisen. Levyssä on
lisäksi kaltevuusmittari ja kulmanmittausmahdollisuus. Kuvan levy on valmistettu
Suomessa 1900-luvun alussa ja sen käyttöaika
on ulottunut n. vuoteen 1940. Levyn koko on
n. 8 × 8 cm. Sen on antanut Tekniikan museol
le Juhani Laipio vuonna 1989.
Karttahan on tasoprojektio maastosta
ja korkeustiedot ilmaistaan, jos ilmaistaan,
korkeuskäyrinä tai -lukuina. Kun kartalla mitataan etäisyyksiä, niin tulee tietysti mieleen,
että ylä- ja alamäkiä ei tule otettua huomioon

ja matkan todellinen pituus on suurempi.
Eivät ne erot kuitenkaan niin kovin suuria
ole, varsinkin jos yrittää viivoittimella mittailla
kulkemaansa matkaa, joka on kuitenkin jo
mittaustapansa takia aika summittainen.
Esimerkiksi jos maan pinta nousee sadan
metrin matkalla kymmenen metriä, niin eipä
siitä matka pitene kuin puoli metriä.
Mutta mikäli tällainen suorien mittojen
mittailu ei tyydytä ja haluaa tarkemman
mitan, niin on tätäkin varten kehitetty laitteita. Yksi sellainen on curvimetre, jossa on
iso kellomainen asteikko ja sen alla pieni
ratasmainen pyörä (kuva). Kun tätä pyörää
kuljettaa pitkin kartan kohteita, niin asteikolla
pyörii viisari etenemisen tahdissa ja näyttää
kuljetun matkan senteissä. Näin saadaan jo
aika tarkka mitta mutkaisistakin reiteistä.
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