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• Suuri juomalakko: Suomessa: 
noin 70 000 ihmistä sitoutui 
lopettamaan väkijuomien 
käytön yhdeksi vuodeksi

• Pierre ja Marie Curie ilmoittivat 
löytäneensä radiumin

• Havaiji liitettiin Yhdysvaltoihin 

VUONNA 1898

M A A N K Ä Y T T Ö  1 2 0  V U O T T A  S I T T E N

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN 
AIKA KAUSKIRJAN toimitus julkaisi vuonna 
1898 E. A. Piponiuksen kirjoituksen ”Yli-
mittauksista”, mutta toteaa, että ei halua 
jättää juttua painamatta, vaikka Ylihallituk-
sen kiertokirje on jo valmiiksi painettuna, 
varsinkin kun useassa kohden on olemassa 
eroavaisuuksia:

Kun Oulun läänissä taas alotetaan kokonaisia 
pitäjän ylimittauksia, niin lienee sana, parikin, 
paikallaan tällaisista mittauksista.

Kuten tietty niin on meillä toimitettu täm-
möisiä suurempia kokonaisia pitäjiä käsittäviä 
kartoituksia siten, että ensiksi koko mitattava 
alue jaetaan paljaalla silmällä sauvoitetuilla 
selkälinjoilla suurempiin ruutuihin, n. k. kart-
taosiin. Sitten jaetaan kukin karttaosa samoin 
sauvoitetuilla, mutta paljon kapeammilla lin-
joilla, pienempiin ruutuihin eli tauluarkkeihin. 
Kukin tauluarkki jaetaan yhtäsuuntaislinjoilla 
200–300 metrin etäisyydellä toisistaan kapei-
siin sarkoihin, jotka sitten tiluskuvioihin nähden 
mitataan useammalla eri tavalla n. k. taulua ja 
tähtäintä käyttämällä huutoa kohti, poikki eli 
viitelinjoja mittaamalla, kulma prisman kanssa, 
tahi tekemällä kolmioita huutoa kohti y. m.

Mitä nyt ensiksi tulee koko mitattavan alu-
een jakamiseen karttaosiin ja tauluarkkeihin 
paljaalla silmällä sauvoitetuilla selkälinjoilla, 
jotka useinkin ovat monta jopa kymmeniä 
kilometriä pitkiä, ja huomioon ottamalla, 
että silmä voipi kahdesta siitä eri etäisyydellä 
olevasta esineestä selvästi nähdä ainoastaan 
yhden samassa silmänräpäyksessä ja toisen 
seuraavassa silmänräpäyksessä sekä niin ne 
yhteen sovittaa esim. linjaa sauvoittaessa, niin 
täytyy näin sauvoi- tettujen selkälinjojen, jotka 
sitäpaitsi useinkin menevät järvien, lampien, 
terävien harjanteiden y. m. epätasaisuuksien yli, 
tulla enemmän tahi vähemmän koukerteleviksi, 
oli sauvoittaja kuinka tottunut tahansa.

Toiseksi nämä karttaosa- ja tauluarkki-
linjat kulmiin nähden määrätään graafillisesti 
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taululla joko tähystin viivaimen tahi kaukoputki 
viivaimen (Kippregel) avulla tahi asettamalla 
linjan ulos graafillisesti piirretyllä kulmalla, 
jonka pitäisi olla 90° tavallisesti, mutta joka 
poikkeaa siitä ainakin 2 min., kun ottaa huo-
mioon taululle piirretyn kulman epätarkkuuden 
piirustuksen johdosta ja virheen minkä neulojen 
asettaminen tuo muassaan.

Kolmanneksi selkälinjat mitataan vitjoilla 
tahi teräksisellä mittanauhalla, (joka jo on 
paljon parempi kuin vitjat), mutta melkein joka 
selkälinja eri henkilöiltä eri mittanauhoilla, 
jotka aina vähän eroavat toisistaan pituuteen 
nähden, joten pituusmittaan nähden saadaan 
jommoinenkin virhe ei ainoastaan keinoka-
luun (mittanauhaan) nähden, mutta myöskin 
erilaisten persoonallisten virheiden vuoksi 
erilaiset virhekokoumukset eri selkälinjoilla 
viimeksi mainitussa suhteessa. Neljänneksi 
karttaosat kokoonliitetään tauluarkeista, jotka 
kapeampiin tauluarkki-linjöihin nähden ovat 
vieläkin virheellisemmät kuin mitä edellä on 
sanottu selkälinjoista, ja jotka tauluarkit tau-
lulta poisotettua ovat kutistuneet hyvin erilailla 
riippuen pääasiallisesti siitä miten paperi on 
ollut taululle pinkoitettu.

Edellä huomautettujen päävirhekokoumus-
ten vuoksi ei ole ollenkaan kummallista, jos 
sitten näin syntyneen kartan johdolla rajalinjoja 
kedolle sauvoittaessa saapi sauvoittaa melkein 
useamman pitemmän rajalinjan kahdesti tahi 
käydä kukin tauluarkki ympäri tarkemmin ja 
tehdä ainakin graafillinen virhejaoitus saa-
dakseen sen osapuillen paikoilleen mittaan ja 
eroituksiin nähden pääpisteessään, vaikka raja-
linjan on tarkastikin kulmaan nähden asettanut 
ulos selkätahi tauluarkkilinjalta (sillä ei tule 

ollenkaan kysymykseenkään asettaa rajalinjoja 
ulos mittalinjoista, jotka ovat säännöllisesti 
kapeita ja käyriä linjoja, ja useinkin vähemmin 
tottuneiden henkilöiden sauvoittamia.) Jos 
sitten tämmöisten karttojen johdolla asetetut 
rajat ja rajamerkit aikojen kuluessa katoavat, 
niin voipi niitä aniharvoin uudelleen asettaa 
entisille paikoilleen. Vieläpä myöhemmissä 
tilusjaoissa saapi rajavirheellisyyksien takia 
kartoittaa kaikki tilan tilukset uudelleen, vaikka 
ylimalkaan kuvioeroitukset olisivatkin tarkoin 
kuvatut. Puhumattakaan monista muista 
ikävyyksistä.

– –
Sitten selvitetään, miten homma tehtäisiin 

monikulmioverkon avulla paremmin:
Mitattavan alueen peittäminen teodoliitti-

monikulmioverkolla vaatisi tietysti oman 
miehensä, joka eri maksua vastaan mittauksen 
alkukesänä suorittaisi tämän työn. Näiden 
kustannuksien ei pitäisi olla hukkaan menneitä 
rahoja, jos nimittäin ottaa huomioon, että 
kokonaisen pitäjän mittaus maksaa useinkin 
toista sataa tuhatta markkaa lukuun ottamatta 
käytettyjä apuri-päivätöitä. Mitä tämmöisen 
summan rinnalla on 8,000 markkaa lisäksi 
kun senkautta turvataan niin kallisarvoisen 
työn piloille meneminen, jopa suoranaisesti 
saadaan takaisinkin tuo summa sen kautta, 
ettei rajalinjoja tarvitse kahdesti sauvoittaa ja 
että tämmöinen teodoliitti-monikulmioverkko 
helposti saadaan yhdistetyksi kolmioverkkoon, 
kun semmoinen aikanaan saadaan, jolloin ei 
ole muuta tehtävää kuin monikulmiosivujen 
uudelleen laskeminen, jotta verkko olisi sopiva 
yleiskarttaan käytettäväksi. Viimeksi mainittua 
tarkoitusta varten on kuitenkin kulmapisteet 
eli monikulmio-pisteet maalle merkittävät 
säilyvästi ja tarkoin.


