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1892.tto 2. Komiteanmietintö.

Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa

Komitealta Suomen karttalaitoksen tarkasta-
mista varten

alamaisimmasti.

Sittenkuin 1888 v:n valtiopäivillä maan Säädyt, sen johdosta että
mittakaavassa 1: 400,000 tehty maan yleiskartta oli monessa suh-
teessa havaittu puutteelliseksi ja virheelliseksi, olivat Teidän Kefsa-
rilliselta Majesteetiltanne alamaisuudessa anoneet, että Teidän Keisa-
rillinen Majesteettinne suvaitsisi käskeä että ryhdyttäisiin tarpeelli-
siin toimiin ei ainoastaan maan karttalaitoksen perinpohjaiseksi tar-
kastamiseksi vaan myöskin sen täydellisentämiseksi maan korkeus-
suhteisiinkin nähden, jotta siten mahdollisuuden mukaan saataisiin
aikaan kaikinpuolin ajanmukainen karttalaitos maasta, on Teidän
Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti, kun maanmittauksen
ylihallitus oli kysymyksessä alamaisen lausuntonsa antanut, 4 p:nä
Lokakuuta 1889 eri komitean toimeksi uskonut laatia asiasta ala-
mainen mietintö ja myöskin ilmoittaa mielipiteensä siitä, olisiko ja
minkä suhteen tulevassa karttalaitoksessa ja sitä varten välttämättö-
missä valmistustöissä huomioon otettava mahdollisuus aikaansaada
luotettavia taloudellisia, topograafisia ja muunlaatuisia karttalaitoksia;
ja on tämän komitean puheenjohtajaksi määrätty Vaasan läänin ku-
vernööri, kenraaliluutnantti August Aleksander Järnefelt sekä jäse-
niksi kenraaliluutnantti Frithiof Neovius, maanmittauksen ylihalli-
tuksen ylitirehtööri Jakob Sjölin, överstiluutnantti Fredrik Wilhelm
Selin, Aleksanterin-yliopiston professorit Anders Severin Donner ja
vapaaherra Johan Axel Palman sekä insinööri Konrad Reuter.
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Komitea kokoontui 26 p:nä Marraskuuta v. 1889 alottamaan toi-
mintaansa ja sai silloin tiedon asiaa käsiteltäessä Senaatissa teh-
dystä pöytäkirjasta sekä Säätyjen alamaisesta anomuksesta jamaan-
mittauksen ylihallituksen äskenmainitusta alamaisesta lausunnosta;
sittemmin on komitea hankkinut itsellensä erään kenraaliluutnantti
Järnefeltin v. 1883 Hänen Ylhäisyydellensä Kenraalikuvernöörille,
kreivi Heidenille antaman lausunnon, joka koskee maan järjestelmäl-
listä kartoittamista suo- ja nevamaitten kuivaamisen tarpeeksi, asia-
kirjat, jotka koskevat puheeksi tullutta yleisen maanviljelystutkimi-
sen aikaansaamista maassa, insinööri O. Savanderin kirjoittaman
matkakertomuksen muutamain Euroopan maitten taloudellisista, topo-
graafisista ja maantieteellisistä karttalaitoksista, sekä kaksi karttaa,
jotka näyttävät venäläisen topograafikunnan tähtitieteellisten ja geo-
deettisten töitten alan Suomessa.

Mainitut asiakirjat osottavat, että eri virastot ja virkakunnat
ovat huomauttaneet karttalaitoksen puutteellisuuksia ja sen täydelli-
seksi saattamisen tarvetta. Tuota tarvetta perustellaan muun muassa
sillä, että kaikki laajaperäisemmät viljellyn maan laajuutta ja laatua
tarkoittavat tutkimukset samoinkuin ehdotukset, jotkakoskevat kulku-
neuvoja, kruunun liikamaitten käytäntöä, maan laajain suomaitten
kuivaamista ja muita samallaisia toimia, edellyttävät luotettavia ta-
loudellisia ja topograafisia karttoja, joihinka niiden tulee perustua.
Erittäin huomautetaan, että maan karttalaitokselta puuttuu tarpeel-
linen geodeettinen perustus.

Hankkiaksensa tarvittavia tietoja eri karttalaitoksista sekä
maassa toimitetuista geodeettisista ja maan vaakitusta koskevista
töistä on komitea kääntynyt maanmittauksen, luotsi- ja majakkalai-
toksen, tie- ja vesirakennusten ja metsänhoidon ylihallitusten sekä
geoloogisen kommissioonin puoleen. Sen ohella on komitean puheen-
johtaja tehnyt matkan Pietariin toimittaaksensa, jotta venäläisen to-
pograafikunnan w. 1860—1885 Suomessa toimitetuissa geodeettisissa
ja tähtitieteellisissä töissä syntyneitä havaintopäiväkirjoja ja laskuja
saataisiin tarpeen mukaan lainata jäljennettäviksi, johonka mainitun
kunnan hallitus myöskin on hyväntahtoisesti suostunut. Katsoen
näitten tähtitieteellisten töitten suureen merkitykseen maan kartta-
laitoksessa on komitean ehdotuksesta Senaatti myöntänyt tarpeelli-
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sia varoja tähtitieteellisiin määräyksiin kuuluvien havaintopäiväkir-
jaa jäljentämistä varten, jotapaitse maanmittauksen ylihallituksessa
on komitean tarpeiksi piirretty muutamia vaakitus-teodolitijaksoja pi-
täjänkarttain mittakaavassa.

Saavuttaaksensa lähempiä tietoja eri karttain tarkkuudesta ja,
arvosta asianhaarain vaatiessa tehtäviin karttatöihin nähden, on ko-
mitea ryhtynyt seikkaperäisesti tutkimaan maanmittauksen ylihalli-
tuksen julkaiseman maan yleiskartan eri osia, samassa virastossa
säilytettyjä kihlakunnan-, pitäjän- ja erikois-karttoja sekä topograa-
fista, hydrograafista ja geoloogista karttateosta.

Ennenkuin komitea kuitenkaan ryhtyy esittämään tuon tutki-
muksen tuloksia ja niiden nojalle perustettua ehdotustaan tulevia
karttatöitä varten, katsoo se velvollisuudekseen antaa lyhyen kerto-
muksen aikain kuluessa Suomessa toimitettujen erilaisten karttatöit-
ten synnystä ja kehityksestä, koska sellainen kertomus melkoisessa
määrässä on omiansa johtamaan oikeaan arvosteluun karttalaitosten
luotettavaisuudesta ja nykyisestä kannasta.



Maanmittaus
17:11a ja 18.l!a
vuosisadoilla.

A. Karttalaitosten synty ja kehitys.
Maanmittauskartat.

Ne sekavat maantieteelliset käsitykset Pohjoismaista, jotka ai-
kaisemmin olivat vallalla, alkoivat jo Kaarle IX:n aikana hälve-
tä, kun ryhdyttiin toimiin karttalaitoksen aikaansaamiseksi maasta.
Niinpä oikaisi Sigfrid Aaron Forsius ennen vallinneet käsitykset
Suomenmaan ulottuvaisuudesta pohjoiseen v. 1601 tekemällä matkal-
lansa, jolla hänen piti määritellä Ruotsin ja Norjan välinen raja La-
pinmaassa, ja v. 1603 perustettiin Ruotsin ensimmäinen maanmittaus-
kunta Andreas Bureuksen johdolla. Tehtyjen maantieteellisten mit-
tausten ja mittausopillisten erityiskarttain perustuksella toimitti hän
v. 1626 kuudessa lehdessä julkaisemansa Ruotsin valtakunnan kar-
tan. Sen jälkeen julkaisi kuningas Kustaa H Aadolf ensimmäisen
maanmittaus-ohjesäännön 4 p:nä Huhtikuuta 1628 ja vähäistä myö-
hemmin aljettiin mittausopilliset työt Suomessakin. Alituisten so-
tain tähden edistyivät kuitenkin nämät työt samoinkuin maantie-
teellisetkin mittaukset ainoastaan hyvin hitaasti. Vasta n. s. vapauden
ajalla käänsi hallitus suurempaa huomiota maanmittaukseen.

V:n 1725 ohjesäännössä velvoitetaan maanmittari muun muassa

«maantieteellisesti mittaamaan koko se maakunta, lääni tai piiri, jo-
hon hän on — määrätty" sekä siirtämään mittakaavaan 1,000
kyynärää tuumalle (1: 20,000) kaikki tekemänsä mittausopilliset kartat.

V. 1744 asetetun talouskommissioonin alkuunpanosta, jonka
kommissioonin tuli myöskin ehdotella toimia sotien köyhdyttämän
Suomen auttamiseksi, päättivät Säädyt v. 1747, että Suomen Suuri-
ruhtinaanmaa oli maantieteellisesti kuvattava ja selitettävä, jota tar-
koitusta varten kaksikymmentä kommissioonimaanmittaria seuraa-
vana vuonna saapuikin maahamme. Erityisen maanmittaustirehtöö-
rin johdannolla toimitteli tuo suomalainen maanmittauskommissiooni,
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Mittausopilli-
nen kartta-

laitos.

jonka joukkoon myös erityinen tähtitieteellisten havaintojen tekijä
oli asetettu, mittauksia sillä menestyksellä, että kahdentoista vuoden
päästä kaikkiaan 64 kirkkokuntaa maan eri osissa oli kartoitettu ja
taloudellisesti selitetty.

Uuden aikajakson Suomen maanviljelyksessä ja maanmittauk-
sessa alotti sillä välin tuon erinomaisen kyvykkään maanmittauksen
ylitirehtöörin Jaakko Faggotin herättämä ehdotus isonjaon aikaan-
saamiseksi Ruotsissa ja Suomessa, sekä sen johdosta julkaistu Ku-
ninkaallinen asetus 5 p:ltä Huhtikuuta v. 1757 maatilusten saatta-
misesta isonjaon alaisiksi, ynnä siihen kuuluvat käskyt ja ohjesään-
nöt. Maanmittarien lukumäärää Suomessa lisättiin neljänäkymmenellä
kommissioonimaanmittarilla javähää myöhemmin määrättiin, että nuo
aikaisemmin etupäässä suositut maantieteelliset mittaukset saisivat
levätä siksi kunnes maanmittarit rauhassa olisivat ennättäneet kus-
sakin paikkakunnassa toimittaa käsketty isojako. Suomalaisen mit-
tauskommissoonin maanmittaustirehtöörin kaikkia Suomen jaPohjan-
maan maanmittareita varten julkaisema ohjesääntö 2 p:ltä Tammi-
kuuta 1765, joka vuosisadan loppuun saakka oli kartoitustöitten oh-
jauksena, vakaannutti tilusten mittauksen jakarttain laatimisen tavan.

Mittausopillisista kartoista oli tuossa ohjesäännössä määrätty,
että maanmittarin „tulee kyläkunnan pellot, niityt, järvet ja ulko-maat,
sekä märät että kuivat, mitata, uusia, pienentää (siirtää) ja täyden-
tää". Kaiken kuvaamisen piti hänen toimittaa asemapisteistä läh-
tevien tähtäysleikkausten kautta, ja pisteitten keskinäinen asema oli
määrättävä ketjumittausten ja tähystelyjen kautta. Ollakseen va-
kuutettu asemapisteitten oikeasta asemasta piti maanmittarin niin
usein kuin mahdollista suunnata tähystys joihinkuihin korkeammille
paikoille asetettuihin ja asemalleen jo ennakolta määrättyihin kol-
miomerkkeihin (signaaleihin).

Usein tehtiin isojako vaan pellosta ja niitystä; metsämaa jäi
yhteiseksi eikä senvuoksi kaivannut kartoittamista. Silloinkin kun
isojako ulottui kaikkiin tiluksiin kartoitettiin metsämaa vähemmin
tarkasti, koska sillä katsottiin olevan verrattain vähäinen arvo.

Etteivät vanhemmat mittausopilliset mittaukset tarkkuuteenkaan
nähden olleet kehuttavimpaa laatua, käypi selville jo maanmittaus-
tirehtöörin kiertokirjeestä 23 p:ltä Toukokuuta 1780, jossa erityisesti
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huomautetaan sitä seikkaa „että osa karttoja on niin vähän maan
kanssa yhtäpitäviä, että niitä tuskin voipi käyttää isoajakoa varten
ja vaikka se vika — erittäinkin vanhemmissa karttatöissä — voikin,
olla johtunut siitä että tilukset monien vuosien kuluessa ovat uutis-
viljelysten kautta muuttuneet, on kuitenkin muutamissa kohden sel-
västi tullut ilmi että vähempi tunnollisuus mittaustyössä on siihen
ollut suurimpana syynä". Tämän johdosta säätääkin vasta mainittu
kiertokirje, että «poikki japitkintilustenyli pitääkäydä yksi tai useampia
pääasemaviivoja, joista sitten sivullepäin on suorakulmaisesti vedettävä
poikkilinjoja". Jotta paperin kutistumisen määrääminen kävisi mah-
dolliseksi, käskettiin kaikille „asemalinjoille" merkitä numeroilla
niiden pituus. *j

Täydellisin asetus näiltä ajoin on Kuninkaallinen maanmittaus-
sääntö 12 piitä Elokuuta 1783.

Suomen ja Venäjän yhdistämisen jälkeen asetettiin maahan Kei-
sarillisen ohjesäännön nojalla 14 p. Marraskuuta 1812 «yleinen Maan-
mittaus-konttoori", jonka tuli valvoa ja johtaa kaikkia kartoittamis-
ja muita maanmittaustoimia. Mitään uutta maanmittarien ohjesään-
töä ei kuitenkaan julkaistu, vaan oli 1783 vuoden ohjesääntöä nou-
dattaminen kaikenlaatuisten karttain tekemisessä koko maassa. Kei-
sarillisen asetuksen kautta 12 p:ltä Heinäkuuta 1816 ulonnettiin
isojakolaitos muuhun Suomeen äskettäin yhdistettyyn Viipurin lää-
niin ja 26 p:nä Helmikuuta 1828 julkaistiin tämän läänin maanmit-
tausta varten erityinen ohjesääntö.

Maanmittausasetukset olivat siten syntyneet pitkän aikajakson
ja vaihtelevain ulkonaisten olojen kuluessa. Sentähden tuli tarpeelli-
seksi niitä tarkastaa ja saattaa ne yhteen kootuiksi ajanmukaiseen
muotoon. Sen johdosta julkaistiin perinpohjaisen valmistavan käsit-
telyn jälkeen maanmittausta koskeva armollinen asetus ja ohjesääntö
15 p:ltä Toukokuuta 1848, jossa nykyjään voimassa olevat tilusten
kartallepanoa koskevat määäräykset löytyvät. Metsäseutujen kar-
toittamisesta säädetään, että yhdensuuntaisesti kulkevia atvaviivoja
pitää tehtämän erilaatuisten tilusten poikki korkeintaan tuhannen
jalan välimatkoille toisistaan, että atvaamista jaketjumittausta tulee
tarkastaa yhdistävillä poikkilinjoilla ja tähystelyillä näkyviin esinei-
hin, että linjain väliset tiluserotukset ovat kartalle otettavat varmo-
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jen ketjumittausten mukaan ja, jos tämä ei muulla tavoin saata ta-
pahtua, on erityisiä atvaviivoja niihin käytävä. Ne lisätyt vaatimuk-
set, jotka tässä säännöksessä löytyvät maanmittarien pätevyyteen
ja heidän tehtäviinsä nähden, sekä äskenmainitut metsämaittenkin
täydellistä mittaamista koskevat määräykset ovat epäilemättä vaikut-
taneet siihen, että kartoittamisessa on suurempaa huolta noudatettu.

Lähempiä tietoja maassa toimitettujen mittausopillisten kartta-
töiden laajuudesta on komitea saanut osittain aijottua maanviljelys-
tutkimusta varten läänien maanmittauskonttooreissa kootuista ainek-
sista, osittain maanmittauksen ylihallituksen komitean pyynnöstä hank-
kimista ja mainituista konttooreista saaduista uusista ilmoituksista.

Siitä, mitä ylempänä on esiintuotu mittausta koskevista sään-
nöksistä, käypi jo selville, että myöhempänä aikajaksona syntyneitä
karttoja yleensä on pidettävä parempina, kuin edellisen ajan kart-
toja, ja että ne kartat, jotka ovat tehdyt 1848 vuoden säännöksen
voimaan astumisen jälkeen, ovat katsottavat verraten luotettavim-
miksi. — Sen johdosta on komitea katsonut sopivaksi jakaa mittaus-
opilliset kartat niiden laatimis-ajan mukaan kolmeen ryhmään, joista
ensimmäinen käsittää kartat vanhemmilta ajoilta vuoteen 1810 saakka,
toinen 1810 ja 1850 vuosien välillä syntyneet kartat jakolmas ryhmä
vuoden 1850 jälkeen tehdyt kartat.yuuucu iuuu jaiaccu ucuuj i o.ai tai.

Näinä eri aikajaksoina jokaisessa läänissä kartoitetun maan
laajuus nähdään alla olevasta taulusta:

Kuvattu tynnörin ,laa:

ennen v. 1810 vv. 1810—
1850

jälkeen v.
1850

Uudenmaan lääni 1,806,991 379,086 461,929
Turun ja Porin n 3,205,895 378,943 935,357
Hämeenlinnan n 2,971,691 560,467 505,712
Viipurin n 44,372 5,183,025 1,470,081
Mikkelin n 1,469,181 1,709,505 1,145,143
Kuopion r 3,563,844 3,235,661 1,955,537
Vaasan n 4,958,183 2,475,603 1,094,872
Oulun n 1,279,401 3,310,598 3,688,103

Summa 19,299,558 17,232,893 11,256,734
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Maantieteelli-
siä karttalai-

toksia.

Koska kumminkin osa kahtena jälkimmäisenä aikajaksona teh-
dyistä karttatöistä on toimitettu semmoisilla tiloilla, jotka jo edelli-
senä aikana olivat mitatut, on kartoitettu maa-ala maassa pienempi
kuin taulussa merkittyjen pinta-alain summa.

Puheena olevat kartat ovat suurimmaksi osaksi tehdyt mitta-
kaavassa 1:4,000 tai 1:8,000 ja kahdessa kappaleessa, joista kon-
septi säilytetään asianomaisen läänin maanmittauskonttoorissa ja n. s.
uusittu kappale maanmittauksen ylihallituksen arkistossa.

Paitse jo mainittuja karttoja, löytyy vielä karttoja kaavassa
1:8,000, jotka ovat syntyneet metsänhoitajien kuvatessa muutamia
kruunun metsiä ja sotilasvirkataloja; ne käsittävät 303,934 tynnörin-
maan (= 150,035 hehtaarin) alan. Nämä kartat, koska ne ovat synty-
neet tämän vuosisadan jälkimmäiselläpuoliskolla, voitaneen tarkkuuteen
nähden lähinnä pitää samanaikuisten maanmittari-karttain arvoisina.

Mitä maantieteellisiin mittauksiin tulee, niin olivat ne, niinkuin
yllä mainittiin, jonkun aikaa 1700-luvun keskivälin jälkeen saaneet
levätä isonjaon nopeamman toimittamisen vuoksi, mutta vähitellen
ryhdyttiin jälleen niihinkin.

Jonkinlaisen käsityksen antamiseksi siitä kuinka maantieteel-
listä karttatyötä oli suunniteltu 18:nnen vuosisadan lopulla, luetel-
laan tässä 1783 vuoden asetuksessa löytyvät tärkeimmät määräykset:

„§ 89. Liittämällä yhteen jo tapahtuneita ja vasta toimitettavia
imttausopillisia mittauksia ja siirtämällä mittausopillisia karttoja, tulee
Tukholman Maanmittaus-Konttoorin koettaa saada aikaan jatoimittaa
varmoja maantieteellisiä karttoja maakunnista, kihlakunnista,pitäjistä,
suurista järvistä, vesistöistä jasaaristoista; sen ohella pitää koko valta-
kunnan karttaayhä enemmin jaenemmin parannettamanja sovitettaman
varmain tähtitieteellisten havaintojen ja trigonometristen mittausten
perusteella. Ja tulee Konttoorin pitää huolta siitä, että mainitut
kartat tehdään pienessä mittakaavassa ja vaskeen piirrettyinä pai-
non kautta ilmestyvät yleisön hyödyksi ja tarpeiksi. Sellaiset kar-
tat ovat parhaimpien projektsiooniperusteiden mukaan asetettavat
oikeille pituus- ja leveysasteille, jota varten käytettäköön niitä tähti-
tieteellisiä havainnoita, joita tässä valtakunnassa jo on tehty tai joita
Me näemme Armossa hyväksi vielä toimituttaa, sekä trigonometrisiä
mittauksia, joita Me myös tulemme Armossa kustantamaan ".
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Pitäjänkartat.

„§ 91. Vakinaisen maanmittarin tehtävänä olkoon myös Kont-
toorissa löytyväin karttain siirtäminen ja kokoonpaneminen maantie-
teellisiksi pitäjän- ja kihlakunnankartoiksi, jotenka se työ helpoit-
tuu, joka muuten on Yleis-Maanmittaus-Konttoorin esi-insinöörin teh-
tävänä —".

„Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on maanmittarin velvolli-
suutena myöskin maantieteellisten mittausten toimittamisella täyttää
ja täydentää niiden seutujen kuvaamista, jotka hän siirtämistyössään
huomaa olevan joko kokonaan mittaamatta tai luotettavain mittaus-
ten puutteessa".

Koska kaikki maantieteellinen karttatyö, sekä suoranaiset mit-
taukset että mittausopillisten karttain siirtäminen piti toimittaa
ilman erityisettä palkiotta, niin on helposti ymmärrettävää että maan-
mittarit koettivat niin paljon kuin mahdollista välttää tuota velvolli-
suutta. Tämä asianhaara saattoikin maanmittaustirehtöörin monet
kerrat, niinkuin esim. kiertokirjeissä 26 piitä Tammikuuta 1795 ja
29 piitä Marraskuuta 1813, muistuttamaan maanmittareille heidän
velvollisuuksiansa puheenalaisessa suhteessa.

Niiden runsaiden kartta-ainesten perusteella, jotka jo 1Sinen
vuosisadan lopussa olivat koolla, julkaisi yleis-maanmittauskonttoöri
vuosina 1789 ja 1793 kaksi maantieteellistä karttaa, toisen Ahvenan-
maasta ja toisen Heinolan maaherrakunnasta mittakaavassa 1: 300,000.
Sellaisten karttain tarve saattoi kuitenkin myöhemmin muutamia yksi-
tyisiä henkilöitä vapaaherra S. G. Hermelinin johdolla ja hänen kus-
tannuksellaan ryhtymään koko valtakunnan maaherrakuntia käsittä-
vän maantieteellisen karttateoksen julkaisemiseen. Niinpä ilmestyi,
sittenkuin tähtitieteellisiä määräyksiä ja trigonometrisiä mittauksia
oli osaksi toimitettu, vuosina 1798—1799 viisi karttaa Suomen eri
osista mittakaavoissa 11 540,000 ja 1: 720,000 sekä yksi kartta koko
maasta mittakaavassa 1 :1,620,000.

Vasta v. 1840 katsottiin löytyväksi niin suuri aineskokoelma
siirtokarttain muodossa, että voitiin ryhtyä niiden yhteensovittami-
seen maantieteellisiksi pitäjänkartoiksi. Erittäin sitä varten valituille
maanmittareille annettiin sentähden toimeksi täyttää vajanaisuudet
niillä seuduin, joista siirtokarttoja vielä puuttui, siirtämällä vanhem-
pia isojakokarttoja mittakaavaan 1:20,000 sekä suorittaa niiden
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yhteensovittaminen ja täydentäminen pitäjänkartoiksi. Ne tilat,
joiden mittausta ei vielä oltu ennätetty toimittaa, piti tarkoitusta
varten mitata. Korvaukseksi myönnettiin valtionvaroista neljä ruplaa
kuusikymmentäkaksi kopeikkaa neliöpeninkulman siirtämisestä ja
kymmenen ruplaa jokaisen pitäjänkartan yhteensovittamisesta.

Suurimmaksi osaksi on työ pitäjänkarttain suhteen toimitettu
lääninmaanmittauskonttooreissa seuraavina aikoina:

Lapinmaan kartoittamista varten myönnettiin 21 pinä Joulu-
kuuta 1859 2,000 hopearuplan suuruinen valtionapu ja vuosina 1860
—1870 merkittiin siellä kartoille lähimpien maantieteellisten tarpeit-
ten varaksi ainoastaan pitäjäin rajat, tärkeimmät vesistöt, tiet y. m.
mittakaavoissa 1: 100,000 ja 1: 400,000. Muistakin Oulun läänin
pohjoisemmista pitäjistä puuttuu pitäjänkarttoja, koska vielä kuvaa-
mattomat kruununmaat siellä peittävät niin perin suuren pinta-
alan ja koska näiltä seuduin löytyy ainoastaan rajankäynti-karttoja
sekä hajanaisia ja yksinäisiä tilankarttoja.

Kaikista muista maan pitäjistä on pitäjänkarttoja laadittu ja
jokaiseen niistä kuuluu erityinen selitys, jossa löytyy kaikkien kyläin,
talojen ja yksinäisten tilusten maakirja-nimet ja manttaalit ynnä il-
moitus eri tiluslajien pinta-alasta j. n. e.

Puheenalaisten karttatöitten siirtämisen ja yhteensovittamisen
suhteen oli kylläkin määrätty, että tarkka vaari olisi pidettävä alku-
peräisen kartan kutistumisesta ja että transportööri 1. siirtoase (panto-
graafi) sen vuoksi pitäisi asettaa niin, että välimatkat tulisivat mää-
rätyn mittakaavan mukaan oikein piirretyiksi, sekä että yhteensovit-
taminen tapahtuisi suurimmalla tarkkuudella ja täsmällisyydellä.

Uudenmaan 1läänissä vuosina 1840—1842,
Turun ja Porin 77 7? 1842—1853,
Hämeenlinnan V 77 1842,
Viipurin rt v 1843—1855,
Mikkelin n n 1842—1853,
Kuopion 77 77 1845—1847,
Vaasan 77 77 1845—1853,
Oulun 1843-1865.
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Jos eivät siirtokarttain rajat soveltuisi toisiinsa, olisi tarkoin tutkit-
tava onko vika syntynyt erehdyksistä vanhemmissa mittauksissa vaiko
väärästä siirtämisestä j. n. e., sekä, karttain suuremman tai vähem-
män luotettavaisuuden selville saatua, yhteensovittaminen toimitettava
etupäässä luotettavampien karttain perusteella. Jos taas suurempia
virheellisyyksiä ilmaantuisi, joita ei karttoja keskenänsä vertaamalla
voitu oikaista, piti ne jättää näkyviin pitäjänkartoille ja siitä tehdä
erityinen ilmoitus. Jos näitä määräyksiä olisi tarkoin noudatettu,
olisivat pitäjänkartat tulleet tarkemmiksi kuin ne itse asiassa on huo-
mattu olevan. Mutta työtä kohtasi monta vaikeutta. Kun ne mit-
tausopilliset kartat, joita käytettiin pitäjänkarttain aineksina, yleensä
olivat eri maanmittarien tekemät aivan eri aikoina ja siis myöskin
niiden tarkkuus erilainen, niin siirtäessä kävi usein vaikeaksi poistaa
mainittuja puutteellisuuksia ja huomioon ottaa paperin kutistumista
ynnä muita mittakaavaan vaikuttavia seikkoja. Yhteensovittaminen
toimitettiin ilman kiinnepisteitä, ainoastaan lohkokuntain, kyläin ja
tilain rajain avulla; — menettelytapa, jota nykyjään ei enään voida
hyväksyä, mutta johon silloin täytyi turvautua, koska tarpeellinen
geodeetinen perustus puuttui. Eri siirtokarttain yhteensovittaminen
olisi sellaisissa olosuhteissa voinut tulla tyydyttäväksi ainoastaan
siten, että saatavilla olevat ainekset tarkkaan punnittua, olisi valittu
sellaiset liiteviivat, joita voitiin pitää kylliksi varmoina, ja sitten kaik-
kialla, missä epävarmuutta tai virheitä ja aukkoja havaittiin, olisi
säännösten mukaisesti toimitettu perinpohjaisia tarkistus- ja uusmit-
tauksia. Niin laajaperäiset toimet näkyvät kuitenkin käytännössä
jätetyn sikseen. Tosin myönnettiin v. 1843 maanmittauksen ylitireh-
töörin pyynnöstä 2,000 hopearuplan suuruinen vuotuinen määräraha
muun muassa maan suurempien sisäjärvien ja meren saariston yhteen-
sovitus-mittausten toimittamista varten; mutta määräraha oli liian
pieni jotta sellaisia mittauksia olisi voitu toimittaa niin laajasti ja
kaikissa niissä paikoissa, joissa se tarkoitusta varten olisi ollut tar-
peellista. Tätä on katsottava syyksi siihen, että pitäjänkarttaa var-
ten käytettyjen karttaosain keskinäinen asema monastikin kävi
suuremmassa tai vähemmässä määrässä epävarmaksi ja että melkoisia
virheitä syntyi erittäin sellaisissa paikoissa, missä yhteensovitusviiva
tai raja kulki pitkin jotakin vesijaksoa.
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Kihlakunnan-
kartat.

Maan yksityiskohdat olivat myöskin paljon muuttuneet siitä
ajasta, jolloinka vanhemmat mittausopilliset kartat olivat laaditut;
sen kautta syntyneet puutteellisuudet aineskokoelmassa lisäävät luon-
nollisesti yhä enemmin pitäjänkarttain epäluotettavaisuutta.

Kun ei mitään kiinnepisteitä, ei geodeetisia eikä tähtitieteellisiä,
ole käytetty näitten karttain perustukseksi, puuttuu niistä asteikko-
verkkokin.

Niissä tapauksissa, jolloin jokin alue yllämainittujen pitäjän-
karttain valmistumisen jälkeen on uudestaan mittausopillisesti ku-
vattu, on ne siirtokartat, joita maanmittaussäännöksen mukaan yli-
hallitukselle lähetettiin, suurimmaksi osaksi sovitettu jo valmiisiin
pitäjänkarttoihin ja vastaavat vanhemmat osat kartoista leikattu pois.
Näiden täyttämistoimien kautta on monia puutteita pitäjänkartoissa
huomattavalla tavalla tullut näkyviin.

Sen ohella on vista 1889 alkaen ruvettu merkitsemään kartoille
pitäjänkarttain laatimisen jälkeen tapahtuneita hallinnollisten ja kir-
kollisten rajain muutoksia ja on siinä työssä useasti mikäli mahdol-
lista parannettu silmäänpistävimmät puutteellisuudet.

Pitäjänkartat säilytetään käärittyinä maanmittauksen ylihalli-
tuksessa.

Sitä myöten kuin pitäjänkartat valmistuivat ja saapuivat maan-
mittauksen ylihallitukseen siirrettiin ne mittakaavaan 1:100,000
sovitettaviksi yhteen n. s. kihlakunnankartoiksi. Tätä tarkoitusta
varten valtuutettiin maanmittauksen ylitirehtööri lisäämään maantie-
teellisissä karttatöissä työskentelevän henkilökunnan lukua neljällä
henkilöllä, jota ennen siellä oli ollut vaan kaksi kartanpiirustajaa.

Kihlakunnankartat ovat laaditut allamainittuina aikoina:

Uudenmaan ]lääniä varten vuosina 1841— 1842,
Turun ja Porin 1846-1862,
Hämeenlinnan „ 1843-1844,
Viipurin 1845-1856,
Mikkelin „ 1851-1859,
Kuopion 1849-1850,
Vaasan , 1850-1854,
Oulun 1848-1866.
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Lääninkartat

Kihlakunnankarttain yhteensovittamis-työssä tuli pitäjänkarttain
epätyydyttävä sommittelu jälleen selvästi esille; pitäjäin rajoja ja
niiden kummallakin puolella olevia erityisiä aloja ei useinkaan voitu
saada sopimaan yhteen muuten kuin ryhtymällä mitä mielivaltai-
simpiin yhdistämistapoihin, jotka yhtä helposti saattoivat peittää
kuin oikaista kartan virheitä. Kihlakunnankarttain yhteensovittami-
sessa ei nytkään, enempää kuin pitäjänkarttain laatimisessakaan,
käytetty mitään tähtitieteellisesti tai geodeetisesti määrättyjä kiinne-
pisteitä, vaikka niitä muutamilla seuduilla olisi löytynyt ja vaikka
karttain pienempi mittakaava olisi vähemmin vaatinut määräyksiltä
tarkkuutta. Kun ei sitäpaitse nytkään riittävässä määrässä toimitettu
yhdistämismittauksia sekä kun pitäjänkartat olivat eri tavalla rytis-
tyneet ja pienennetyt käyttämällä vähemmin tarkkoja pantograafia, on
käsitettävää, ettei kihlakunnankartoista saattanut tulla tyydyttävämpiä
tuotteita kuin pitäjänkartoistakaan. Itsestään on myöskin selvää,
ettei kihlakunnankarttoja voitu varustaa asteikkoverkolla eikä pro-
jisioida, koska semmoinen menettely edellyttää riittävän luvun pis-
teitä, joiden maantieteellinen asema on tunnettu.

Vaikkeivät kihlakunnankartat siten olleetkaan erin tarkkoja,
on niitä kuitenkin monipuolisesti käytetty yleiskatsauskarttoina kai-
kenlaisia taloudellisia kysymyksiä käsiteltäessä. Muun muassa lai-
nattiin ne Krimin sodan aikana sotatarpeita varten ja joutuivat ne
silloin ja seuraavina vuosikymmeninä suurimmaksi osaksi niin rikko-
naisiksi että niiden puhtaaksi piirustaminen kävi välttämättömäksi.
Tuon uudistustyön kautta, jonka venäläiset topograafit toimittivat
osalta Uudenmaan lääniä v. 1857 ja maanmittauksen ylihallitus muilta
osilta vv. 1876—1887, kuitenkaan panematta toimeen mitään periaat-
teellisia muutoksia karttain sommittelussa, on maan slista kihlakun-
nasta 33 osittain jäljennetty ja osittain uudestaan laadittu.

Kaikki kihlakunnankartat ovat kankaalle kiinnitetyt ja ne säily-
tetään ylihallituksessa, vanhemmat kääryissä, uudemmat salkuissa.

Asettamalla yhteen kihlakunnankarttoja oli aikomus saada toi-
mitetuksi ja julkaistuksi karttoja eri lääneistä ja piti tätä tarkoitusta
varten ulkomaalta kutsuttaman kaivertaja. Jotta pitäjänkarttain si-
sältämät tiedot olisi saatu täydennettyiksi ja oikaistuksi, siirrettiin
jokulukumäärä näitä viimemainittuja karttoja mittakaavaan 1:100,000,
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Yleiskartta,

piirrettiin kiveen v. 1843 eri lehtinä ja julkaistiin nimellä: Uuden-
maan läänin pitäjäin karttoja ja selityksiä y. m., sekä jaeltiin kruu-
nunnimismiehille, papeille ja muille asianomaisilla paikoilla asuville
asiaa harrastaville henkilöille, joita kehotettiin merkitsemään tapah-
tuneita muutoksia. Maaseuduille lähetetyt kartat palasivatkin oikai-
suilla ja huomautuksilla varustettuina, ja jo oli lääninkarttoja mitta-
kaavassa 1:200,000 Uudenmaan ja Hämeenlinnan lääneistä suurim-
maksi osaksi valmiiksi piirretty, kun yrityksen toteuttamisesta luo-
vuttiin ja sen sijaan päätettiin valmistaa koko maata käsittävä yleis-
kartta, jonka tavallaan piti tulla 1830—40-luvuilla aljetun maan-

tieteellisen karttatyön lopputulokseksi. Siten syntyi kivipainoksena
julkaistu manmittauksen ylihallituksen toimittama maan yleiskartta
mittakaavassa 1:400,000.

Tämmöisen kartan laatiminen oli ollut kysymyksessä jo ennen
v. 1840, mutta varsinainen siirtämistyö sitä varten aljettiin vasta muu-
tama vuosi myöhemmin. Pääasialliset kartanainekset saatiin pienen-
tämällä osittain pitäjänkartoista, osittain jo valmiista kihlakunnankar-
toista sekä myöskin yllämainituista kahdesta lääninkartasta. Siirtä-
minen toimitettiin yksinkertaisilla eikä täysin luotettavilla vanhan-
aikuisilla pantograafeilla, mikä ei suinkaan voinut olla haitallisesti
vaikuttamatta yksityiskohtain tarkkuuteen.

Sellaisen koko maata käsittävän kartan sommitteluun ja sen
laatimiseksi jossakin karttaprojektioonissa tarvittiin kuitenkin tähti-
tieteellisesti ja trigonometrisesti määrättyjä kiinnepisteitä.

Kun yleiskarttaa varten työtä aljettiin, löytyi sellaisia pis-
teitä ainoastaan riittämätön lukumäärä, useimmat vanhemmilta ajoilta,
ja mitä luotettavampiin pisteisiin tulee, niin sijaitsivat ne suurim-
maksi osaksi pitkin maan eteläistä rannikoa. Tosin olivat mittauk-
set baltialaista kolmiomittausta varten kokonansa toimitetut samoin-
kuin suurimmaksi osaksi venäläis-skandinaavialaista astemittaustakin
varten, mutta laskut eivät vielä olleet valmiit. Eikä myöhemmin-
kään, kun astemittauksen kautta määrättyjen pisteitten maantieteelli-
set koordinaatit tulivat kartan laatijoille mahdollisiksi käyttää, näitä
pisteitä — lukuunottamatta perin harvoja tapauksia — käytetty
kiinnepisteiksi karttaa varten. Sitävastoin katsottiin tarpeelliseksi sel-
laisten pisteitten kokoamiseksi kyllin riittävässä määrässä ryhtyä
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uusiin tähtitieteellisiin paikanmääräyksiin eri osissa maata; nämät
työt toimitettiin vuosina 1847—1850.

Yleiskartan selityslehdellä oleva kartan kiinnepisteiden luettelo
sisältää 77 määräystä. Niistä kuuluu ainoastaan 3, nimittäin Kemin
kirkko, Murtomäki ja Oravavuori astemittauksen kolmioverkkoon;
Helsinki, Viipuri ja Hamina ovat sijoitetut baltialaisen triangula-
tioonin tähtitieteellisten jatrigonometristen määräysten mukaan; kart-
taa varten erityisesti toimitettuja paikanmääräyksiä mainitaan luette-
lossa 40; 10 on nyk. kenraaliluutnantti Järnefelt enimmäkseen Lapissa
määrännyt venäläisen yleisesikunnan tarpeeksi; muut 21 ovat syn-
tyneet yksinomaisesti vanhempain paikanmääräysten perustuksella,
vaikka ne luettelossa väärin mainitaan toimitetuiksi vuosina 1847—
1850. Noista 77 määräyksestä tarkoittavat kumminkin useat samoja
pisteitä, niin että luettelossa mainittujen eri kiinnepisteitten todelli-
nen lukumäärä on 66. Yllämainituista 40 pisteestä on 8, jotka niin-
kuin muutkin selityslehdellä merkitään määrä-
tyiksi pisteiksi", syntynyt nojautumalla astemittaus-pisteisiin tai —

yhdessä tapauksessa — Helsingin observatorioon ja käyttämällä
useinkin sangen rohkeita mittausyrityksiä.

Huomattava on myöskin että useat vanhempia tähtitieteellisiä
pisteitä liittyvät baltialaiseen triangulatiooniin, josta olisi voitu saada
melkoisesti varmempia tukeita niiden aseman määräämiseksi, kuin
ne, joita on käytetty.

Selityslehdellä mainitut tähtitieteelliset määräykset eivät siten
isolta osalta voi täyttää suuremman tarkkuuden vaatimuksia; mit-
taukset ovat nimittäin tehdyt vaillinaisten koneiden avulla ja ajan-
määräykset toimitetut liian harvoilla kronometreillä. Mitä erityi-
sesti tulee leveysasteisiin, on niiden tarkkuus ylipäänsä sellainen,
etteivät virheet ulotu 10"= 300 metriä pitemmälle eivätkä niin-
muodoin myöskään mainittavassa määrässä vaikuta yleiskarttaa var-
ten käytetyssä mittakaavassa 1:400,000. Pituusasteet sitävastoin
ovat melkoisen virheellisiä, siten, että erehdykset vanhemmissa mää-
räyksissä ulottuvat joskus aina 4' saakka, mikä pituusmitassa on 3:n
ja 4:n kilometrin välillä.

Kartta on laadittu yksinkertaisessa koonillisessa, leikkaavassa
projektioonissa. Kooni leikkaa maanpintaa, joka kartan alueella
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otaksutaan käyvän yhteen pallon pinnan kanssa, paralleliympyröi-
den 61° 15' ja 64° 45' leveydellä; maan pallon säde on projek-
tioonilaskuissa »Svanbergin mukaan" otaksuttu 21,477,855,27 Suo-
men jalaksi (6,376,741 metriksi).

Menettely erilaisten kartanainesten yhteensommittelussa näyttää
olleen sellainen, että, kun asteikkoverkon leikkauspisteiUen jakiinne-
pisteitten koordinaatit olivat laskuilla sovitetut puheenalaiseen pro-
jektiooniin ja mainitut pisteet suorakulmaisten koordinaattien avulla
merkityt runkokarttaan, on pitäjäin ja kihlakuntain rajat piirretty
yleiskartan mittakaavaan siirrettyjen karttain mukaan, joissa kiinne-
pisteet olivat merkityt. Ne poikkeukset, jotka silloin tulivat näky-
viin ja jotka katsottiin syntyneiksi itse kartta-ainesten virheellisyyk-
sistä, sovitettiin kartalle venyttämällä tai kutistamalla aina sen mu-
kaan, kuin kiinnepisteitten asema vaati. Koska vanhempia kartta-
aineksia ei oltu verrattu maahan sen jälkeen, kun mittausopilliset
kartoittamiset olivat toimitetut, täytyi yleiskartan melkoisessa mää-
rin tulla näyttämään vanhentuneita oloja, asutukseen, teihin y. m.
nähden.

Kun suurin osa yleiskarttaa oli valmiiksi piirretty, määräsi
Keisarillinen Senati 22 pinä Lokakuuta v. 1863 sen kiveen piirrettä-
väksi ja julkaistavaksi. Tämän päätöksen mukaan julkaistiin vuosina
1863—1872 mainittu kartta 30 lehdessä, jota paitse teosta seurasi
yleiskartan lehtijaon osottamiseksi laadittu selityslehti. Ylihallituk-
sen antamain ilmoitusten mukaan painettiin ensimmäinen painos
1,000 kappaleessa, minkä painoksen kustannukset tekivät 8,655 rup-
laa 87 1/2 kopeikkaa, johon summaan kuitenkin oli laskettu maksut
kaikista karttaan kuuluvista piirroskivistä, jotka jäivät valtion omaksi.

Myöhemmin on niistä lehdistä, jotka ovat loppuunmyydyt, jul-
kaistu uusia painoksia, joihin on tehty joukko kulkuteitten ja rajain
oikaisuja; painatuskustannukset näitä uusia painoksia varten ovat
nousseet 3,782 markkaan 50 penniin. Vuosina 1866—1889 on yleis-
kartan myynnistä saatu kaikkiaan 42,676 markkaa 99 penniä, joten
säästö tekee 4,270i 99 paitse 9,578 vielä myymätöntä lehteä ä 1
markka 60 penniä. Tästä säästöstä on kumminkin vähennettävä
niiden henkilöiden palkka, jotka ovat olleet lehtiä värittämässä.
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Vanhemmat
topograafiset

kartat.

Topograafiset karttalaitokset.

Paitse yllämainittuja maanmittarikunnan ja metsänhoitajain laa-
timia karttatöitä on myös joukko muita erilaisia karttatöitä maassa
toimitettu; niistä ovat ensimmäisinä mainittavat topograafiset kart-
tatyöt.

Överstiluutnantti O. C. von Fieandtin tekemän ehdotuksen joh-
dosta annettiin v. 1812 keisarillinen käsky „Suomen sotamittaus-
kunnan" perustamiseksi, johon piti kuulua 10 upseeria, adjutantti ja
6 vakinaista kadettia. Viimemainituille sekä ylimääräisille kadeteille
oli aikomus antaa tilaisuutta, Haapaniemen opisto läpikäytyänsä,ylene-
mään upseeriksi mainitussa kunnassa. Erityisessä kunnan päällikköä
varten laaditussa ohjesäännössä käskettiin häntä tulevia töitä varten
kokoomaan kaikki mittausopilliset kartat, joita voitiin löytää maan-
mittauskonttooreista, ja kaikki ne Suomenmaan alueista tehdyt kartat,
joita Ruotsista oli saatu. Paitse sodallisia tarkoituksia varten tehtäviä
kartoittamisia mittakaavassa 1: 10,000, velvoitettiin kunta laatimaan
konseptikarttoja mittakaavassa 1:20,000, jäljennöksiä mittakaavassa
1:40,000 sekä koko maata käsittävä yleiskartta mittakaavassa
1:160,000; sen lisäksi vielä toimittamaan vaakituksia purjehdusteit-
ten aukaisemista varten. Mutta koska kuntaan yhdistetty opetus-
toimi kylläkin pian, uuden Suomen sotaväen järjestyksen tähden,
muuttui yleisen sota-oppilaitoksen luontoiseksi jakun topograafikunta
oppilaitoksen siirryttyä Haminaan v. 1819 lakkasi olemasta, ovat kun-
nan toimittamat sotamittaustyöt olleet ainoastaan vähemmänarvoisia.
Niitä on toimitettu etupäässä Kuopion ympäristöillä, Kajaanin lää-
nissä, jossa oli erityisenä tarkoituksena tutkia vesiteitä Aunuksen ja
Arkangelin kuvernementteihin, Vuoksen ja Puumalan seuduilla, Sul-
kavan, Juvan ja Kristiinan pitäjissä sekä eräillä sotilasasemilla.

Jo aikaisemmin oli Venäjän sotatarpeiksi ruvettu Suomen-
maata kartoittamaan. Niinpä kuvasi 11 majoitusmestarikuntaan
kuuluvaa upseeria översti Steinhellin johdolla vuosina 1798—1804
koko Vanhan Suomen mittakaavassa 1 :42,000. Kun sitten muukin
Suomi oli yhdistetty Venäjään, ryhtyi heti 24 upseeria kuvaamaan
tätäkin aluetta ja käyttivät he tässä työssä perustuksena sekä maan-
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Uusi topograa-
finen karttalai-

tos.

mittarien karttoja että Herineiinin karttaa, joka sitä varten suuren-
nettiin mittakaavaan 1:84,000. Vaikka nämät työt keskeytyivät v.
1811, käytiin niihin kuitenkin pian taas käsiksi uuden suunnitelman
mukaan mittakaavassa 1: 21,000; jatkamistyotä toimittivat vuosina
1813—1842 eri osastot sekä sitten, kun Venäjän topograafikunta oli
perustettu, tämä kunta. Tässä työssä käytettiin viimemainittuun
mittakaavaan pienennettyjä maanmittari-karttoja; semmoiset alueet,
joista näitä puuttui, kartoitettiin joko koneellisesti tai silmämitalla.
Siten syntyi karttateos, sisältävä 1,575 kenttälehteä ilman asteverkkoa,
jotka lehdet säilytetään yleisesikunnan arkistossa.

Krimin sodan johdosta valmistivat Venäjän topograafit, pää-
asiallisesti käyttämällä maanmittaus-ylihallituksen kihlakunnankart-
toja ja vertaamalla niitä maan luonnolliseen muotoon, mittakaavassa
1:100,000 laaditun kartan, joka käsitti Etelä-Suomen noin 61° 30'
leveyteen saakka ja Pohjanlahden rannikon; tätä n. s. Kalmbergin
karttaa julkaistiin v. 1856 värillisenä kivipainoksena kaikkiaan 86
lehteä. Kartassa ei löydy korkeusmääriä eikä asteverkkoakaan. Jo-
tensakin samaan aikaan pantiin kapteeni G. Alfthanin johdolla toi-
meen koko maata käsittävä sotilastiedustelu, jolloinka sodallisessa.
suhteessa tärkeimmät asemapaikat kuvattiin. Sen lisäksi toimitet-
tiin mittakaavassa 1: 42,000 vv. 1863 ja 1864Lounais-Suomessa teiden
tiedustelu, joka käsitti 17,972 Qvirstan alan, ja 77 lehdelle pantu Luo-
teista Suomea käsittävä tiedustelu.

Sillä välin oli sotaministeristössä päätetty panna toimeen koko-
nansa uusi ja tarkka sotilastopograafinen kartoittamistyö Suomessa,
joka työ käsittäisi eteläisen puolen maata Oulun leveysasteelle saakka,.
ja v. 1860 aljettiin ne tähtitieteellis-geodeetiset työt, joiden piti olla
uuden karttoittamisen perustuksena. — Tähän työhön oli Suomen
valtio sitoutunut antamaan kolmannen osan kustannuksia, joiden oli
laskettu nousevan 45,000 ruplaan, mutta jota summaa sittemmin,
kävi tarpeelliseksi melkoisesti lisätä. Jotta kolmioverkko saataisiin
mitä täydellisimmäksi määrättiin lähemmäs 120 mainitulla alalla
tasaisesti sijaitsevan pisteen maantieteellinen asema, mittaamalla täh-
tien zeniiti-etäisyyksiä Repsoldin siirrettävän vertikali(korkeus)sirk-
kelin avulla, jonka ohella pituusmääräykset yleensä toimitettiin
kuljettamalla 16 laatikkokronometria. Yksi kronometri oli kompensee-



19

raamatta lämpömuutoksia varten ja sitä käytettiin integraali-lämpö-
mittarina, jotta sen kautta saataisiin tietää ilman lämpömäärän vai-
kutus matkoilla toisten kronometrien käyntiin. Lähtö- ja päätöspis-
teinä kronometri-matkoilla on käyntetty pisteitä Turku, Pori, Vaasa,
Kokkola, Oulu, Helsinki, Loviisa, Viipuri, Joensuu ja Kuopio, joiden
longituudi oli määrätty sähkölennätintä käyttämällä, Pyhäjoki, Tampere
ja Sortavala, jotka oli määrätty useampien erityisesti sitä varten teh-
tyjen kronometri-matkain kautta, ja vihdoin käyttämällä muutamia
sopivilla paikoilla olevia venäläis-skandinaavialaisen astemittauksen.
pisteitä. Kiinnepisteiden hankkimiseksi pohjoisempanakin 65 leveys-
astetta olevain seutujen kartoittamista varten, määrättiin tässä maan
osassa 20 pistettä, käyttämällä osittain samaa menettelytapaa kuin en-
nenkin, osittain Pistorin sirkkeliä ja 5 taskukronometriä, joista niin-
ikään yksi oli jätetty ilman kompenseerausta.

Oulun leveyspiiriä etelämpänä olevat tähtitieteellisesti määrätyt
pisteet yhdistettiin keskenään geodeetisilla monikulma-mittauksillar

jotka enimmäkseen seurasivat maanteitä ja toimitettiin vaakitus-
teodolitilla. Monikulmioiden sivujen pituudet ja toisiaan seuraavien
kulmapisteitten keskinäiset korkeudet määrättiin siten, että kulma-
pisteistä mitattiin korkeuskulmat kahdelle merkille, jotka oli tehty 2
sashenin päähän toisistaan tangolle, joka oli asetettu pystysuoraan
kunkin sivun keskelle. Sen ohessa mitattiin polygonikulmat, ja
tähystettiin kartograafisesti huomattaviin esineihin. — Kun poly-
gonin ensimmäisen ja viimeisen sivun ilmasuunnat (azimutit) olivat
tähtitieteellisistä päätepisteistä määrätyt — joten myöskin saavu-
tettiin mittauskontrolli —, niin nämät vaakitusteodoliti-jaksot muo-
dostavat ei ainoastaan yhäjatkuvia vaakituksia, vaan määräävät myös-
kin polygonipisteitten ja muitten huomioon otettujen esineitten maan-
tieteelliset koordinaatit.

Tämän geodeetisen perustuksen nojalla, jota vielä tarpeen mu-
kaan ennen erikoiskuvaamisen alkamista täydennettiin uusilla vaa-

kitusteodoliti-töillä, toimitettiin sitten mittakaavassa 1:21,000 to-
pograafiset kenttämittaukset, jotka alkoivat v. 1870. Mitatessaan
piti mittarin ensinnäkin noista määrätyistä kiinnepisteistä ulottaa
graafinen kolmioverkko koko lehden yli ja yhdistää tämä seuraavan
lehden verkkoon. Tähän työhön samoinkuin erikoiskuvaamiseenkin
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Vanhempia
töitä.

käytettiin mittauspöytää sekä korkeussirkkelillä ja kaukomittarilla
varustettua kiikariviivotinta (n. k. kippregeliä.)

Korkeussuhteet on merkitty aina 2 sashenin (4,2 67 metrin) ero-
tukselle asetettujen tasakorkeus-viivojen kautta. Jokaisella kartta-
lehdellä on 6 minuutin leveys ja 12 minuutin pituus.

Tätä topograafista karttaa, jonka laatimista varten Suomen
hallitus vuosina 1875—1880 oli vuosittain maksanut 20,000 markkaa
ja v. 1885 edelleen 10 vuodeksi myöntänyt yhtä suuren vuotuisen
rahamäärän, oli v:n 1889 lopussa jo valmiina 333 lehteä, jotkakäsit-
tivät maan eteläisen osan aina 61 leveysasteeseen saakka pohjoisessa
ja Viipurin seuduille saakka idässä, niinkuin tähän alamaisimmasti
liitetty Liite I lähemmin osottaa. Mainittujen kustannuksiensa edestä
saa Suomen valtio Venäjän yleisesikunnalta kaksi muuttamatto-
massa mittakaavassa tehtyä valokuva-jäljennöstä kustakin puheena ole-
van kartan lehdestä; nämät jäljennökset säilytetään toinen Senaatin
sotilasasiain toimituskunnan ja toinen maanmittauksen ylihallituksen
huostassa. Jälkimmäisen jäljennöskokoelman piirtämistä ja värittä-
mistä varten työskentelee ylihallituksessa ylimääräinen virkamies ja
kaksi kartanpiirtäjää ja kustannuksia varten on myönnetty 10,000
markan suuruinen vuotuinen määräraha.

Yleisesikunnassa pienennetään alkuperäiset karttalehdet valo-
kuvauksen avulla mittakaavaan 1: 42,000, jonka jälkeen sitten kartta
toisinnetaan heliogravyyrinä ja julkaistaan mustanapainoksena (ilman
väriä). Tähän saakka on ilmestynyt 57 lehteä pääasiallisesti Hel-
singin, Hankoniemen ja Viipurin seuduista, niinkuin mainitusta kart-
taliitteestä tarkemmin on nähtävänä.

Hydrograafiset karttalaitokset.

Jo viime vuosisadalla on Suomessa toimitettu vesimittauksia ja
julkaistu hydrograafisia karttoja, joita varten osittain on tehty vä-
hemmin tarkkoja tähtitieteellisiä havainnolta ja trigonometrisiä mit-
tauksia. Gust. af Klintin täten vähää myöhemmin laatimat vaski-
painoksena julkaistut merikartat Ahvenanmaan sekä Pohjanlahden ja
Suomenlahden saaristoista täydennettiin perästäpäin Tukholman kunin-
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Baltialainen
merimittaus-
retkikunta.

Suomalaiset
vesimittaukseL

kaallisessa merikartta-konttoorissa ja julkaistiin sen jälkeen monta
kertaa, aina v. 1865 saakka.

Jotta saataisiin kylliksi luotettava perustus Suomenlahtea käsit-
televille merikarttatöille, suoritettiin vuosina 1828—1838 kenraali
Schubertin johdolla ja keisarikunnan hydrograafista osastoa varten
n. s. Baltialainen kolmiomittaus, johonka kaikki myöhemmät Suomen-
lahtea ja Ahvenanmaan saaristoa koskevat hydrograafiset mittaukset
ja kartoittamistyöt perustuvat.

Mainitun osaston toimesta venäläisen merimittausretkikunnan
tekemät työt alkoivat jo kolmiomittauksen kestäessä ja näiden töit-
ten kautta on tutkittu ja kartoitettu koko Suomen eteläinen saaristo
Koiviston salmesta Hankoniemeen saakka sekä osittain myös Turun
ja Ahvenanmaan saaristot, missä töitä vielä kestää.

Suomalainen vesimittausretkikunta, joka on asetettu maan luotsi-
ja majakkalaitoksen ylihallituksen alaiseksi, alkoi toimintansa v. 1851
ja on siitä pitäin toimittanut seuraavat suuremmat työt:

luotinut ja tutkinut Pohjanlahden itäisen rannan laivaväylät
Torniosta Kristiinankaupunkiin saakka sekä kuvannut rantapiirteet
Tornion ja Uudenkaarlepyyn välillä, osittain Vaasan saaristossa sekä
eteläisestä Björköstä Korsnääsin luona Kristiinankaupunkiin;

luotinut, tutkinut ja kuvannut Pohjanlahden eteläosan laivaväy-
lät Uudenkaupungin, Isokarin, Lypörtön ja Ylötyn seuduilla;

luotinut, tutkinut ja kuvannut vedet Ahvenanmaan saariston
luonaisessa osassa Nyhamnista, Kobbaklinteistä ja Hammaruddista
Maarianhaminaan sekä Ahvenanmaan itäpuoliset laivaväylät;

luotinut ja kuvannut Tampereelta Virtoihin ja Vilppulaan vie-
vän laivaväylän, josta on mittakaavassa 1:25,200 laadittu ja jul-
kaistu 9 eri järvikarttaa;

luotinut ja kuvannut yleisimmin käytetyt laivaväylät Lappeen-
rannan, Savonlinnan, Kuopion ja Mikkelin kaupunkien välillä sekä
muutamille laitureille vieviä sivuväyliä;

luotinut ja kuvannut Päijänteen, Vesijärven ja Ruotsalaisen
järvet, joista on karttoja julkaistu 8 lehdessä ja mittakaavoissa
1:33,600—1:35,000;

luotinut ja kuvannut Joensuun kaupungista pitkin Pielisenjokea
kulkevan laivaväylän ja osittain myös Pielisjärven kulkuväyliä.
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Pohjanlahden merimittaukset perustuivat aina v. 1877 saakka
venäläis-skandinaavialaisen astemittauksen kolmiopisteisiin taikka nii-
hin tähtitieteellisiin pisteisiin, joita oli määrätty astronomo-geodee-
tisissa töissä, siten että kaksi toistaan lähellä olevaa pistettä otettiin
asemaksi mittapöydällä ja kiikariviivottimella (kippregelillä) toimite-
tulle graafilliselle kolmiomittaukselle, joka tehtiin mittakaavassa
1:33,600 tai 1:42,000. Sitä vastoin ovat v:n 1877 jälkeen toimi-
tetut mittaukset perustetut kolmiomittaukselle, joka Uudenkaarlepyyn
lähellä olevasta Stubbenin majakasta alkaen ulettuu pitkin Pohjan-
lahden rantaa Säpin majakkaan Porin tienoilla ja jota varten
2,300 sashenin (=4,907 metrin) pituinen asema suoranaisesti mi-
tattiin jäällä Moikipäänkallion ja Bäthusin luodon välissä Vaasan
saaristossa. Tornion ja Nikolainkaupungin väliset mittaukset liitty-
vät Kokkomäen astemittaus-pisteeseen ja Nikolainkaupungin ja Moi-
kipäänkallion väliset mainitussa kaupungissa olevaan tähtitieteelli-
seen pisteeseen.

Maan sisäjärvillä toimitetuissa töissä ovat mittaukset lähteneet
vuosittain mitatuista asemaviivoista, joiden azimuti on määrätty kom-
passin avulla. Mutta on trigonometrisiäkin teodoliti-mittauksia toi-
mitettu vuosina 1858—1862 Saimaan vesistöillä Lappeenrannasta
Kuopioon, jonka ohella välillä olevainkin paikkain asema määrättiin.
Tämän mittauksen havainto-päiväkirjat lienevät eräässä tulipalossa
hukkautuneet, mutta tulokset ovat jääneet jäljelle graafillisena kart-
tana, joka kuitenkin on laadittu ainoastaan mittakaavassa 1: 210,000.

Yleensä ovat erikoismittaukset, joita varten kiinnepisteitä on
2—lo jokaisella karttalehdellä, toimitetut mittakaavoissa 1:12,600
—1 :16,800.

Hydrograafisista karttatöistä on, paitse sellaisia vanhempia kart-
toja, joita ainoastaan on tarkastettu ja täydennetty, tähän saakka jul-
kaistu i : 18,000 ja 1: 56,800 välillä oleviin eri mittakaavoihin laadittuja
merikarttoja Pohjanlahden itäisestä rannasta Torniosta lähtien aina
Kaskisen kaupungin lähistöön saakka, Uudenkaupungin lähellä ole-
vista ja sinne vievistä laivaväylistä, Suomenlahden pohjoisrannasta
sekä Ahvenanmaan saarista, osasta Laatokan järveä, Päijänteen, Vesi-
järven ja Ruotsalaisen järvistä, Tampereelta Virtoihin ja Vilppu-
laan vievistä väylistä sekä Lappeenrannasta Mikkeliin, Nurmekseen
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ja lisalmeen johtavista laivateistä. Sitäpaitse on julkaistuyleiskartta,
joka käsittää osan vasta lueteltuja eri mittakaavoihin kuvattuja
seutuja.

Meriministerion hydrograafinen osasto valitsee ja määrää johta-
jat hydrograafisiin töihin Pohjanlahdessa, mutta ei anna mitään eri
ohjesääntöjä töitten järjestämistä ja työtapaa varten, joiden määrää-
minen on työnjohtajien huolena.

Viimemainituissa töissä oli v. 1884 saakka vuosittain toimessa
keskimäärin 3 a 4 upseeria, 10 ä 14 perämiestä ja 100 ä 110 pal-
kattua työmiestä, sekä sanotun vuoden jälkeen 5 upseeria ja43 työ-
miestä. Sisävesillä on mittauksia toimitellut 2 upseeria 1ä 2 maan-
mittarin, 4 perämiehen ja 20 ä 30 työmiehen avulla.

Pohjanlahden mittausten vuotuiset kustannukset ovat nousseet
67,000 ä 77,000 markkaan, sisävesillä taas noin 28,500 markkaan.

Geolooginen karttalaitos.

Niissä maamme geoloogisissa tutkimisissa, jotka alkoivat jo v.
1865, toimitettiin kartoitus maanmittauksen ylihallituksen pitäjänkart-
tain perustuksella, joita sitä varten pienennettiin mittakaavaan
1: 50,000. Perustus huomattiin kumminkin jo alusta alkaen puheena-
olevaa tarkoitusta varten epätyydyttäväksi ja onneksi on katsottava
se, että kartoittaminen ja tutkimiset v. 1868 keskeytyivät. Mieli-
piteet mittakaavaan 1:50,000 laadittujen geoloogisten karttain käy-
tännöllisestä hyödystä olivat näet muuttuneet. Myöskin oli tultu
huomaamaan että maa ensi kädessä kaipasi geoloogista yleiskatsaus-
karttaa ja sitävarten katsottiin mittakaava 1:200,000 sopivaksi ja
kyllin suureksikin jotta myöskin pehmeät maanmuodostukset voisi-
vat kartalla esiintyä.

Tämän suunnittelun mukaan ryhdyttiin uudelleen tutkimuksiin
v. 1877 ja geoloogiset karttalehdet laadittiin maanmittauksen ylihalli-
tuksen kihlakunnankarttain avulla. Mutta tätäkin perustusta käyt-
täessä ilmaantui vaikeuksia sekä karttain yhdistämisessä että sovitta-
misessa asteverkkoon. Työlle oli sentähden suureksi eduksi, että
geolooginen kommissiooni sai tilaisuutta hankkiakseen topograafikun-
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nan kartoista valokuva-jäljennöksiä mittakaavassa 1:105,000. Tästä
lähin käytettiin tutkimuksissa ja geoloogisten eriäväisyyksien mer-
kitsemisessä perustuksena sekä näitä että kihlakunnankarttoja. Työ-
kartat on sittemmin geolooginen kommissiooni pienentänyt mittakaa-
vaan 1:200,000 ja sommitellut ne karttalehdiksi painattamista var-
ten. Tämä yhteensovittaminen on toimitettu mainittujen topograa-
fisten karttain nojalla ja seuraamalla yleiskarttaa, jonka aste-
verkkoa — omituista kyllä — suurennetussa muodossa käytettiin
geoloogisen karttateoksen asteikoksi. Niissä osissa maata, joihin
topograafisia karttoja ei voitu saada, käytettiin kihlakunnankarttoja.

Tutkimuksien kanssa yhdenaikaisesti toimitettiin myöskin kor-
keusmittauksia Breithauptin kippregelillä siten että työn alaisella seu-
dulla tehtiin ristiin rastiin vaakituksia, jolloinka etupäässä seurat-
tiin sekä suurempia että pienempiä teitä, koska niitä myöten oli
helpoin päästä eteenpäin. Kun työ ei tarkoittanut tarkan topograa-
fisen kartan laatimista vaan ainoastaan summittaisia korkeusmäärä-
yksiä geoloogista tarvetta varten, on työssä myöskin käytetty pian
luettavia ja helposti kuljetettavia pendeli-vaakitusaseita, joiden arvel-
tiin olevan tarpeellisen tarkkoja. Niin kauvan kuin vaakituksia toi-
mitettiin merenrannikon seuduilla on nivelleeraus alotettu meren-
rannasta, mutta muualla rautateistä, joista kommissiooni on rauta-
tiehallitukselta saanut käytettäväkseen painettuja ja korkeusmäärillä
varustettuja sivu(profili)karttoja. Näitä nivelleerauksia on toimitettu
semmoisissakin seuduissa, joistakorkeusviivoilla varustettuja topograa-
fisia karttoja oli saatavissa. Paitse kippregelillä tai pendelikoneella
tehtyjä nivelleerauksia ja korkeusmittauksia on maan korkeutta
määrätty myöskin aneroidi-barometrilla, erittäinkin niissä rannikko-
seuduissa, joista topograafisia karttoja puuttui ja joissa nivelleeraus
on voitu alottaa meren tai sisäjärvien pinnasta. Niinpä on ilma-
puntari-havaintoja tehty Ahvenanmaan mantereella 756, Rauman ja
Porin seuduilla 1,030 sekä Savitaipaleen, Lemin jaLuumäen pitä-
jissä 560 paikoilla. Näihin havaintoihin tarpeellisten kiinnepisteitten
korkeudet on määrätty nivelleeraamalla, lähtien meren tai lähimpien
suurempien sisäjärvien pinnasta, joiden korkeudet otettiin etupäässä
Gyldänin v. 1865 ilmestyneestä Suomenmaan korkeuskartasta. Kor-
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Vanhemmat
geodeeti-

set mittaukset.

keusmittausten tulokset on merkitty geoloogiselle kartalle numeroilla
jalkamitassa.

Lukuun ottamatta 20 lehteä, jotka kuuluvat mittakaavassa
1:200,000 tehtävään geoloogiseen karttaan, on geolooginen kom-
missiooni v:n 1891 loppuun saakka laatinut ja julkaissut tähän asti
tutkitusta alueesta mittakaavassa 1:400,000 tehdyn vuorilaji-kartan
ja samassa mittakaavassa tehdyn korkeuskartan, jossa korkeussuhteet
ovat merkityt eri värivivahduksilla jokaista 100 jalan korkeusmää-
rää myöten.

Vuosittain on ehditty tutkia n. 5,272 neliökilom. laajuinen
alue, joka vastaa kahta lehteä 1 :200,000 mittakaavaisesta geoloo-
gisesta kartasta.

Geoloogiseen kommissiooniin, joka toimittaa geoloogiset tutki-
mukset Suomessa, kuuluu Armollisen julistuksen mukaan 21 piitä
Toukok. 1885 tirehtööri, kaksi geoloogia ja geodeeti-insinööri. Sitä-
paitse on kesäkuukausien aikana kenttätöihin ottanut osaa 6 a 14
ylimääräistä apulaista, tavallisesti ylioppilaita tai polyteknikkoja.
Mainitun laitoksen vuosirahan-sääntö tekee 32,700 Suomen markkaa
vuodessa.

Geodeetiset ja tähtitieteelliset työt.

Jo viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alkuvuosina on san-
gen tärkeitä geodeetisia töitä maassamme tehty. Niistä on ensim-
mäisenä mainittava MaupertuisMn y. m. vuosina 1736—1737 toimit-
tama astemittaus Tornion jaKittisvaaran välillä, joka yhdessä saman-
aikaisen Perussa toimitetun mittauksen kanssa ratkaisi kysymyk-
sen maan litistetyn rotationi-ellipsoidin muodosta. Saman kaaren,
vaikka vähän pitennettynä, mittasi uudestaan Svanberg vuosina 1801
—1803. Kun tämä jakso, sikäli kuin se on Suomen rajain sisä-
puolella, myöskin kuuluu venäläis-skandinaavialaisen astemittauksen
piiriin ja kun viimemainittu mittaus, joka ulottuu koko maan halki,
antaa kartoittamiselle yhtenäisemmän perustuksen, niin jo senkin täh-
den, ja lukuunottamatta itse mittausten toimittamistapaa, ovat aikai-
semmat astemittaukset kadottaneet merkityksensä ollakseen perus-
tuksena karttatöille.
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Venäläis-skan-
dinaavialai-

nen astemit-
taus.

Gadolinin v. 1748 alottama Grisslehaminan ja Turun välinen
triangulatiooni, jota Justander sittemmin jatkoi itäänpäin Helsingin
seuduille saakka, oli aikaansa katsoen kylläkin hyvin toimitettu,
mutta ei kuitenkaan ollut niin tarkka että olisi voinut tyydyttää
nykyajan vaatimuksia. Sitävastoin on Schultönin vv. 1784—1786
toimittama kolmiomittaus Ahvenan saaristossa ja Pohjanlahden
itärannikolla Tornioon saakka tehty semmoisella koneella, joka on
näyttänyt ainoastaan minuutteja. Eivätkä sen tarkempia ole nekään
pari vuosikymmentä sittemmin eräitä kartograafisia tarkoituksia var-
ten toimitetut trigonometriset mittaukset, jotka ulettuivat Turusta
Svartholman linnoitukseen saakka. Näitä Suomenlahdessa toimitet-
tuja triangulatiooneja voi sitä suuremmalla syyllä jättää nykyaikai-
sissa töissä huomioon ottamatta, koska tuo kaikinpuolin tarkempi
baltialainen triangulatiooni käsittää kokonansa niiden alan.

Tarkimmat ja laajimmat geodeetiset mittaukset mitä Suomessa
on toimitettu ovat ne kaksi, jotka kuuluvat venäläis-skandinaavia-
laiseen astemittaukseen ja baltialaiseen triangulationiin ja toimitettiin
tämän vuosisadan alkupuoliskolla.

Venäläis-skandinaavialainen astemittaus, joka 258 kolmion kat-
keamattomana jaksona ulottuu 25 V3 leveysasteen ylitse Tonavan
suusta aina Jäämereen saakka, toimitettiin vuosina 1816—1855 ja
muodostaa mitä tärkeimmän osan sitä alustaa, jolleka maanpallon
muodon ja suuruuden tunteminen on perustettu. Vähän enemmän
kuin kolmasosa koko jaksoa eli 8 2/s leveyastetta ja 89 pääkolmiota
on Suomenmaassa tai sen läntisellä rajalla. Tämä osa kolmioverk-
koa ulottuu Suursaaresta Loviisan kautta pitkin Päijännettä Kajaa-
niin ja sieltä Ouluun sekä pitkin Pohjanlahden rantaa Tornioon,
josta se jatkuu pitkin valtakunnan rajaa molemmin puolin Tornion
ja Muonion jokia olevilla kolmiopisteillä aina Norjan rajaan saakka.
Suursaaren ja Tornion välisellä jaksolla ovat Pulkovan tähtitornin
tirehtöörin W. Struven valvonnan alla mittauksia toimittaneet osit-
tain yleisesikunnan upseerit Rosenius, Äberg ja Melan, osittain
professori "VVoldstedt; työt on kustannettu Venäjän valtionvaro-
illa. Puheenalaisella jaksolla on 72 kolmiopistettä ja sen li-
säksi 10 n. s. apupistettä, jotka yhdistävät pääverkkoon Elimäellä
ja Oulun läheisyydessä mitatut kaksi asemaa. Tornion ja Nor-
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jan rajan välisellä jaksolla on töitä johtanut Ruotsin tiedeakatemian
tähtitieteen-professori Selander Ruotsin hallituksen kustannuksella.
Tällä välillä on 27 pistettä, joista 13 kolmiopistettä ja 3 apupistettä
sekä Aavasaksan luona mitattu peruslinja ovat Suomen puolella
rajaa. Suomessa on sen lisäksi vielä 4 kolmiopistettä, nim. Mäki-
päällys Suursaarella, Kilpimäki Rautalammilla, Alatornion kirkko
ja Stuoroivi Norjan rajalla, joilla pisteillä leveys (latitudi) ja azimuti
on määrätty tarkkain tähtitieteellisten havaintojen kautta. Kun tri-
angulatiooni tarkoitti yksinomaan leveysastemittausta, jonkavuoksi se
kulkeekin sangen lähellä Tarton tähtitornin kautta menevää meridi-
ania, on pituus(longitudi)määräyksiä tehty ainoastaan viimemainittua
paikkaa varten.

Tähtitieteelliset havainnot ovat toimitetut sangen huolellisesti;
pisteiden latitudit ovat määrätyt kahden eri menettelytavan avulla
ja kahdenlaisilla aseilla ja ovat ne niin järjestetyt, että asevir-
heet häviävät; Stuoroivilla on käytetty kyllä kahta asetta, mutta
vaan yhtä menettelytapaa, jotapaitse on huomautettava, että ainoas-
taan pohjantähti on ollut havaintojen esineenä ja että senvuoksi epä-
varmuus ilmakehän vaikuttamassa valosäteitten murtokulmassa jakii-
karin notkistuminen vaikuttavat tuloksiin. Asemat ovat mitatut
suurimmalla tarkkuudella erinomaisen herkällä baasimittausase-
ella sekä kaikkia mahdollisia varokeinoja varteenottamalla, jo-
tapaitse itse kulmamittauskin on toimitettu mitä huolellisimmalla ta-
valla. Kun kaikki toimitukset ovat tehdyt parhaimman laatuisilla
aseilla, joita etevät ja harjaantuneet havainnon tekijät ovat käsi-
telleet, ja kaikki laskut toimitetut suurimmalla tarkkuudella, niin on
tuloskin ollut mitä parhain. Itse asiassa nuodostaa venäläis-skandi-
naavialainen astemittaus, sen täydellisentämisen kautta, jonka se on
mittaustavoissa aikaan saanut, uuden aikajakson näitten mittausten
historiassa. — Seikkaperäisen kertomuksen näistä töistä ja niiden
tuloksista on Struve antanut tunnetussa teoksessaan „Arc du Meri-
dien etc." joka kahtena suurena nidoksena folio-koossa ilmestyi vv.
1857—1860.

Suureksi eduksi on katsottava, että niin suuri jakso astemitta-
uksesta tulee Suomen osaksi ja voi siten olla osana maamme kartogra-
fian geodeetista perustusta. Jotta tämän mittauksen tuloksia voitai-
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Baltialainen
kolmiomittaus,

siin siihen tarkoitukseen käyttää, tuli piankin tarpeelliseksi saada
varma tieto siitä ovatko kolmiopisteitten maassa olevat merkit vielä
löydettävissä sekä ryhtyä toimiin niiden hävittämisen estämiseksi.
Sitävarten ryhdyttiin tähtitieteen professorin A. Donnerin alkuun-
panosta vv. 1886—1889 Suomen valtion kustannuksella hakemaan
noita merkkejä Suursaaren ja Tornion väliltä, jossa 64 pääpistettä
oli astemittauksessa merkitty maahan. Työn toimitti maisteri A.
Petrelius ja löysi hän 52 kolmiopisteen merkit, jotapaitse kahden
pisteen asema, paikalla vielä olevien kolmiomerkkien jälkien avulla,
voitiin jotensakin tarkoin määrätä. Nämät jälleen löydetyt merkit, joi-
den yli rakennettiin kivipyykkiä ja jotka hallituksen toimesta saatettiin
lain suojaan, antavat tuleville geodeetisille töille runsaasti tilaisuutta
liittymään kolmioverkkoon pitkin sen koko pituutta.

Baltialainen triangulatiooni toimitettiin, niinkuin edellä jo on
mainittu, vuosina 1828—1838. Mittaukset toimittivat kenraali Schu-
bertin suunnittelun mukaan hänen ylimmän johtonsa alaiset upsee-
rit. Triangulatioonin päätarkoituksena oli geodeetisen perustuksen
aikaansaaminen Suomenlahden merikarttaa varten, mutta sen ohessa
piti sen kelvata pituusaste-mittaukseksikin. Kolmioverkko käsittää
suurimman osan Suomenlahtea sekä sen pohjoisella ja eteläisellä
rannikolla olevat saaristot ja se ulettuu Pietarista, jossa se liittyy
Schubertin toimittamaan Pietarin kuvernementin triangulatiooniin,
Ahvenanmaan ja sen saariston yli Ruotsin rannalle, missä se taas
on yhdistetty Ruotsin kolmioverkkoon.

Laajaperäinen kertomus baltialaisen triangulatioonin toimista
on Pietarin hydrograafisen osaston kautta julkaistukolmessa nidoksessa
vv. 1867—1878. Toisessa nidoksessa löytyvän luettelon mukaan on
kaikkien kolmen luokkain pisteitten lukumäärä, jos pari numerovir-
hettä oikaistaan, yhteensä 598. Näistä on 369 Suomen rajain sisällä,
nimittäin ensimmäisen luokan pisteitä 105, toisen 44 ja kolmannen
luokan pisteitä 220. Triangulatiooni on lähtenyt eräästä tähtitieteel-
lisestä pisteestä Tallinnan luona, jonka lähellä myöskin asema mi-
tattiin jäällä. Lumparinseljällä Ahvenanmaalla mitattiin toinen asema
myöskin jäällä, vaikka vaan yhden kerran.

Leveysmääräyksiä on tehty 6 pisteellä Suomessa, nimittäin
Helsingissä, Turussa ja Viipurissa, Hangon ja Utön majakoissa sekä
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Signilskärillä. Kaikilla näillä paikoilla on tätä varten tehty havain-
nolta ainoastaan pohjantähden zeniti-etäisyydestä. Siksipä voisi
ensin luulla niinkuin Schubert, että ne erotukset, jotka ovat
ilmestyneet tähtitieteellisesti ja geodeetisesti määrättyjen leveyksien
välillä, johtuvat kiikarin notkistumisesta. Mutta kun toiset havainnot
kolmessa ensinmainitussa pisteessä ovat vahvistaneet tähtitieteelliset
määräykset pääasiassa oikeiksi ja kun puheena olevat erotukset
vaihtelevat niin melkoisesti kuin 10 y2—2 sekuntiin, niin ovat ne
selitettävissä otaksumalla joko paikkakunnallisia säännöttömyyksiä
luotilinjan suunnassa näillä pisteillä ja Tallinnassa tahi mah-
dollisia virheitä mittauksissa, kenties laskuissakin. Otaksutun luo-
tilinjan poikkeuksen voisi luulla saavan vahvistusta sen kautta
että Pulkovan ja Viipurin välillä myöhemmin toimitettu triangula-
tiooni osottaa samallaisen poikkeuksen Viipurin leveydellä; kuitenkin
on se vaan puolet baltialaisessa triangulatioonissa esiintyneestä poikke-
uksesta. Mainituissa 6 pisteessä on myskin azimuti tähtitieteellisesti
määrätty. Erotus näiden azimutien ja niiden välillä, joita on las-
kettu toisten pisteitten azimuteista välillä olevan kolmioverkon avulla,
nousee puolissa tapauksissa V2 minuuttiin. Maantieteellisten pituuk-
sien määräämistä varten toimitettiin v. 1833 baltialaisen triangula-
tioonin yhteydessä kronometri-retkia, jotka koski myöskin Suursaa-
reen, Helsinkiin ja Turkuun. Triangulatioonin tulokset, verrattuna
näihin ja myöhempiin pituusmääräyksiin, osottavat samanlaatuisia
vaikka säännöllisempiä poikkeuksia kuin leveysmääräyksetkin.

Tokko ja missä määrin nämät erotukset molemmissa koordi-
naateissa riippuvat luotilinjan poikkeuksista tai mittausvirheistä, voi-
daan lopullisesti ratkaista ainoastaan uusien määräyksien kautta,
nimittäin osittain tutkimalla luodin poikkeuksia tähtitieteellisesti
määrättyjen pisteitten seuduilla, osittain taas tulevien baltialaiseen
triangulatiooniin liittyväin triangulatiooneinkautta tai uudelleen mittaa-
malla mainitut kolmiot.

Tärkeitä lähtökohtia arvosteluun antavat kuitenkin jo nyt ne
kolmiosivut, jotka baltialaisessa ja toisissa samanlaisissa mittauksissa
ovat yhteisiä. Vertaus siihen kolmiomittaukseen, joka on toimi-
tettu myöskin Schubertin johdolla Pietarin kuvernementissa, näyttää
että baltialainen triangulatiooni kaikkialla antaa sivujen pituudelle



30

pienemmän lukuarvon kuin ensin mainittu triangulatiooni. Ero ver-
rattuna sivun pituuteen vaihtelee kumminkin melkoisesti, siten että
se yhdessä kolmioverkon osassa tekee noin '/37,ooo» toisessa lähei-
sessä osassa taas Vi3,sooj eräässä sivussa esiintyy sitäpaitse suhde
V57i000- Struven Itämerenmaakunnissa toimittamaan astemittaukseen,
joka on osana venäläis-skandinaavialaisesta astemittauksesta, ovat
baltialaisen triangulatioonin tulokset myöskin sellaisessa suhteessa,
että jälkimmäisen sivut ovat noin V351000 lyhemmät kuin sitä vastaa-
vat Struven kolmioverkon sivut. Sivussa Mäkipäällys—Ristisaari,
joka on yhteinen baltialaiselle triangulatioonille ja Suomessa olevalle
venäläis-skandinaavialaiselle astemittaukselle, nousee poikkeus aina
77<000 saakka sivun pituudesta, aina vaan samalle puolelle samaan
suuntaan. Tulokset Ruotsin kolmiomittauksesta, joka liittyy baltia-
laiseen mittaukseen, eivät näytä olevan julkaistuina, vaan on komi-
tea koettanut hankkia niistä tietoja, jotka eivät kuitenkaan ole vielä
saapuneet. Näiden toisista kolmiomittauksista otettujen vertaami-
sien lisäksi löytyy niitä triangulatioonissa itsessäänkin, koska sama
sivu usein on voitu laskea erinäisistä tähän mittaukseen kuuluvista
kolmio-jaksoista. Tällöin on havaittu poikkeuksia, jotka nousevat
Viojooo Ja enempäänkin sivun pituudesta; yllä huomautettu poikkeus-
ten epätasaisuus Pietarin kuvernementin triangulatiooniin nähden,
syntyy juuri semmoisesta syystä. Kun kolmioverkon läntinen osa
on laskettu Ahvenanmaalla olevasta asemasta, voi sitä katsoa riippu-
mattomaksi triangulatioonin itäisestä osasta, joka on laskettu Tallin-
nan luona olevasta asemasta. Sivu Riilahti—Hankoniemi on yhtei-
nen ja se on läntisestä osasta laskettuna 2,53 sashenia lyhempi, kuin
itäisen osan mukaan; tämä poikkeus vastaa tuota ensi luokan kolmi-
oitukselle tavattoman suurta erotusta 74>000 sivun pituudesta.

Kaikki nämät vertaukset siten osottavat, että baltialaisen tri-
angulatioonin sivut kauttaaltaan ovat liian lyhyitä. Ettei tämä yk-
sistään voi riippua asemamittauksessa tapahtuneista virheistä, vaan
johtuu myöskin virheellisestä kulmamittauksesta eli sentreerauksesta,
käy selville siitä tavasta, jolla poikkeukset vaihtelevat, sekä saman
sivun pituuden erilaisuudesta, kun sivu lasketaan eri kolmiojaksojen
perusteella.
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Geodeetisia
täytetöitä,

Tähtitieteelli-
siä paikanmää-.

räyksiä.

Baltialaisen triangulatioonin aikana merkittiin sen kolmiopisteet
ainoastaan muutamissa paikoissa pysyväisellä tavalla. Näitä merkkejä
on, samoin kuin astemittauksenkin merkkejä ja samain henkilöitten
kautta, haettu uudestaan valtionvaroilla kustannetulla kesämatkalla
v. 1890, jolloinka suurin osa niitä pisteitä, joita Schubert mainitsee-
merkityiksi, on jälleen löydetty ja varustettu suojuksilla. Tämän
kautta ja kun vielä on jäljellä sangen monta kirkontornia, loistoa,,
majakkaa y. m. rakennuksia, jotka ovat triangulatioonissa määrätyt,
käy mahdolliseksi liittää tulevia geodeetisia töitä baltialaiseen tri-
angulatiooniin. Sellainen liittyminen voi tapahtua Turun luona, Hanko-,

niemestä länteenpäin olevilla seuduilla ja pitkin koko saaristoa HeK
sinkiin asti, Loviisan tienoilla, jossa puheena olevalla triangulatioonilla
on pisteitä, jotkakäyvät yhteen venäläis-skandinaavialaisen astemitta-
uksen löydettyjen pisteiden kanssa, ja vihdoin Suursaaren, Kotkan
ja Haminan välisillä seuduilla.

Joka tapauksessa on nähty ettei baltialainen triangulatiooni
kokonaisuudessaan vastaa astemittauksen vaatimuksia ja ettei sitä
myöskään ilman muuta pitäisi käyttää ensimmäisen luokan trian-.
gutioonin arvoisena. Se ei kuitenkaan estä — sittenkuin mainitun
tapaisilla töillä on saavutettu tarpeellisia kontrolleja — lohkaise-,
masta siitä suuria osia jayhdistämästä niitä maan karttalaitoksen trigo-
nometriseen perustukseen.

Geodeetisiksi täytetöiksi kartograafisia tarkoituksia varten voi
etuisasti käyttää muutamia merikarttalaitosta varten toimitettuja
trigonometrisia mittauksia ja noita ja ennen mainittuja vaakitus-
teodolitilla tehtyjä monikulma-mittauksia. Saaristossa ja missä auke-
ammat maat ovat myöntäneet on viimemainittujen mittausten sijaan
toimitettu triangulatiooneja, joista tässä erittäin mainittakoon eräs
v. 1885 pienemmällä yleis- eli universaali-aseella toimitettu Pulkovan
tähtitornin ja Loviisan seuduilla olevain astemittaus-pisteitten trigo-
nometrinen yhdistäminen. Sen kautta että tämä triangulatiooni on
liitetty Pulkovassa olevaan asemaan ja yhdistetty tähtitieteellisiin
määräyksiin, on se myöskin saavuttanut sen tieteellisen merkityksen,
josta jo sivulla 29 mainittiin.

Tähtitieteellisiä paikanmääräyksiä on maassa jo viime vuosi-
sadalla toimitettu melkoinen määrä; suuri osa niitä on tehty sillois-
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ten triangulatioonitöitten johdosta, Venustähden kulun tarkkaamista
varten toimitetuilla matkoilla ja Hermelinin karttateosta laatiessa.
Niiden vaillinaisten menettelytapain ja koneitten tähden, joita näissä
toimissa käytettiin, ovat kuitenkin nämät määräykset erittäinkin
pituusmääräyksiin nähden melkoisen virheellisiä ja on niillä nyky-
jään, niinkuin tämän vuosisadan alussa toimitetuilla määräyksilläkin,
ainoastaan historiallista merkitystä. Myöhemmät tähtitieteelliset mää-
räykset on jo mainittu niiden töitten yhteydessä, joita varten ne
ovat toimitetut, nim. maan yleiskarttaa varten sivulla 15, topograafi-
kunnan töitä varten sivulla 18—19 ja triangulatiooneja varten tehdyt
määräykset sivulla 26—29.

Missä määrin näitä määräyksiä voidaan käyttää tulevain kartta-
töitten hyväksi, tulee komitea lausumaan edempänä ehdotellessaan
perustusta mainittuja töitä varten.

Vaakituksia ja korkeusmittanksia.

Viime vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan alkupuoliskon
kulussa ovat vaakituksia toimittaneet sekä maanmittarit vv. 1759
—1846 välillä että v. 1816 asetettu insinöörikunta, jolloinka osittain
varsin laajojakin nivelleeraustöitä on suoritettu koskenperkauksia,
kanavarakennuksia ja järvenlaskemisia varten. Näitten töitten kautta
on määrätty korkeussuhteita Pohjanmaan useimmissa joissa, maan
lounaisen ja eteläisen osan suuremmissa virroissa, niinkuin Koke-
mäenjoessa ja sen vesistöissä aina Virtoihin saakka, Vantaanjoessa
ja Kymin vesistössä sekä Saimaan vesissä ja Päijänteen läheisem-
missä pohjoisissa vesijaksoissa. Siten nivelleerattujen jaksojen laajuu-
den javuosiluvut, jolloinkane on punnittu, on komitea toimittanut mer-
kityiksi tähän alamaisimmasti liitettyyn yleiskatsaus-karttaan, joka sen
ohessa näyttää niiden nivelleeraustöitten laajuuden, joita v. 1858
jälkeen rautatietutkimuksissa toimivat insinöörit ovat eri osissa
maata suorittaneet. Insinöörien toimittamain punnitusten profilitja
kartat säilytetään osaksi tie-ja vesirakennusten ylihallituksessa, osaksi
asianomaisten piirikonttoorien arkistoissa; maanmittarien toimit-
tamain korkeusmittausten tulokset taas löytyvät lueteltuna maan-
mittauksen ylihallituksessa.
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Koskenperkauksia varten toimitetut vaakitukset ovat usein al-
kaneet vaan vesijaksojen pinnasta eikä näissä töissä ole yhtään pis-
tettä pysyväisesti merkitty maahan. Sitävastoin on kanavatutkimuk-
sissa kiinnepisteet suurimmaksi osaksi hakattu kiveen jokaisen putouk-
sen ylä- ja alapäähän ja rautatietutkimuksissa on joka toiselle tai
joka kolmannelle kilometrille pisteet hakattu kallioon tai maaperäi-
siin kiviin. Kaikkien näiden töitten tulokset eivät kumminkaan pe-
rustu mihinkään yhteiseen vedenpintaan, vaan liittyvät läheisten jär-
vien tai meren pintoihin. Kun ei niitä myöskään ole keskenänsä
yhdistetty toisiinsa liittyväin nivelleerauksien kautta, muodostavat nä-
mät työt usein vaan katkonaisia vaakituksia ilman keskinäistä
yhteyttä. Tämän tähden ja kun puheena olevia vaakituksia suori-
tettaessa on seurattu vähemmin tarkkoja menettelytapoja, niinkuin
että korkcusmääriä merkitessä monasti on otettu huomioon vaan ko-
konaisia tuuma lukuja ja ettei asetta ole asetettu vaakitusriukujen
välin keskelle, niin on näillä korkeusmittaustöillä, lukuunottamatta ai-
van viime aikain rautatietutkimuksia, valitettavasti ainoastaan vähäi-
nen arvo tuleviin karttatöihin nähden.

Näiden korkeusmittausten ohessa ansainnee mainitsemista venä-
läis-skandinaavialaisen astemittauksen yhteydessä zeniitietäisyyksiä
mittaamalla toimitettu kolmiopisteitten korkeuden määrääminen.
Vaikka eivät viimemainitun menettelytavan tulokset voikaan olla
niin tarkkoja, että siten määrätyt pisteet kelpaisivat tulevainkin kor-
keusmittausten peruspisteiksi, saattaa niillä kumminkin, samoinkuin
osalla aikaisemmin mainittuja töitä, olla jonkunlainen arvo jos nämät
mittaukset yhdistetään tarkkaan presisioninivelleerausverkkoon.

Suuremman arvoisia maan korkeussuhteitten selville saamiseksi
ovat sitävastoin topograafikunnan toimittamat, yhtenäiset ja suurim-
man osan maata käsittävät vaakitusteodolitijaksot sekä niihin pe-
rustuvat korkeusluvut ja topograafisessa kartastossa näkyvät hori-
sontaaliviivat. Mutta näiltäkin puuttuu se varma perustus, jonka
voipi saavuttaa ainoastaan hyvin järjestetyt ja maan eri osiin ulot-
tuvat presisioninivelleeraukset. Yllämainituissa vaakitusteodoliti-
töissä on pisteitä suurin määrin merkitty maahan. Näiden jaksojen
suunnat on komitea toimittanut merkityiksi alamaisimmasti tähän
liitettyyn yleiskatsauskarttaan (Liite I).



Yleiskartta.

B. Tutkimus karttalaitosten tarkkuudesta.

Annettuansa edellisessä lyhyen yleiskatsauksen eri karttalaitos-
ten kehityksestä ja niissä seuratuista työtavoista sekä tehtyänsä ly-
hykäisesti selvää maassamme toimitetuista geodeetisista ja tähtitie-
teellisistä töistä ynnä korkeusmittauksista, käypi komitea esittämään
niitä tutkimuksia, joita se on toimittanut saadaksensa selville näiden
karttalaitosten tarkkuutta ja niiden arvoa maassa tehtäviin tuleviin
kartograafisiin töihin nähden.

Maanmittauslaitoksen kartat.
Tutkiessaan yleiskartan tarkkuutta paikkain maantieteelliseen

asemaan ja karttaverkon täsmällisyyteen nähden, on komitea koet-
tanut saada varman lähtökohdan toimittamalla tähän alamaisimmasti
liitettyyn puheenalaisen kartan kappaleeseen merkityksi sellaiset
joko tähtitieteellisesti tai geodeetisesti määrätyt pisteet, joiden ase-
man samaisuus on voitu todistaa kartalla löytyväin erityiskohtain
avulla. Se asema, joka on ilmoitettu karttaverkon nojalla maantie-
teellisten koordinatien mukaan, on merkitty punaisella ristillä ja se,
joka on ilmoitettu kartan erityiskohtain mukaan, yksin- tai kaksin-
kertaisilla ympyröillä tai kolmioilla. Siten esiintyviä erotuksia mo-
lempain asemain välillä voidaan pitää kartan todellisina virheinä,
koska kaikkia myöhempinä aikoina toimitettuja tähtitieteellisiä mää-
räyksiä ja geodeetisia tuloksia on katsottava oikeiksi niissä tarkkuu-
den rajoissa, joita yleiskartan mittakaava edellyttää. Että sillä tavoin
menetellessä vikoja olisi ilmestyvä, oli odotettavissa jo ylläolevassa
kertomuksessa kuvaillun kartanainesten kokoonpanossa vallinneen
menettelytavan johdosta. Sen lisäksi on komitea löytänyt kartan
rakenteessakin virheitä, jotka ovat syntyneet siitä että muutamia
kartan indeksilehdellä osotettuja kiinnepisteitä ei ole oikein sijoitettu.
Näiden erilaisten virheitten laadusta tulee tuonnempana tehtäväksi
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lähempi selfitys. Ryhtymättä luettelemaan kaikkia niitä paikkain
maantieteellisissä asemissa tavattavia virheitä, jotka näkyvät liitteenä
seuraavista karttalehdistä, katsoo komitea velvollisuudekseen esittää
alla olevassa taulussa ainoastaan muutamia, jotka sattuvimmin sopi-
vat osottamaan suurempien virheiden jaoitusta eräissä osissa maata.
Taulussa olevat merkit + ja — osottavat että oikean lopputuloksen
saamiseksi siinä ilmaistut oikaisut ovat oikeiden koordinatien saami-
seksi joko lisättävät vastaavien pisteitten kartanmukaisiin koordina-
teihin tahi niistä vähennettävät.

00*
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3 «
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Pisteiden nimet Maant.
levey-
dessä

Suoranaisissa
Maant. väleissä
pituu- j
dessa Kilomet- Millimetriä

reissä kartalla.

Oikaisut

A. 3 Utsjoen kirkko . . . . o + 4'20" 2,8 7
C. 3 Rovaniemen „ . . . . + 0'20" — 2'00" 1,5 4
D. 2 Kokkolan „

. . . . O — 1'20" 1,0 2

»> Uudenkaarlepyyn kirkko . . O — 1'30" 1,2 3
i, Nikolainkaupungin „

.
. + 0'20" — 4'00" 3,4 9

» Veikars — 1'0" — 6'30" 5,7 14
,» Vöyrin kirkko . . . H-0'15" — 4'20" 3,6 9
»> Oravaisten „

. . . + 0'25" — 4'00" 3,4 8
D. 3 Raahen „ . .

. +0'24" + 0'30" 0,8 2
>, Ranttilan „ .

.
. + 0'40" — 1'15" 1,5 4

,» Pyhäjoen „ . . .
— 0'35" + lr40" 1,8 4

~ Kalajoen „ . . .
— 0'10" + 1'0" 1,0 2

), Himangan „
.

.
.

— 0'20" + o's" 0,0 1

D. 4 Hyrynsalmen „
. . . + 0'10" — 3'40" 2,8 7

,» Kuhmoniemen „
. . . +1'25" — 0'30" 2,6 6

E. 2 Kristiinankaupungin kirkko . + 0'13" — 3'20" 3,0 7
~ Honkajoen kirkko . . . . O —I'6" 1,0 2
»> Porin „ .

.
. .

— 0'15" — 6'25" 5,6 14
F. 2 Rauman „ . . . .

— 0'15" — 8'20" 7,6 19
j> Huittisen „

. . . .
— 0'20" — 4'00" 3,5 9

>» Ylötyn majakka + 2'30" — 2'00" 5,0 12
F. 3 Hämeenlinnan kirkko . .

.
— 0'35" + 3'50" 3,6 9

F. 5 Sakkulan „
. . .

— 0'45" + 0'25" 1,4 S
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Kun lähemmin tarkastelee kartan virheitä, huomaa että ne esiin-
tyvät jotenkin säännöllisesti pitkin Pohjanlahden rannikkoa Raumasta
Ouluun saakka ja ovat tunnettavissa vielä 50 ä 90 kilometrin päähän
sisämaahan päin. Rannikon eteläinen puoli on nimittäin joutunut
liian läntiseen ja pohjoispuoli taas liiaksi itäiseen asemaan.

Uusikaupunki on oikealla paikalla, mutta siitä pohjoiseen käsin
ilmestyy jo Raumassa 8' 20" poikkeus longituudissa (maantiet, pituu-
dessa) vastaten 7,6 km. sekä Porin seutuvilla toinen hiukan vähempi
virhe, 6'25"= 5,7 km., joka menee samaan suuntaan kuin edellinen-
kin. Virhe pienenee sitten pohjoiseen päin, ja löytyy vielä Kristii-
nankaupungissa, vaikka jo hieman tasoittuneena, kunnes vihdoin
Korsnääsin kirkko on likipitäin oikealla paikallansa. Vielä pohjoi-
sempanakin, Nikolainkaupungissa, löytyy sen lisäksi 4' 0" = 3,4 km.
suuruinen virhe longituudissa yhä samassa läntisessä suunnassa; sa-
maten ovat Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren ja Kokkolan kaupunkien
asemat väärin merkityt. Himangan kirkko on jälleen lähimmittäin
oikein kartalle sijoitettu, mutta siitä pohjoisempaan, Kalajoella, Py-
häjoella ja Raahessa, siirtyvät virheet itäänpäin, keskimäärin kum-
minkin vaan 1,2 km.

Siitä säännöllisestä tavasta, jolla mainitut virheet esiintyvät
Uudenkaupungin ja Himangon kirkon välisellä rantamaalla, johtui
komitea tutkimaan ovatko tällä välillä käytetyt kiinnepisteet olleet
vääriä tai onko niitä väärin käytetty. Jos yleiskartan indeksilehdellä
merkittyjä maantieteellisiä koordinaateja verrataan myöhempiin mää-
räyksiin niin huomataan, että osa yleiskarttaa piirtäessä käytettyjä
vanhempia tähtitieteellisiä kiinnepisteitä on ollut peräti virheellisiä,
etenkin longituudiin nähden. Mitä tulee niihin maantieteellisiin koor-
dinaateihin, joiden mukaan pisteet Rauma ja Pori — missä virheet
nousevat noihin melkoisiin määriin 7,6 ja 5,8 km. — ovat yleiskart-
taan sijoitetut, niin ei niitä ole lueteltu indeksilehdellä, jonkavuoksi
voisi luulla että puheenalaisten pisteitten väärä asema riippuu kar-
tanainesten puutteellisuuksista. Niin ei kuitenkaan ole asian laita.
Eräässä luettelossa maamme vanhemmista tähtitieteellisesti ja geo-
deettisesi määrätyistä kiinnepisteistä, jonka luettelon on v. 1868
laatinut C. Nyberg ja josta yksi kappale löytyy tähtitieteellisessä
observatoriossa sekä toinen maanmittauksen ylihallituksessa on nimit-



37

täin piste Pori, Malletin keskipalkoilla 1700-lukua toimittaman mää-
räyksen mukaan, mainittu juuri niiden koordinaatien kanssa, jotka
vastaavat sen asemaa yleiskartalla. Tämän johdosta arvelee komitea,,
että Porin ja samoin myöskin Rauman seuduilla löytyvät melkoiset
virheet riippuvat vanhentuneen ja virheellisen tähtitieteellisen longi-
tuudimääräyksen käyttämisestä. Pori, jonka maant. longituudi noin
6':lla poikkeaa nyk. kenraaliluutnantti Järnefeltin v. 1860 toimittamasta
määräyksestä, on poisjätetty indeksilehden luettelosta. Tuo poisjää-
minen saa kentiesi selityksensä siitä, että vastaava karttalehti oli jo
valmiiksi piirretty ja mahdollisesti painettukin silloin kuin tämä myö-
hempi määräys tuli kartanlaatijalle tunnetuksi.

Että Korsnäsin tienoot ovat yleiskartalla oikeammilla paikoilla
kuin läheiset rantamaat, riippuu siitä, että tähän pisteeseen kuuluvat
koordinaatit ovat tarkempia. Nikolainkaupungin longituudissa löytyvä
suurempi virhe sekä Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren kaupunkien
asemissa olevat hiukkaa pienemmät virheet johtuvat myöskin virheel-
lisesti tehdyistä tähtitieteellisistä määräyksistä. Niinpä poikkeaa in-
deksilehdellä ilmoitettu vanhan Vaasan pituusmäärä 4' kenraaliluut-
nantti A. Järnefeltin toimittamasta myöhemmästä määräyksestä.

Kun vanhempia tähtitieteellisiä määräyksiä on ilman riittävää
arvostelua käytetty kartan rakenteessa, on siten selitettävissä, miksi
kartta sisältää melkoisia virheitä erinäisten paikkain ja etenkin koko
länsirannikon maantieteelliseen asemaan nähden.

Sitävastoin ovat mainittua rannikkoa lähinnä olevat sisämaan
kiinnepisteet, joita on käytetty yleiskartan yhdistämiseksi, mm. So-
meron, Ruoveden, Alavuden ja Alajärven pisteet, niinkin tarkoin
määrätyt, etteivät virheet niiden longituudissa nouse 15" eli 0,2 km.
saakka.

Jotta silloisia alkujaan mittausopillisista kartoista pienennettyjä
ja yleiskartan laadintaan käytettyjä kartanaineksia olisi voitu saada
sopimaan virheellisten kiinnepisteitten rajoittamaan kehykseen, on
niitä asiain vaatiessa joko venyttämällä tai supistamalla täytynyt
sovitella äskenmainittujen ja meren rannikolla olevain kiinnepisteit-
ten väliin. Asianlaidan selville saamiseksi on geodeetiset viivat s. o.
muutamain kiinnepisteitten lyhimmät välimatkat laskettu niiden maan-
tieteellisten koordinaatien avulla; tulokset sekä niitä vastaavat väli-
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matkat yleiskartalla ja kihlakunnankartoilla ovat koottuina seuraa-
vaan luetteloon:

Tästä selvästi näkee, että kihlakunnankarttain välimatkat useim-
missa tapauksissa ovat todellisten välimatkain kanssa enemmän yhtä-
pitäväisiä kuin yleiskartalla olevat välimatkat.

Hämeenlinnan seuduilla toimitetut tutkimukset jonka paikan
asema on kartalla väärä, niinkuin luettelosta siv. 35 näkyy, ovat an-
taneet samallaisia tuloksia kuin edellisetkin, siten että yleiskartan
ja kihlakunnankarttain erotukset yleiskartalla olevain välimatkain
prosenteissa ovat seuraavat:

Yleiskartan virheet Rauman ja Hämeenlinnan kaupunkien ase-
miin nähden ovat kuitenkin päinvastaiset, niin että niiden välinen
matka on kartalla tullut 12' 10" suuremmaksi kuin sen todella pitäisi
olla. Yleiskarttaa piirtäessä on siten Hämeenlinnan ja rannikon vä-
lisi* kartta-aineksia venytetty yli 11 kilometriä eli keskimäärin noin
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Pori—lkalinen 73,99 72,20 -2,4 78,0 +5,4 + 7,8
Kaustinen—Munasalo . . 63,68 62,60 -1,9 65,0 + 2,0 + 4,0

„ —Oravainen . . 71,40 70,3 o' -1,6 73,8 +3,3 + 4,»
„ —Vöyri.... 84,52 82,80 -2,0 86,8 + 3,0 + 5,0
„ —Kokkola. .

. 42,50 42,30 — 0,5 42,8 + 0,7 + M
„ —Pietarsaari .

. 51,95 50,30 — 3,2 52,5 + 1,0 + 4,2
„ —Uusikarlepyy . 58,25 56,95 -2,2 59,3 + l.i + 3,9

Haapavesi—Kalajoki. . . 70.60 70,60 o 69,2 -2,0 — 2,0
„ —Raahe .

. . 75,17 73,80 -2,0 74,0 -1,6 + 0,4

Hämeenlinna—Urjala .

„ —Somero . + 7 „

„ —AKaa . + 5 ,

Akaa—Urjala .... + 8 „

Heinola—Hämeenlinna . + 3
„
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5,5 °/o» J°ka seikka näkyy niistäkin tutkimuksista, joita komitea on

toimittanut virhejaoituksen selville saamiseksi.
Yleiskartan virheitten järjestelmällinen tutkiminen pitemmällä

matkalla on käynyt mahdolliseksi venäläis-skandinaavialaisen aste-
mittauksen kolmiopisteitten etsimisen kautta, siten että näitä pisteitä,
jotka etsinnän kestäessä merkittiin pitäjänkarttain jäljennyksille, sit-
temmin on voitu merkitä yleiskarttaankin. Sillä tavoin keksityt vir-
heet ovat eri osissa maata melkoisesti erilaisia. Suomenlahden pii-
rissä ja Loviisaan saakka ovat virheet sangen pieniä ja jotenkin sään-
nönmukaista laatua; se ei kuitenkaan johdu siitä, että astemittausta
olisi käytetty tämän yleiskartan osan laatimiseen, koskapa pohjois-
puolella likinnä olevat astemittaus-pisteet eivät käy yhteen kartan
kanssa ja koska ei puheena olevan seudun kolmiopisteitä löydy in-
deksilehdellä. Luultavaa sitävastoin on, että merikarttoja tässä koh-
iin on käytetty. Päijänteen eteläpuolella ja sen eteläisessä osassa
svat virheet suuria, nousten eri pisteissä aina 2 ä 3 km:iin, mikä
kartan mittakaavassa vastaa 5—7 1/2 mm., mutta nekin ovat enem-
mäksi osakseen säännöllisiä, siten että kartta syrjäyttää paikkoja itä-
koilliseen niiden todellisesta asemasta. Näiden virheitten laadusta
ja myöskin Loviisaa likinnä pohjoispuolella olevista virheistä käypi
selville, että käsillä olevain paikkain välisillä seuduilla on ilmeisesti
kartanainesten väkivaltaista yhteensovittamista harjoitettu. Päijänteen
pohjoisesta osasta alkaen Kajaanin lounaispuolella olevaan Murto-
mäkeen saakka eivät virheet esiinny juuri suurina, mutta sen sijaan
säännöttöminä, niin että pisteitten väliset etäisyydet usein tulevat
perin vääriksi. 2 km:n suuruisia virheitä pisteitten asemissa tavataan
yhtähyvin täälläkin. Kajaanin ympärisseuduilla ilmestyy jälleen mel-
koisia, mutta suurimmaksi osaksi säännöllisiä virheitä. Täällä löy-
tyykin koko kolmiojakson suurin poikkeus, joka tekee 3,2 km. eli
kartan mittakaavassa 8 mm. Lopuksi ovat virheet Kajaanista Ou-
luun ja Tornioon käsin mitä erilaisimpia sekä suuruuteen että suun-
taan nähden. — Niinkuin tästä aineistosta näkyy, eivät virheet riipu
ainoastansa siitä, ettei kartan sovitteluun ole käytetty astemittauksen
tarjoamia kiinnepisteitä, eikä siitä, että virheitä olisi voitu välttää kar-
tanaineksia paljaastaan siirtämällä, vaan että virheet sen ohella
johtuvat sekä väärästä yhteensovittamisesta että kartan laatijain käy-
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tettävänä olleen aineskokoelman virheellisyyksistä, jotka eteropänä
tulevat erittäin tarkastettaviksi.

Myöskin niistä aina moneen kilometriin saakka nousevista vir-
heistä eräitten Pohjanlahden a Suomenlahden saarien asemissa,
niinkuin esim. Kalajoen Ulkokallan, Eurajoen Säpin, Uudenkirkon
Ylötyn (Lökön) y. m. saarien asemassa, täytyy syyttää kartanaineksia,
jotka ovat kootut erilaisista, toisistaan riippumattomasti tehdyistä ja
tarpeellista yhteisyyttä puuttuvista pienennyskartoista.

Karttaan kuuluvalla indeksilehdellä löytyvät ne kiinnepisteet
mainittuina, joihin kartan laatimisen ilmoitetaan perustuneen. Kui-
tenkaan eivät kiinnepisteitten koordinaatit pidä aina yhtä kartalle
syntyneitten asemain kanssa. Niinpä esim. on Rönnskärin majakassa
(Porkkalassa) poikkeus 3' longituudissa, mutta kartalla löytyvä asema
sopii baltialaiseen triangulatiooniin. Jomalassa onvirhe 2'longituudissa,
Hämeenlinnassa ja Pöytyällä 0',7 — I', jotka virheet vastaavat lähes
yhtä monen kilometrin erotusta. Virheellisesti sijoitetuista pisteistä
on erityisesti mainittavia Utö (virhe 6' longituudissa), Salmi (virhe 3')
ja Sortavala (virhe 1'), joita ei ole sijoitettu noiden ilmoitettujen ja
osittain juuri yleiskarttaa varten tehtyjen määräysten mukaan, vaan
vanhempien paikanmääräysten mukaan, jotka löytyvät ilmoitettuina
jo ennen mainitussa laajemmassa luettelossa. Samaten ei ole myös-
kään kaikkia kenraali Järnefeltin Lapissa määräämiä pisteitä sovi-
tettu karttaan indeksilehdellä ilmoitettujen koordinaatiensa mukaisesti.
Kaikki yllämainitut, kartalle väärin asetetut pisteet, vaikkapa ne indek-
silehdellä luetellaankin kiinnepisteinä, eivät niinmuodoin ole semmoi-
sina käytetty kartan laadinnassa.

Muitakin konstruktioonivirheitä on komitea huomannut, joita
muun muassa on syntynyt kartanaineksia väärin pienennettäessä yleis-
kartan mittakaavaan. Tämäntapaisia virheitä on tullut ilmi useam-
missa komitean toimittamissa tutkimuksissa, esim. Uudenkaupungin
seuduilla, Laitilan ja Uudenkaupungin, Laitilan ja Uudenkirkon, Lai-
tilan ja Pyhämaan kirkkojen sekä Isokarin jaYlötyn välillä, missä vir-
heet nousevat 10 ä 12 % saakka, paitse viimeksi mainitulla välillä,
missä virhe tekee 20 % eli 5 kilometriä, jotavastoin näiden seutujen
kihlakunnankartat poikkeavat todellisuudesta vaan 2a 3 9/0- Myöskin
Kajaanin, Hämeenlinnan, Käkisalmen, Metsäpirtin, Suistamon jaPäijän-
teen vesistön seuduilla esiintyy samallaisia vaikka, pienempiä virheitä.
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Teosta kiveen piirrettäissä on niinikään syntynyt virheitä, jotka
ovat jääneet huomaamatta korrektuuria lukiessa. Niinpä on koko
lehti D 2 syrjäytynyt Y longituudiin nähden ja muillakin lehdillä
poikkeavat yksityiset kohdat alkukappaleesta, jonka tähden painet-
tuun karttaan on tullut uusia virheitä lisäksi ja vanhat joskus
suurentuneet.

Mitä yksityiskohtiin tulee, semmoisiin, jotka ovat maantieteelli-
sesti huomattavia ja joita voidaan sovittaa yleiskartan mittakaavaan,
on komitea niissäkin huomannut koko joukon puutteellisuuksia.

Niinpä puuttuu kartalta osa teitä, jota vastoin siihen taas on
merkitty sellaisia, joita ei ikipäivinä ole todellisuudessa ollut. Jos-
kus nimittäin on mainitun tapaisia teitä suunniteltu ja tien suunni-
tus merkitty pitäjänkarttaan, josta se sitten on siirtynyt yleiskar-
tallekin. Samalla tavoin puuttuu kirkkoja, niinkuin Kuusjärven
kirkko ja Kinnulan rukoushuone; toiset kirkot taas, niinkuin Ve-
sannon ja Toholammin, ovat sijoitetut väärin kartan muihin yksi-
tyiskohtiin nähden. Kapeat salmet ja ojat ovat toisin paikoin ylen-
määrin leveitä, niinkuin esim. Ohtaansalmi Kuopion jaLiperin kihla-
kuntain välissä tai Lohjanjärven itäpuolella oleva lauttauspaikka.
Talojen nimiä seisoo myöskin väärillä paikoilla.

Vihdoin tulee komitean huomauttaa, ettei kartan yksityiskohtia
ole järjestelmällisesti oikaistu, niinkuin kulkulaitoksissa, vesistöissä,
rajoissa y. m. tapahtuneet muutokset olisivat vaatineet. Yleiskart-
taan nähden lienee oikaisujen tekeminen tullut kysymykseen yleensä
vasta aivan viimeisinä aikoina, niinkuin edempänä tulee mainitta-
vaksi. Koska kuitenkin ne mittausopilliset kartat, joita pienempiin
mittakaavoihin siirrettyinä on käytetty yleiskartan perustuksena,
ovat syntyneet vuosisataa pitemmän ajan kuluessa, esiintyy siis yleis-
kartallakin täten aivan eri ajoilta kotoisin olevia yksityiskohtia.
Uusia taloja ja teollisuuslaitoksia on sillävälin syntynyt, uusia teitä
rakennettu, järviä laskettu, kyliä ja tiloja siirretty yhdestä pitäjästä
toiseen, jotenka maan kirkollinen ja hallinnollinen jaoitus on muut-
tunut. Ainoastaan niihin maan eteläisiä osia käsittäviin yleiskartan
lehtiin, joista uusia painoksia on julkaistu, on maanmittauksen yli-
hallituksessa viime aikoina merkitty tiedoksi tulleita muutoksia ja
oikaisuja, etenkin rajain ja teitten suhteen. Siinä tarkoituksessa
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Kihlakunnan-
kartat.

on myös käytetty sekä niitä tietoja, joita saatiin kilometripatsaiden
asettamista varten vv. 1888—89 toimitetussa teitten mittauksessa,
että niitä ilmoituksia, joita ylihallituksen pyynnöstä kuvernöörien
kautta hankittiin kaikilta kruununnimismiehiltä.

Kaikkien yllämainittujen yleiskartassa löytyväin puutteiden pe-
rustuksella ja sen johdosta mitä s. 40 on esiintuotu sen rakenteesta, ei
komitea katso tämän kartan vastaavan niitä vaatimuksia, joita voi-
daan ja tuleekin tehdä mittakaavassa 1 :400,000 laaditun yleiskar-
tan suhteen; sen ohessa huomaa komitea, ettei mitään mahdollisuutta
löydy saada karttaa mainittavassa määrässä parannetuksi muutta-
malla ylihallituksessa säilytettyjen litograafikivien erityiskohtia, kun
se perustus, jolle koko rakennus nojautuu, ja kartan rakenne ovat
osottautuneet niin puutteellisiksi kuin yllä on esitetty.

Jo tutkiessaan yleiskartan rakennetta niinhyvin sen välimatkoi-
hin kuin yksityiskohtain ja muotopiirteitten ilmituomiseenkin nähden
on komitealla ollut tilaisuutta saamaan vakuutusta siitä että kihla-
kunnankartat yleensä ovat tarkempia kuin yleiskartta.

Yhä tarkemmin tutkiaksensa kihlakunnankarttain laatua on ko-
mitea verrannut muutamia Päijänteen seutuisia kihlakunnankarttoja
v. 1881 mittakaavassa 1:16,800 tehtyihin hydrograafisiin alkuperäi-
siin karttalehtiin, joissa rantain piirteet ovat kuvatut luotettavan
menettelytavan mukaan. Silloin on havaittu, että kaikissa mahdolli-
sissa suunnissa verrattujen välimatkain erotukset nousevat 0,2 a 0,5,
joskus aina 2 %:kin saakka ja että kihlakunnankartat aina ovat suh-
teellisesti pienempiä kuin hydrograafiset kartat. Sama suhde on
esiintynyt "VVesijärvenkin seuduilla verratessa Hollolan kihlakunnan-
karttaa mittakaavassa 1:33,600 laadittuun hydrograafiseen karttaan.
Näiden erotusten voi selittää syntyneen alituisten kutistumisien kautta
eri kartanaineksia pienentäessä.

Hyvä keino kihlakunnankarttain tarkkuuden tutkimiseksi on
vertaus astemittauksen laskettujen sivujen ja näille kartoille merkit-
tyjen kolmiopisteitten välimatkain kesken. Poikkeukset kolmiosivu-
jen pituudessa vaihtelevat 0 ja 2,400 metrin välillä ja nousevat keski-
määrin 3,3 %:iin saakka, lukuunottamatta erästä sivulla Ulkokrunni—
Rontti tavattua 4,800 metrin suuruista poikkeusta, joka on syntynyt
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siitä, että erästä pitäjänkartalla olevaa yhdistysmerkkiä ei ole huo-
mioon otettu. Kartalle merkityt välimatkat ovat joskus suurempia
ja joskus pienempiä kuin lasketut, todelliset välimatkat.

Mainituista seikoista jo käypi selville, että siirtokarttojen ja
pienennettyjen pitäjänkarttain yhdistäminen kihlakunnankartoiksi on
tapahtunut epävarmalla tavalla.

Jotta samallaisia tutkimuksia voitaisiin toimittaa myöskin muissa
seuduissa maata, on muutamia välimatkoja laskettu päätepisteit-
ten maantieteellisten koordinaatien mukaan ja näitä siten lasket-
tuja välimatkoja verrattu kihlakunnankartoista mitattuihin pituuksiin.
Tämän menettelyn tulokset ovat kootut allaolevaan tauluun.

Välimatka ilometreissä Kihlakun-
Pisteet nankartan

kihlakun- oikaisu°/o :ssallaskettuna.
nankartalla.

Uusikaupunki—Ylötty . . 20,91 20,6 + 1,5
Rauma—Pori 42,98 42,3 + 1,6
Turku—Pöytyä .... 40,20 39,6 + 1,5
Hankoniemi—Tammisaari . 35,66 35,8 -0,4
Vihti—Helsinki .... 45,14 44,5 + M
Lappeenranta—Valkeala . 76,45 75,8 + 0,0
Ikalinen—Pori 73,99 72,2 + 2,4
Nurmes—Rautavaara .

. 40,73 41,2 -1,1
Juuka—Pielisjärvi . .

. 39,06 38,4 + 1,6
Kide—Joensuu 59,40 57,4 + 3,4
Pielisjärvi—Nurmes . . . 53,54 51,6 + 3,6
Juuka—Nurmes .... 35,57 34,8 + 2,3
Juuka—Kaavi 49,36 48,3 + 2,1
Juuka -Joensuu .... 76,77 75,5 + 1,7
Ilomantsi—Joensuu .

. . 60,68 59,3 +2,3
Hämeenlinna—Urjala . . 50,82 49,7 + 2,2

Hämeenlinna—Somero . . 66,00 66,6 +0,5
Somero—Urjala .... 51,65 50,8 + 1,8
Hämeenlinna—Akaa .

.
. 37,48 36,8 + 1,2

Akaa—Urjala 19,78 19,2 + 3,0
Heinola—Hämeenlinna . . 87,68 86,0 + 1.»
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Erityisten 20 ä 90 km. suuruisten välimatkain suhteen ovat siis
yllämainitut tutkimukset johtaneet samoihin tuloksiin, kuin vertauk-
set hydrograafisten karttainkin kanssa, nimittäin siinä suhteessa sa-
moihin, että kihlakunnankartat useimmissa tapauksissa osottavat
välimatkat pienemmiksi kuin ne todella ovat. Koska poikkeukset
todellisten ja kartasta otettujen pituuksien välillä ovat niin erilaiset
— vaihdellen — 0,4 ja -f- 2,4 %:n välillä — eivät ne ole syntyneet aino-
astansa paperin kutistumisesta, vaan täytyy niiden suurimmaksi osaksi
riippua puutteellisista yhteensovittamisista. Sellaisen ilman kiinne-
pisteitä toimitetun yhdistämisen seuraukset näkyvät selvimmin verra-
tessa joko kihlakunnan rajoja keskenänsä tai vastaavia rajoja kihla-
kunnan- ja pitäjänkartoissa.

Koska kihlakunnankartat ovat syntynyt pienentämällä perin
eriaikuisia geometrisia karttoja, eivät ne voi kuvata nykyjään vallit-
sevia suhteita; tämä seikka on sitä enemmin silmäänpistävä, kun
kihlakunnankartta paljoa enemmin kuin yleiskartta sisältää semmoi-
sia yksityiskohtia, jotka aikain kuluessa joutuvat muutoksien alai-
siksi. Huomauttamatta ei myöskään sovi jättää, että kartoissa esiin-
tyvät nimet — erittäinkin suomenkieliset — osaksi ovat väärin kir-
joitettuja.

Niistä tutkimuksista, joita komitea on toimittanut kihlakunnan-
karttain tarkkuuden selville saamiseksi, seuraa niinmuodoin se loppu-
tulos että, vaikkakin ne ovat osottaneet olevansa tarkempia kuin yleis-
kartta, eivät kuitenkaan uudistetut eivätkä vanhat kihlakunnankartat
vastaa niitä vaatimuksia, joita täytyy tehdä mittakaavassa 1:100,000
laaditun taloudellisen yleiskatsaus-kartan suhteen, ja koskee tämä
lausuma yhtälailla kartan rakennetta kuin sen erityiskohtain yhtä-
pitäväisyyttä maanpinnan nykyisten olojen kanssa. Sen vuoksi voi
suurinta osaa näistä kartoista käyttää ainoastaan pienempi-mitta-
kaavaisten maantieteellisten karttain laadintaan, eikä siihenkään,
muuten kuin tarpeellisen tutkimuksen ja tarkastuksen toimitettua.

Kun palauttaa mieleen pitäjänkarttain sommittelutavan, josta
jo aikaisemmin on ollut puhetta, huomaa että näihin karttoihin tark-
kuuteen nähden täytyy jäädä yhtä ja toista toivottavaa. Kun näet
karttaa ilman asemallensa määrättyjä kiinnepisteitä sepitellään mo-
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nista kokonaan eri aikoina syntyneistä, vaikkapa pienempään mitta-
kaavaan vähennetyistäkin kartanpalasista, jotka kutistumisien ja
muiden seikkain kautta ovat kärsineet muutoksia, ja näitä sipaleita
yhdistetään käyttämällä yhdistyslinjoiksi ainoastaan enemmän tai
vähemmän luotettavia rajapiirejä, niin on selvää, ettei sellainen kartta
voi tulla tarkaksi välimatkoihinsa nähden, joita yhdeltä palaselta
mitataan toiselle. Saadaksensa kuitenkin selville kuinka paljon pu-
heenalaisiin pitäjänkarttoihin voisi luottaa ja missä määrin tämä
laaja kartanaines-kokoelma kelpaisi käytettäväksi tulevaisissa kartta-
töissä maassamme, on komitea katsonut tarpeelliseksi ryhtyä tutki-
maan niitä saman menettelytavan mukaan kuin yleiskarttaa ja kihla-
kunnankarttojakin.

Sitä varten verrattiin Korpilahden, Sysmän ja Padasjoen pitä-
jänkarttoja käsillä oleviin mittakaavassa 1:16,800 ja 1 : 12,600 laa-
dittuihin hydrograafisiin mittauslehtiin. Molemmanlaatuisilla kartoilla
on 12 erilaista välimatkaa mitattu ja keskenänsä verrattu, jolloinka
kuudella Päijänteen poikki mitatulla välimatkalla havaittiin erotukset:
6,0, 6,0, 6,0, 4,0, 3,3, 3,0 % ja muunsuuntaisilla välimatkoilla:
1,0, 1,0, 0,8, 0,8, 0,5, 0,25 % eli keskimäärin 2,7 % välimat-
koista, pitäjänkarttain jäädessä yleensä vähemmiksi. Näissä vertauk-
sissa otettiin huomioon Päijänteen rantapiirteet ja saarien asemat,
suuruussuhteet ja ulkonäkö ja havaittiin silloin etupäässä saaret
pitäjänkarttoissa virheellisiksi, jopa joskus poisjätetyiksikin.

Ne paikat pitäjänkartoilla, joita on kuvattu uudempien mittaus-
ten perusteella, esim. Sysmän pitäjän Soiniemen kylän kartta, ovat
olleet vastaavain hydrograafisten karttain kanssa tarkoin yhtäpitäviä,
niin että viimemainittujen ja pitäjänkarttain erotukset harvoin ovat
nousseet 0,5% saakka, jonkavertaisen erotuksen voinee selittää eri
paperilajien erilaisen kutistumisen kautta.

Tämän tähden sekä syistä, joita edempänä s. 54 mainitaan, on
komitea katsonut täytyvänsä pitää mainittuja hydrograafisia karttoja
tarkempina kuin vanhempia pitäjänkarttoja. Virheet Päijänteen poikki
mitatuissa matkoissa samoinkuin muissakin suuremmissa vesistöissä,
voidaan selittää siitä, ettei kartanlaatijalla kokoonpannessaan eri
karttaosia ole ollut riittävää lukua kiinnepisteitä.
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Tutkimuksia jatkaessa on Helsingin, Yläneen,Lohjan, Pohjan, Ten-
holan, Karjalohjan, Artjärven ja Anjalan pitäjänkarttoja verrattu vas-
taaviin paikkoihin maanmittauksen ylihallituksessa säilytetyillä topog-
raafisten karttalehtien jäljennöksillä. Vertaamisesta on käynyt esille
muun muassa että välimatkoihin nähden erotukset vaihtelevat 0,0
ja 7,0%:n välillä, kuitenkin sillä tavalla että 1,0 a 3,0 %:iin nouse-
vat virheet ovat tavallisimpia, jolloinka pitäjänkarttain välimatkat
on havaittu pienemmiksi kuin topograafisella kartalla.

Voidaksensa selittää ainakin osan täten ilmaantuneista erotuk-
sista, on komitea tutkinut olisiko vertaamiseen käytetty topograafisten
jäljennösten kappale jollakin tavoin virheellinen ja huomannutkin
viimemainittujen jäljennösten olevan venytettyjä, niinkuin myö-
hemmin topograafista karttaa tarkastettaessa tulee kerrottavaksi.
Vertaamisia toimitettaessa on tuon venymisen suuruus useimmiten
laskettu astejako-viivain avulla ja otettu sitten vertauksessa huomioon.
Kapeita vesistöjä, joissa yhdistysviiva kulkee yhdensuuntaisesti ran-
tain kanssa ja joissa puuttuu yhdistyspisteitä, on usein pitäjänkartalla
havaittu kaksi kertaakin leveämmiksi kuin niiden, topograafisten
karttain mukaan, oikeastaan pitäisi olla. Myöskin rantapiirteet ja
saarien asemat on huomattu virheellisiksi erittäinkin missä pitäjän-
kartta perustuu vanhempiin mittausopillisiin kuvaamisiin. Jos taas
tutkimus-mittauksia pitäjänkartoilla ei ole ulonnettä minkään eri
pienennyskarttoja yhdistävän viivan ylitse, ovat pitäjänkartat yleensä,
olleet topograafisten karttain kanssa paremmin yhdenmukaisia. Mo-
nissa tapauksissa ovat näet erotukset nousseet ainoastaan 0,5 —

1,5 %:iin, josta määrästä 0,5 ä 1 % voi johtua itse mittausopillisten
pohjakarttain ja pitäjänkarttain kutistumisesta. Näissä tapauksissa
esiintyvä molemminpuolinen yhtäpitäväisyys puhuu kummankin kar-
tan luotettavaisuuden hyväksi.

Sentapaiset luonnolliset erityiskohdat, jotka molemmissa kar-
toissa ovat yhteisiä, ovat yleensä joissakinmäärin toistensa mukaisia,
paits» saaret, joiden jo äsken mainittiin olevan pitäjänkartoilla usein-
kin väärin sijoitettuja. Sitävastoin edellyttävät molempain kartta-
laitosten eri tarkoitukset muutamain taloudellisten yksityiskohtain
erilaista kuvaamista, siten että maanmittarien kartoilla pidetään sil-
mällä etupäässä eri tiluslajeja, jotavastoinsotilas-topograafilla on suu-
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Mittausopilli-
set eli talou-
delliset jako-

kartat.

rempana huolena kuvata maanalan verhousta ja sen helpompaa
tai vaikeampaa kuljettavaisuutta. Jos pienennyskartta on ollut
vanhanpuoleinen, on muutamin paikoin havaittu, että viljelysmaita,
torppia, sahoja ja muita teollisuuslaitoksia on merkitty topograafi-
selle kartalle vaan ei pitäjänkartalle arvatenkin siitä syystä että ne
ovat ilmestyneet mittausopillisen kartoittamisen jälkeen.

Nimivirheistä on tässä kohden sanottava samaa kuin kihlakun-
nankartoistakin.

Lopputuloksena pitäjänkarttain arvoa ja laatua koskevista tutki-
muksistansa katsoo komitea voivansa lausua, että, vaikka pitäjänkartat
monin paikoin ovat virheellisiä ja puutteellisia niinhyvin niiden osain
yhteensovittamiseen nähden, joista kartat ovat kokoonpannut, kuin
myöskin osittain yksityiskohtiin katsoen, jotka näyttävät vanhentu-
neita oloja, ovat kuitenkin erittäinkin uudempain mittausten mukaan
laaditut kartat katsottavat varsin tärkeiksi aineksiksi taloudellisten
pohjakarttain ja maantieteellisten kartatteosten laatimista varten, kui-
tenkin vasta senjälkeen kuin sitävarten tarpeellinen tarkastus ensin on
toimitettu.

Jo siitä selvityksestä, joka edellisessä on tullut vanhempain ja
uudempain mittaustapain osaksi, näkyy että uudempain jakokarttain—

etenkin v:n 1848 maanmittaussäännön mukaan tehtyjen — täytyy sekä
koko kuvaamiseen että yksityiskohtiinkin nähden olla tarkempia
kuin vanhemmat kartat. Tämän seikan ovat myöskin täydellisesti
vahvistaneet ne tutkimukset, joita komitea tässä kohden on toimitta-
nut vertaamalla jakokarttoja osaksi keskenään, osaksi maan eteläosan
topograafisiin karttoihin. Mitä ensinmainittuihin vertaamisiin tulee,
niin on niistä näkynyt, että rajapiirit ja vesistöjen sekä vanhempain
teitten pääpiirteet ovat jokseenkin yhdenlaisia vanhemmissa ja uu-
demmissa kartoissa, jotavastoin taloudelliset yksityiskohdat ovat san-
gen erilaisia, eivätkä suinkaan johtuneita ainoastaan viljelyksen laa-
jenemisesta. Erittäinkin on vanhempain karttain metsämaissa ja
takalistolohkoissa löytynyt melkoisia virheitä yksin rajoissa jaranta-
piirteissäkin, joita viimemainittuja usein on vaan ylipäisesti kuvattu;
ero maa- ja vesiperäisten paikkain sekä viljelykseen sopivain ja ai-
noastaan metsänkasvuun kelpaavain metsämaitten välillä on harvoin
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kuvattu vanhempiin karttoihin, jotavastoin sama ero yksityiskohtiansa
myöten esiintyy myöhempäin aikain kartoilla. Tämän tutkimuksen
nojalla katsoo komitea, ettei suurta osaa vanhempia mittausopillisia
karttoja voida käyttää taloudellisten eikä maantieteellisten karttain
laatimiseen.

Koska uudemmat geometriset kartat, jotka ovat laaditut aivan
toisen menettelytavan mukaan, kuin topograafinen kartallepano, ero-

avat korkeintaan puoli prosenttia (0,5 %) viimemainituista, käypi siitä
selville, että molemmat suurimmaksi osaksi ovat oikeita jakelpaavat
siten käytettäviksi tulevia karttatöitä varten entisessä tai pienenne-
tyssä mittakaavassa. Kun ei kuitenkaan kaikkia v:n 1848 jälkeen
laadittuja mittausopillisia karttoja voi pitää niin täydellisesti tar-
kastettuina maanpinnan mukaan, että niitä ilman muuta voitaisiin
käyttää taloudellisten kantakarttain laatimiseen ja kun ei maan-
mittauksen ylihallituksen arkistossa säilytettyjen uusittujen kappaleit-
ten kutistumista voida kyllin tarkasti määrätä, katsoo komitea tarpeel-
liseksi, että ennenkuin puheena olevia uudempia mittausopillisia
karttoja käytetään aineksina toisten karttain laatimisessa, tulee kyl-
lin luotettavain menettelytapain avulla tarkastaa niiden yhtäpitä-
väisyyttä maanpinnan kanssa ja oikaista niihin tapahtuneet muu-
tokset.

Mitä topograafisten karttain tarkkuuteen tulee, katsoo komi-
tea voivansa jättää aikaisemmat tämän vuosisadan alussa laaditut
karttat sikseen sitä suuremmalla syyllä, koska näiden karttain ai-
noa venäläisen yleisesikunnan arkistossa Pietarissa säilytetty kap-
pale jo on perin pohjin tutkittu asianomaisen viraston puolelta
ja havaittu niin epätyydyttäväksi, että sen johdosta uusi topograafinen
kartoitustyö v. 1870 säädettiin toimitettavaksi. V. 1856 mittakaa-
vassa 1:100,000 julkaistua karttaa, joka oli syntynyt jäljentämällä
tai pienentämällä maanmittauksen ylihallituksen kihlakunnan- ja pi-
täjänkarttoja ja yhdistämällä niitä karttalehdiksi, ei voi myöskään
pitää viimemainittuja karttoja tarkempana, sillä se tarkastus, joka
käytettyjä aineksia on kohdannut, on voinut parantaa ainoastaan
muutamia yksityiskohtia, vaan ei kartan rakennetta, jonka paranta-
miseksi ei tehty lainkaan uusia mittauksia.
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Näitäkin karttoja koskee sentähden sama perioleellinen muistu-
tus, jonka voi tehdä koko sitä työtapaa vastaan, jota maanmittaus-
ylihallituksen karttain laadinnassa on noudatettu ja jonka mukaan
työ on ilman geodeetista perustusta aljettu kuvaamalla yksityis-
kohtia ja sitten jatkettu niiden yhdistämisellä yhä laajempi-alaisiksi
kartanosiksi. Sellaista menettelytapaa noudattamalla ei voi koskaan
varmasti tietää missä määrin ja mihin suuntaan virheet kartassa
lisääntyvät. Vasta työtä viimeistellessä ja yleiskarttaa laadittaessa,
kun kartanaineksia piti pakoittaa karttaverkkoon merkittyjen kiinne-
pisteitten väliin, voitiin päästä jonkinlaiseen käsitykseen asiasta.
Että tällöin on oltu melkoisen epävarmoja niiden virheitten suhteen, joita
kartanaineksissa yleensä saattoi löytyä, näkyy parhaiten siitä, että
vanhentuneita tähtitieteellisiä määräyksiä käytettiin aivan empimättä
niilläkin seuduin, missä (niinkuin Hämeenlinnan ja Rauman välisillä
tienoilla) karttaa niiden tähden täytyi ylenmäärin venyttää johonkin
suuntaan, vaikka juuri tämän seikan olisi pitänyt antaa aihetta lä-
hemmin tarkastamaan mainittujen kiinnepisteitten luotettavaisuutta.

Sitävastoin on tuo uusi mittakaavassa 1:21,000 tehty topo-
graafinen karttalaitos rakenne, jota on aljettu perustuksesta, nimit-
täin useiden kiinnepisteitten määrämisestä karttaa varten, ja sitten
sen nojalla jatkettu edelleen. Näiksi kiinnepisteiksi on, paitse joita-
kuita astemittauksen kautta määrättyjä geodeetisia pisteitä, käytetty
suuri joukko ennen mainitulla tavalla v:n 1860 jälkeen tarkasti mää-
rättyjä tähtitieteellisiä pisteitä. Kumminkin voidaan tähtitieteelli-
sesti määrättyjen pisteiden käyttämistä kartan kiinnepisteiksi pitää
sopimattomana siihen nähden, ettei tähtitieteellisten määräysten
kautta saavuteta sitä, mitä kartograafisia tarkoituksia varten oikeit-
tain tarvitaan, etenkään ei kiinnepisteitten keskinäistä asemaa, vaan
sen sijaan havaintopisteen kautta menevän luotilinjan asento ekvaa-
torin ja alkumeridiaanin suhteen. Sen vuoksi vaikuttaa eroavaisuus
luotilinjan poikkeuksessa tämmöisistä määräyksistä laskettuihin kiinne-
pisteisiin kuuluviin maantieteellisiin koordinaateihin jakiinnepisteitten
keskinäisiin välimatkoihin. Kun tähtitieteellisiä jageodeetisia mittauk-
sia vertaamalla toisiinsa jo nykyjäänkin on tultu huomaamaan, että
maassamme löytyy aina noin 10" s. o. 300 metriin nousevia paikal-
lisia luotilinjan poikkeuksia ja kun tätä suuretta vasta noin mittakaa-
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vassa 1:1,500,000 ei enään voi huomata, niin käypi jo tästäkin
selville, kuinka vähän tyydyttävää on perustaa suurempi-mittakaavai-
sia karttoja yksinomaan tähtitieteellisesti määrätyille kiinnepisteille.
Sen ohella eivät tähtitieteelliset määräykset, jos ei kutakin yksityistä
määräystä varten käytetä hyvin runsasta aikaa, ole lainkaan yhtä
tarkkoja kuin geodeetiset mittaukset; vihdoin löytyy nykyjään myös-
kin sangen päteviä syitä siihen otaksumaan, ettei luotilinjan suun-

takaan ole aivan muuttumaton. Kaikkien näiden syiden tähden on
viime aikoina joka paikassa, missä se on käynyt laatuun, ruvettu
tähtitieteelisten määräysten sijaan perustamaan karttoja geodeetisille
mittauksille ja käyttämään tähtitieteellisiä havaintoja ainoastaan geo-
deetisen verkon oikeaa asettamista varten maanpinnalle sekä maan

matemaatisen muodon tutkimista varten.
Tulokset niistä vaakitusteodolitilla toimitetuista polygonimit-

tauksista, joitaon tehty erityiskohtienmittauksiintarpeellisten kiinnepis-
teitten hankkimista varten, ovat sovitetut tähtitieteellisten pääpisteitten
mukaisesti ja ovat senvuoksi samain muistutusten alaisia kuin nekin.
Sitä paitse ei tuon käytetyn menettelytavan kautta ole saavutettu
kyllin luotettavaa ja tarkkaa yksityiskohtain tarkistuskeinoa, jonka-
vuoksi virheen ilmestyttyä on käynyt vaikeaksi tarkalleen ratkaista
millä kohdalla se on tapahtunut.

Erityismittausten tarkkuutta ovat päällikkö ja osastojen esi-
miehet jälkeenpäin säännöllisesti tutkineet käymällä erityisiä tar-
kastuslinjoja, jolloin virheen keksittyä on topograafi ollut velvollinen
vähennettyä palkkiota vastaan toimittamaan uudestaan vähemmänarvoi-
seksi havaitun työn. Tavallansa on sekin jonkinlaisenatakeena kart-
tain tarkkuudesta.

Jos tulevaisuuden geodeetiset mittaukset vaatisivat kiinnepis-
teitä varten käytettyin koordinaatien muuttamista, niin eisitävarten
tarvitsisi muuta kuin piirustuskonttoorissa siirtää
litin pisteitä ja niiden välisiä kartanosia. Siten on erityismitta-
uksilla ainainen arvonsa ja jos nuot järjestelmälliset oikaisut ote-
taan huomioon ja jos karttaa pidetään viljelyksen laajenemisen kautta
jälkeenpäin syntyneitten muutoksien tasalla, niin voi joka ainoa
karttalehti alati pysyä sitä vastaavan seudun karttana.
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Topograafisten karttain asteverkko on m. m. senkin puolesta
edullinen, että kun käytettyjen maan suuruusmittain perustuksella
tunnetaan meridiaanien ja parallelikaarien pituudet ja verrataan
niitä vastaaviin pituuksiin kartan jäljennöksellä, voidaan sillätavoin
helposti huomata erisuuntaiset kutistumiset tai venymiset jäljennök-
sellä. Tutkittaessa erinäisiä karttalehtiä on havaittukin monenlaisia
semmoisia muutoksia, tavallisimmin venymisiä. Nämät suuruusmit-
tain muutokset ovat saattaneet syntyä niinhyvin sen menettelyn kes-
täessä, jota käytetään jäljennöksiä tehdessä valokuvauksen avulla,
kuin myöskin jäljennöksiä kankaalle kiinnittäissä.

Tutkiaksensa topograafisen kartan ja uudempien mittausopil-
listen karttain keskinäistä yhdenmukaisuutta on komitea verrannut
muutamia edellisen karttateoksen lehtiä v. 1884 mittakaavassa
1 :4,000 laadittuihin Anjalan pitäjän Ummeljoen kylän mittausopilli-
siin karttoihin ja on silloin havaittu, että erotukset molempainkart-
tain välillä — ottamalla huomioon mittausopillisen kartan siihen
merkittyjen paaluvälien johdosta 1 %:ksi lasketun kutistumisen ja
topograafisesta kartasta tehdyn valokuvajäljennöksen 0,9 % suurui-
sen venymisen — nousevat ainoastaan 0,5 %:iin, topograafisen kar-
tan ollessa yleensä suuremman kuin mittausopillisen.

Sitävastoin on komitea verratessaan topograafista karttaa v.
1883 tehtyyn Lohjan pitäjän Hyönälän kylän mittausopilliseen kart-
taan huomannut, että puheenalaiset kartat paikoittain ovat eronneet
toisistaan 4 ä 6 °/0, siten että topograafinen kartta säännöllisesti on

ollut suurempi. Nämät poikkeukset ovat sitä enemmin huomatta-
via, koska ne ilmestyvät sellaisissa yksityiskohdissakin, jotka mitä
likeisimmästi kuuluvat kumpaankin verrattuun karttaan, niinkuin
teissä, vesijaksoissa y. m. Kummastako kartasta virhe on haet-
tava, on tällaisissa tapauksissa mahdollista ratkaista ainoastaan
maanpinnan tarkastuksen kautta, jommoista tarkastusta komitea pi-
tää tuiki tarpeellisena, jos näitä kartanaineksia aijotaan käyt-
tää tulevia karttalaitoksia varten.

Topograafisissa kartoissa löytyvät pitäjänrajat ovat, missä ne
ovat olleet maassa näkyviä, sijoitetut pitäjänkarttain johdolla, ja
voivat nämät rajat siis mainitulta osaltansa olla luotettavia ainoas-
taan sikäli kuin yhteisiä esineitä kummallakin kartalla on voitu huo-
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mata samoiksi. Kylärajoistakin on kuvattu ainoastaan sellaiset,
jotka karttaa tehdessä on havaittu auki hakatuiksi.

Puutteellisuutena topograafisessa kartassa on mainittava se,
että nimet usein ovat vääriä ja erehdyttäviä sekä monin paikoin
kokonaan puuttuvat, mikä seikka saa luonnollisen selityksensä siitä
että useimmat topograafit eivät ole taitaneet maan kieliä. Kuiten-
kin on maanmittauksen ylihallituksen hallussa olevaan kappaleeseen
nimiä oikaistu niinpaljon kuin on ollut mahdollista.

Se mittakaavassa 1: 42,000 valopainoksena julkaistu venäjän-
kielinen kartta, joka valokuvauksen avulla on pienennetty ylläkerro-
tusta 1: 21,000 mittakaavaisesta kartasta ja jonka siis täytyy olla
yhtä tarkan kuin viimeksimainitunkin, on sitävastoin itse toisintamis-
tapaan nähden varsin puutteellinen. Tämä kartta on näet tullut
epäselväksi ja monin paikoin aivan lukemattomaksi sentähden, ettei
tähän puolta pienempään ja yksiväriseen karttaan ole voitukyllin sel-
västi kuvata kaikkia niitä yksityiskohtia, jotka alkukartassa löytyvät
mittakaavassa 1:21,000 ja monivärisinä. Muutamissa uudemmissa
lehdissä näkyy olevan käytetty toista toisintamistapaa, jonka tulos
kokonaisuudessaan on ollut parempi. Nimien oikeinkirjoituksesta
on tässäkin kohden sanottava samaa kuin alkukartastakin.

Sen johdosta mitä yllä on lausuttu katsoo komitea että uusin,
mittakaavassa 1:21,000 tehty topograafinen karttateos hyvästi kel-
paa samassa ja pienemmissä mittakaavoissa laadittavain karttain
perustukseksi. Ja täytyy tätä kelpoisuutta pitää sitä suurempana,
koska kartta on laadittu järjestelmällisen suunnittelun mukaan ja
yhtenäisen perustuksen nojalla sekä sisältää sen lisäksi vielä huolelli-
sesti kuvattuja korkeussuhteita. Missä suurempia eroavaisuuksia to-
pograafisten karttalehtien ja uudempien mittausopillisten karttain
välillä löytyy, lienee jälkimmäisiä, jotka ovat laaditut yksinomaan
taloudellisia tarkoituksia varten ja melkoista suuremmissa mitta-
kaavoissa, viljelysoloihin nähden pidettävä edellisiä etevämpinä; mutta
missä taas eroavaisuudet koskevat molempiin karttoihin varsinaisesti
kuuluvia yksityiskohtia, on komitean mielestä maanpinnalla toimi-
tettava tarkistus välttämätön. Semmoinen tarkistus on myös tar-
peellinen mahdollisesti vanhentuneitten olojen oikaisemiseksi ennen-
kuin näitä karttoja käytetään tulevia karttatöitä varten. Huomioon
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on myöskin otettava, ettei tämän sotilas-topograafisen karttalaitoksen
tarkoituksena ole varsinaisesti taloudellisten suhteitten kuvaaminen.

Suomenlahden hydrograafista karttalaitosta tutkittaessa on pro-
fessori Donner näyttänyt komitealle kappaleen merikarttaa, johonka
lukuisten baltialaisen triangulatioonin pisteitten asemat oli sijoitettu
sekä maantieteellisten koordinatien että kartalle merkittyjen esineit-
ten perusteella. Viimemainitun tapainen sijoitus oli käynyt mah-
dolliseksi sen tutkimusmatkan kautta, joka kesällä 1890 toimitettiin
triangulatioonin pisteitten merkkien hakemista varten. Tätä kappa-
letta tarkastaessa on havaittu, että suuremmissa mittakaavoissa jul-
kaistut merikartat ovat laaditut baltialaisen triangulatioonin perus-
teella, sittenkuin siitä saadut tulokset ovat tulleet muutetuiksi sopu-
sointuun tähtitieteellisten määräysten kanssa. Sitävastoin on Ahve-
nanmaan vähempi-mittakaavainen merikartta perustettu vanhemmille
paikanmääräyksille ja aikaisemmin ilmestyneille ruotsalaisille ja eng-
lantilaisille merikartoille. Näiden seutujen merimittaus ei nimittäiu
vielä ole päättynyt.

Pohjanlahden merimittaukseen nähden on komitea huomannutr
että alustavissa töissä on tähtitieteellisiä kiinnepisteitä joskus käy-
tetty sopimattomalla tavalla. Siten on esim. Nikolainkaupungin seu-
dussa mitatun aseman azimutiin, joka on laskettu näköpiirissä löyty-
väin kolmiopisteitten tähtitieteellisesti määrätyistä maantieteellisistä
koordinateista johtunut 3— 4 minuutin virhe, jonka tähden koko
kolmioverkkokin on saman verran kiertynyt. Samaten on Ylötyn
ja Isokarin välillä oleva asema laskettu näiden pisteiden tähtitieteel-
listen havaintojen kautta määrätyistä asennoista, jonka vuoksi siihen
on helposti saattanut ilmestyä kymmenien metrien suuruinen virhe
ja tästä johtua trigonometriseen verkkoon vastaava virhe. V:n 1877
jälkeen toimitettuja kolmiomittauksia vastaan voi vielä tehdä toisen-
kin muistutuksen, koska kolmion kulmista joskus vaan kaksi kulmaa
on suoranaisesti mitattu, joten tämänlaatuisissa töissä tavanmukai-
nen tarkistus on käynyt mahdottomaksi, jota seikkaa kumminkin on
sellaisissa tapauksissa korvattu toisista pisteistä käsin tehtyjen tähys-
tyksien kautta. Näiden syiden tähden ja kun ei mittauksia ole
suunniteltu yhtenäisellä tavalla eikä toimitettu yhdenjaksoisesti, ei-
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vät ne voi kelvata laajempien mittausten perusteeksi, vaikka kyllä
geodeetisiksi täytetöiksi, jos ne yhdistetään trigonometriseen pää-
verkkoon.

Sisävesien kartoittamisista ovat ainoastaan Saimaalla tehdyt
perustuneet trigonometriseen mittaukseen, josta tulokset — niin-
kuin ennen on mainittu — ovat hävinneet. Kaikki muut nojautu-
vat graafilliselle kolmioimiselle. Tarkastuksen aikaansaamiseksi on
näissä töissä mitattu monesti useampiakin asemia; kuitenkaan ei ole
töitä liitetty mihinkään varmoihin kiinnepisteisiin. Asteverkolla
varustetuissa lehdissä on käytetty vähemmin luotettavia tähtitieteel-
lisiä määräyksiä tai toisia karttoja, joista on jotakin määrättyä
pistettä varten otettu latituudi ja longituudi. Vasta v. 1891 on ryhdytty
töihin Päijänteen hydrograafisten mittausten yhdistämiseksi astemit-
taus-pisteisiin.

Yksityiskohdittaisin tutkiaksensa hydrograafisia kartta-aineksia
on komitea verrannut Suomenlahden eri osain merikarttoja samoja
seutuja vastaaviin topograafisen karttateoksen lehtiin ja silloin ha-
vainnut etäisyyksien olevan mitä yhteensattuvimpia, jopa siinä
määrässä, että kaikkien näistä kartoista mitattujen välimatkain ero-
tukset nousivat vaan pienempiin murto-osiin 1 %:sta, jotenka ne
siis ovat pienemmät kuin epävarmuus vertauksissa. Samoin todistaa
yksityiskohtainkin yhtäpitävä isyys että molemmat kuvaamiset ovat
toimitetut tarkkuudella ja huolellisesti. Rantapirteissä löytyvät vä-
hemmät erilaisuudet sekä saarien ja matalikkojen laajuudessa huo-
matut erotukset katsoo komitea voitavan selittää veden korkeuden
ja maan kohoamisen kautta molempain mittausten välillä kuluneina
muutamina vuosikymmeninä.

Yllämainittua erinomaisen suurta yhtäpitäväisyyttä kahden toi-
sistaan aivan riippumattoman karttalaitoksen välillä tahtoo komitea
sitä enemmin huomauttaa, koska se todistaa mihinkä saakka kartta-
teoksien laatimisessa voidaan päästä, jos kuvaaminen perustuu jär-
jestelmällisesti toimitetulle geodeetiselle pohjalle, mutta mikä tulos
onkin saavutettavana ainoastaan tällä tiellä.

Edellä lausutusta näkyy, että Suomenlahden hydrograafinen
karttalaitos saariin, rantoihin ja laivateihin nähden on hyvänä ainek-



55

Geolooginen
karttalaitos.

sena tulevia karttatöitä varten, erittäinkin jos näitä karttoja voisi
saada käsiksi suuremmissa mittakaavoissa.

Aikaisemmin jo on esitetty tulokset siitä vertauksesta, jonka
komitea on toimittanut pitäjänkarttain ja överstiluutnantti Selinin
toimittamain Päijänteen hydrograafisten mittausten välillä, joiden
alkuperäiset lehdet ovat olleet käsillä komiteassa. Se seikka että
komitea on katsonut näitä viimemainittuja tarkemmiksi kuin pitä-
jänkarttoja niiden yhteisiin yksityiskohtiin nähden, perustuu siihen,
että edelliset ovat laaditut yhtenäisen kuvaamisen perusteella ja
käyttämällä useita toisiansa tarkistavia asemia sekä niiden välillä
graafista kolmioitusta, kuu sitävastoin pitäjänkartat ovat yhteen-
sovitetut eriaikuisista pienennyskartoista. Tätä mielipidettä vahvistaa
niinikään sekin seikka, että hydrograafiset kartat ovat hyvässä sopu-
soinnussa niiden yhdenjaksoisten kuvaamisien kanssa, joita maan-
mittarit ovat uudempina aikoina toimittaneet pienemmistä alueista.
Siihen nähden täytyy näitä alkuperäisiä lehtiä pitää kelpaavina
aineksina tulevia karttatöitä varten, jos vaan nämät ainekset yhdis-
tetään geodeetiseen perusverkkoon.

Mitä taas tulee Pohjanlahden kuvaamiseen, lienee tarpeellista
että mittalehdet niiden muistutusten johdosta, joita on tehty näiden
geodeetista perustusta vastaan, erityisesti tarkastetaan ennenkuin
niitä käytetään tulevia tarkkoja karttatöitä varten. Samaa on
sanottava Saimaan ja Pielisen vesistöjen kartoista. Lukuunotta-
matta niitä osia, jotka kuuluvat aivan laivateitten varressa oleviin
yksityiskohtiin ja jotka ovat suoranaisesti kuvatut, ei näissä kar-
toissa muun puolesta löydy mitään kartograafisia aineksia, joita ei
saisi maanmittauskartoistakin. Sen ohella on huomautettava, että
virheitä on tavattu mittakaavoja koskevissa ilmoituksissa ja että
merikarttoja julkaistessa on usein käytetty vaihtelevia ja mielival-
taisia mittakaavoja.

Itsestään on selvää, että kaikissa hydrograafisissa kartoissa
löytyy ainoastaan sellaisia yksityiskohtia, jotka merikulun tähden
ovat tarpeellisia, jonka vuoksi ne ainoastaan sellaisiin yksityiskohtiin
nähden voivat tarjota käyttökelpoisia kartanaineksia.

Aikaisemmin on mainittu, millätavoin geolooginen karttalaitos
on kokoonpantu ja on silloin nähty, että se perustuu osittain mitta-
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kaavaan 1:105,000 pienennettyihin topograafisten karttalehtien jäl-
jennyksiin ja osittain kihlakunnankarttoihin. Ulkopuolella sen omaa
varsinaista aluetta ei siis tässä karttalaitoksessa voi löytyä mitään
uusia kartograafisia aineksia.

Mitä tulee kommissioonin geodeetin toimittamiin sangen laajoihin
vaakituksiin, niin käy niiden suunta suurimmaksi osaksi yhteen to-
pograafikunnan toimittamain nivelleerausteodoliti-jaksojenkanssa,jotka
olisivat samoilla vaakituslinjoilla tarjonneet tiheitä ja tarkemman
menettelytavan mukaan tehtyjä korkeusmääräyksiä ja joita olisi vä-
littömästi voitu käyttää, jos ne olisivat olleet geoloogisen kommis-
sioonin saatavilla. Sitävastoin ovat geoloogien aneroidi-barometrilla
toimittamat korkeusmääräykset antaneet todellakin uusia lisiä muu-

tamien paikkakuntain korkeussuhteitten selvittämiseen, vaikkei tä-
män menettelytavan tuloksilla voi olla suurempaa tarkkuutta.

Sovitellessaan kartanaineksia karttalehdiksi, on geolooginen kom-
missiooni usein kohdannut vaikeuksia, joista muutamissa tapauksissa
ei ole onnellisimmalla tavalla selvitty. Tämä seikka samoinkuin ne
ajan ja kulunkien hukat, joita vaakituksissa onkäytetty toisen viras-
ton jo aikaisemmin suorittamaan työhön, viittaavat siihen kuinka
suotava olisi eri virkalaitos, mikä voisi antaa virastoille, jotka tar-
vitsevat erilaatuisia karttoja, luotettavia kartograafisia perusteita.



Jälkikatsaus

C. Komitean alamainen ehdotus.

Johdatus.

Edellisessä on komitea esittänyt kuinka maamme eri tarkoi-
tuksia varten laaditut karttateokset ovat syntyneet ja kehittyneet
sekä tehnyt selvää niiden nykyisestä kannasta, niiden puutteista ja
puutteitten syistä. — Komitea ei ole voinut muuta kuin vahvistaa
ne lausunnot, joitakaikissa saman asian johdosta syntyneissä aikaisem-
missa asiakirjoissa on esiintuotu", nimittäin että maamme karttalaitos
ei tyydytä niitä vaatimuksia, joita sitä kohtaan voi — ja täydellä
syyllä pitääkin — tehdä. Että isänmaan tarkka tunteminen on edis-
tyksen ja kehityksen välttämättömänä ehtona on nykyjään tunnus-
tettu yhtä yleisesti, kuin sekin, että nykyajan vaatimukset perinpoh-
jaiseen jatarkkaan selvitykseen nähden kun on kysymyksessä maanomis-
tusoikeudelliset tai muut taloudelliset asiat ja tieteelliset tutkimuk-
set, täytyvät olla suurempia, kuin ennen muinoin. Kuitenkaan
eivät ole maamme kartograafiset edistykset kyenneet vastaamaan tar-
vetta ja vielä vähemmin pysymään muunlaatuisten edistysten rinnalla.

Syyt tuohon epäsuhtaisuuteen käynevät täysin selviksi josryh-
dytään tarkastamaan karttalaitoksemme kehityksen yleistä kulkua
sekä niitä ulkonaisia suhteita, joidenka alaisena laitos eri aikoina
on edistynyt, ja jos sen ohessa myöskin pidetään silmällä niitä koke-
muksia, joihin samanlaatuisissa kysymyksissä on muissa maissa päästy.

Maanmittausvirasto, jonka huolena karttalaitoksemme on ollut, on,
— semmoisena, joksi se meidän maassa on muodostunut — luonteeltaan
taloudellinen laitos ja maanmittarien kehittäminen on järjestetty etu-
päässä samaan suuntaan. Sitä myöten kuin jakokarttoja on vähi-
tellen kertynyt on yhtähyvin luultu näitä aineksia samain hen-
kilöiden kautta voitavan yhdistää kartoiksi yhä suuremmista ja
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suuremmista maaryhmistä. Taloudellinen virasto joutui näin tavoin
sen ohella olemaan maantieteellisenäkin laitoksena.

Alussa otaksuttiin, että osa maanmittareita kykenisi sovitta-
maan karttaryhmiä oikeaan projektioniin, mutta sittemmin annettiin
yleiselle maanmittauskonttoorille toimeksi karttarakenteen suoritta-
minen tähtitieteellisten paikkamääräysten perusteella. Että kuiten-
kin jo aikaiseen kokemuksesta kävi selville, kuinka riittämättömiä
maanmittarin ammattitiedot olivat tähän tarvittavissa tähtitieteelli-
sissä ja geodeetisissä toimituksissa ja että myöskin osattiin arvostella
näiden toimituksien suurta merkitystä karttalaitoksessa, näkyy siitä,
että maanmittauslaitoksen palvelukseen jo 1700-luvun keskipalkoilla
ja muutamien vuosikymmenien kuluessa sen jälkeen oli asetettu eri-
tyinen astronoomi. Jos laitosta olisi tässä hengessä kehitetty, ei
olisi tulos epäilemättäkään tullut sellaiseksi, kuin se tuli. Mutta
nyt kuluvan vuosisadan aikana näyttävät taloudelliset tarpeet,
ikäänkuin kiireellisempinä ja aina kerrallansa tuntuvimpina, pääs-
seen yhä enemmin etupäähän ja alkaneen tunkea tieltään toisia
harrastuksia, jotenka tuo hyvin harkittu yritys karttalaitoksen tie-
teelliseksi johtamiseksi sai raueta. Maantieteellinen työ jäi siten
sivuseikaksi ja arveltiin, että kartta sillä tavoin ja ilman mainittavia
aineellisia kustannuksia syntyisi sivutuloksena jakolaitokseen pan-
nusta vaivasta, koskahan pääasiallisesti samat henkilöt voisivat ajan
salliessa toimittaa tuon vähemmänarvoisen lisätyönkin.

Tämmöisen menettelyn epävakaisuus kävi selväksi, kun 1840-
--luvulla ryhdyttiin jakokarttoja yhdistämään pitäjän- tai kihlakunnan-
kartoiksi, ja uudelleen ruvettiin huomaamaan astronoomisesti jageo-
deetisesti sivistyneitten henkilöiden avun tarpeellisuutta. V:n 1848
maanmittaussääntö jättää sen vuoksi laitoksen ylihallituksen huoleksi
tämän johdosta tarpeellisten toimenpiteitten ehdottamisen ja niinpä
pantiinkin 1840- ja 1850-luvuilla toimeen noin 40 erityisen paikan
määräys, joista osa kuitenkaan ei ollut muuta kuin aikaisempiin
määräyksiin liittymistä. Samoin piti maanmittarien kautta toimitet-
taman trigonometrisiä ja myöskin yhteensovittamis-mittauksia niillä
seuduin, missä eivät kartanainekset pitäneet yhtä tähtitieteellisesti
määrättyjen tukipisteitten kanssa; tämä toimitettiin talvisaikana eri
järvillä. Näitä ja muita yhdistämismittauksia ei toimitettu kum-
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minkään missään suuremmassa laajuudessa eikä myöskään minkään
yhtenäisen suunnittelun mukaan.

Ettei mainittua tarkoitusta varten jo aikoja ennen oltu ryh-
dytty toimiin ja ettei niitä nytkään sen innokkaammin toimitettu,
lienee kyllä osittain johtunut siitä, että jako- ja pienennyskartoista
sepitettyjen maantieteellisten karttain tarkoituksena etupäässä oli
maanmittauksessa syntyneitten kartanainesten kokoon-yhdistäminen ja
ettei niinä aikoina pyritty saavuttamaan suurempaa täsmällisyyttä,
tai ettei sitä taloudellisista syistä pidetty edes mahdollisenakaan saa-
vuttaa. Mutta toiselta puolen ei voi kieltää, ettei maamme maan-
tieteellisen karttalaitoksen tulevaista pysyväisyyttä varten jo silloinkin
olisi voitu osaksi seurata samoja toimenpiteitä kuin muissakin maissa,
sekä että niiden laiminlyöminen on riippunut siitä, ettei tähän kartta-
laitokseen tarpeellisen kyllin vankan matematisen perustuksen ja am-
mattitietoihin nojautuvan johdon tärkeydelle annettu oikeata arvoansa.

Muuten ei suinkaan olisi silloisenakaan aikana perustettu niin laa-
jaa ja niin suuressa mittakaavassa tehtyä karttaa, kuin yleiskartta,
yksistään 66 kiinnepisteelle, joista osa oli määrätty epävarmain tai
vanhentuneiden menetystapain mukaan. Kun työn perustus oli niin
puutteellinen, seurasi siitä, että oli ryhdyttävä mielivaltaisiin menette-
lyihin niillä paikoilla, missä yhdistämiset eivät sovittuneet toisiinsa,
taikka kiinnepisteisiin, ja siitä taas seurasi, niinkuin kyllin selviää
yllä esitetystä kartan arvostelusta, epätyydyttävä tulos, joka ei näyt-
tänyt kykenevän vastaamaan edes yleiskartankaan mittakaavaan laa-
ditulle karttateokselle asetettuja vaatimuksia.

Ei kummastuta että tulos on tullut sellaiseksi. Kaksi erilaa-
tuista työsuuntaa, kumpikin omilla edellytyksillään, eivät ajan mittaan
voi pysyä yksissä samassa virastossa. Kelpaavaisuusehdot kunnol-
liseen työhön taloudellisissa pyrinnöissä, joiden hyväksi maanmittarit
pääasiallisesti toimivat, eivät ole sellaisia, että samalla antavat var-
muutta tarpeellisesta täsmällisyydestä maantieteellisessä karttalaitok-
sessa. Aika ajoittain ilmestyvät lakimääräykset ja yhä ahkerampi
toiminta osottavat, että maanmittauslaitos tämän vuosisadan aikana
on kehittynyt varsinaisella taloudellisella alallansa; yhtä suurella huo-
lella ei sitävastoin ole toimittu virkakunnan täydentämistä varten
maantieteelliseksi laitokseksi. Eivät kameraaliset tiedot eikä maan-
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mittaustoimissa osotettu tarkkuus voi tässä kohden viedä tarkoituk-
sen perille, joka voidaan saavuttaa ainoastaan perin toisilla edelly-
tyksillä. Jo vuosikymmeniä on ulkomailla huomattu, että maan-

tieteellisen karttalaitoksen perustamisen vakavuus kokonaisuudessaan
riippuu siitä huolesta, kuinka varmasti laskettuja kiinnepisteitä kyllin
suuressa määrässä ja järjestelmällisen menettelytavan kautta saa-

daan hankituksi, sekä siitä tavasta, jolla näitä kiinnepisteitä käyte-
tään lukemattomain yksityismittausten yhdistämiseksi. Täsmälliset
mittaukset ja tarkka matematinen laskento on ainoa perustus, joka
tarjoo luotettavan vakuuden; ja tällä perustuksella työskentelemiseen
vaaditaan aivan omintapaisia ja laajaperäisiä alustavia opinnoita.

Maamme karttalaitoksessa löytyvät epäkohdat johtuvat niin-
muodoin sekä työn tieteellisen johdon että sen järjestelmällisen suo-
rittamisen oikean merkityksen liian halpana pitämisestä. Ne sen-
vuoksi pysyvät ja lisääntyvät niinkauvan kuin ei niiden alkusyytä
poisteta. Jo kauvan sitten on ääniä kuulunut, jotka ovat viitanneet
karttalaitoksen puutteellisuuksiin, ja myöskin eräs toinen voimassa
olevain maanmittausasetusten muutoksen perusteita valmistamaan
asetettu komitea on mietinnössään v. 1887 lausunut, että „koska
ylihallitus nykyisessä järjestysmuodossaan ei voi tarpeellisella asian-
tuntemisella ja tarkkuudella hoitaa maantieteellisiä töitä, kun niiden
johtamiseen ja toimittamiseen tarvitaan toisellaisia erikoistietoja kuin
isojako- ja veronpano-toimiin, olisi komitea mieluimmin ehdotellut,
että eri virasto niitä varten asetettaisiin". Mutta tässä kohden välttä-
mättömäin kustannusten pelko on tätä komiteaa estänyt ehdotuk-
sessaan johdonmukaisesti seuraamasta lausuttua periaatetta.

Kun nykyinen Suomen karttalaitoksen tarkastamista varten
asetettu komitea velvollisuutensa mukaan on tutkinut kysymystä
ajanmukaisen karttalaitoksen aikaansaamisesta maassamme sen koko
laajuudessa, ovat yllä esitetyt syyt karttalaitoksen nykyiseen epä-
tyydyttävään laatuun näkyneet niin selviltä, ettei komitea, niinkuin
seuraavasta näkyy, ole voinut olla ehdottamatta perinjuurisia toimen-
piteitä Suomenkin karttalaitosten perustamiseksi sille vakavalle poh-
jalle, joka kaikkialla, missä kartografiassa on päästy toivottuun tu-
lokseen, on havaittu ainoaksi kestäväksi. Epäilemättä tuottaa se
järkiperusteinen työ, jota tässä tarkoitetaan, melkoisia kustannuksia;
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kuitenkin katsoo komitea täytyvänsä huomauttaa, että sellaisen työn
vaatimia toimenpiteitä ei itse asiassa voida välttää, jos tahdotaan
kelvollista tulosta. Jos kustannusten vuoksi tyydytään vaan puolit-
tain hyväksymään ehdotuksen periajatusta ja käytännössä koetetaan
oikoteitä käyttämällä perille pyrkiä, niin on selvä, että tullaan sa-
maan kokemukseen, kuin muissa maissa, joissa semmoisia yrityksiä
on tehty mutta havaittu perillepääsy mahdottomaksi, kustannukset
ja kallisarvoinen aika hukkaan menneiksi ja lopulla kuitenkin nähty
täytyvänsä ryhtyä ainoaan varmaan keinoon, nimittäin siihen, jonka
tiede on osottanut.

Ne laajat työt, joita komitea on katsonut velvollisuudekseen
ehdottaa, eivät kuitenkaan ole, niin suurella alalla, kuin koko Suo-
menmaa käsittää, pian suoritetut, vaikkakin ensimmäisiä karttalehtiä
voisi odottaa jo muutaman vuoden kuluttua perustamistöihin ryhty-
misen jälkeen.

Mutta nykyinenkin aika on oikeutettu vaatimaan sellaista yleis-
katsauskarttaa, josta nyt tunnetut puutteet ovat poistetut niin tar-
koin kuin käsillä olevat ainekset sallivat. Komitean mielestä on
siis yhdenaikaisesti perustavain töitten kanssa, jotka ovat mitä pi-
kimmin aljettavat järjestelmän ja varmuuden aikaansaamiseksi maan
tulevissa kartograafisissa töissä, ryhdyttävä johonkin toimeen jotta
verrattain vähän ajan kuluessa saataisiin kuntoon nykyaikaa varten
sovitettu yleiskatsaus-karttateos.

Mitä ensinnä tulee viimemainitun tarpeen tyydyttämiseen, on
komitea huomannut sen sitä enemmän varteen otettavaksi, koska
nykyjään jo on olemassa kiinnepisteitä melkoinen kokoelma, jota voi
edullisesti käyttää yleiskartassa löytyväin pääasiallisempienvirheitten
korjaamiseksi. Tämän suuntaisia toimia onkin jo pantu alulle sen
kautta, että Suomen maantieteellisessä seurassa on pidetty huolta
näiden pisteiden yhteen asettelemisesta yleiskatsauskarttaa varten.
Sittenkuin komitea oli saanut tiedon tämän karttatyön suunnitte-
lusta, pyysi se 12 p. Toukokuuta 1890 alamaisesti, että hyväksyttäi-
siin mainitun seuran valtionavun hakemus alustavain kokeiden toi-
meenpanemista varten. Näitä kokeita on suoritettu siten että jon-
kun määrätyn seudun pitäjänkarttoja on valokuvauksen avulla pie-
nennetty vähempään mittakaavaan ja kartat sitten yhdistetty äsken



62

mainittujen kiinnepisteiden jaerityisten maassa toimitettujen tarkastus-
mittausten perusteella, jolloinka myös vartavasten lähetetty insinööri
on aineksia erityisissä kohdissa tutkinut ja täydentänyt; myöskin on
kiinnepisteitä tarpeen vaatiessa lisätty uusilla määräyksillä. Komi-
tea on ottanut tutkiaksensa niitä kahta näytelehteä, jotka seura vii-
meisimpänä aikana sillä tavoin on valmistuttanut, ja havainnut, että
se keino, jota seura on käyttänyt kartan laatimiseksi käsillä olevain
ainesten perusteella, on ollut oikea. Tässä kohdin on vielä huomau-
tettava, että kartta on laadittu Gaussin konformi-koonisessa projek-
tioonissa, joka muun muassa on siitä edullinen, että kartan piirteet
ovat samanmuotoisia, kuin vastaavat piirteet maanpinnalla, ja että
tälle projektioonille ominaiset mittakaavan muutokset ovat main. kar-
talla tuskin huomattavissa. Verkko on ollut tarkasti piirretty niissä
osissa, joita komitea on tarkastanut.

Noiden kahden karttalehden rakenne perustuu noin 20 kiinne-
pisteelle, jotka, sikäli kuin komitea on niitä tarkastanut, ovat sijoi-
tetut koordinaatiensa mukaisesti, semmoisina kuin ne löytyvät eräässä
topograafikunnalta saadussa luettelossa. Kartanainesten yhdistämi-
seksi näiden kiinnepisteitten väliin on kukin 3:n tähtitieteellisesti mää-
rätyn pisteen välinen kolmio sekä kantakartalla että mittakaavassa
1 : 200,000 valokuvatuilla pitäjänkarttain jäljennöksillä jaettu lukui-
siin pienempiin kolmioihin, joiden sisällä jäljennösten yksityiskohdat
ovat siirretyt kantakartalle. Useimmissa pitäjissä on jokin piste,
tavallisimmin kirkko, ollut joko tähtitieteellisesti tai geodeetisesti
määrätty ja senvuoksi voinut tukea eri pitäjänkarttain yhdistä-
mistä. Missä näin ei ole ollut asia, on erityistä huomiota kiin-
nitetty mahdollisimmasti oikeaan yhteensovittamiseen. Niinpä on
Sääksmäellä naapuripitäjäin rajat ensiksi merkitty kartalle näissä pi-
täjissä löytyväin kiinnepisteitten mukaan ja vasta sitten sijoitettu
paikoilleen kartanainekset. Tutkiessaan Sääksmäen kirkon siten syn-
tynyttä asemaa on komitea havainnut samaa, kuin muitakin kartan
välimatkoja mitatessaan, nimittäin että näiden ja yleiskartalla löyty-
väin välimatkain keskinäiset poikkeukset ovat lähipitäin samat kuin
kiinnepisteistä johdetut yleiskartan oikaisut.

Kartta on vielä epätäydellinen siihen nähden ettei paikkain
nimiä ole sijoitettu kohdillensa vaikka ne kyllä ovat luetellut. Yksi-
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tyiskohtain asettelemistavan on komitea huomannut oikeaksi. Yksi-
tyiskohtain tarkastamista vaikeutti kuitenkin se seikka, ettei näistä
seuduista ole laadittu topograafisia karttoja eikä myöskään maan-
mittauksen ylihallituksessa löytynyt uusia mittauksia näiltä seuduilta.
Sitävastoin on komitea ollut tilaisuudessa vertaamaan seuran kar-
talla löytyviä teitä niihin ilmoituksiin, joita maanmittauksen ylihalli-
tus kuvernöörien kautta on kruununnimismiehiltä pyytänyt käytettä-
väksi maan tiekartan laatimiseen ja yleensä huomannut ne yhtäpitä-
viksi. Huomatut poikkeukset riippuvat osaksi siitä, että ylihallituksen
kartta käsittää ainoastaan sellaiset tiet, jotka säädetyssä järjestyk-
sessä ovat määrätyt ylläpidettäviksi, kun sitävastoin seuran kar-
talle on merkitty kartanaineksissa jo ennestään löytyvät sekä lähe-
tetyn insinöörin sen lisäksi merkitsemät tiet.

Komitea on siten havainnut, että seuran karttakokeet ovat
järjestelmällisesti suunnitellut ja näytelehdet pääasiassa tarkasti toi-
mitetut sekä että ulkona toimitettujen täytetöitten kautta joukko
aineksissa löytyviä virhellisyyksiä teiden y. m. suhteen on oikaistu,
joita paitse uusia asutuksia on silmämääräisesti tai tiedonantojen
mukaan sijoitettu ja kyläryhmiä ilmoitettu säännönmukaisilla mer-
keillä. Koska kuitenkin on syytä tehdä eräissä suhteissa muistutuksia
tarpeellisiksi nähtyjä täytetöitä vastaan, joihin töihin tarvittaisiin
useampia henkilöitä, olisi komitean mielestä seuralle annettava mah-
dollisuutta hankkia palvelukseensa riittäviä ja kykeneviä työvoimia.
Asiaa siten järjestämällä ja otaksumalla, että tästälähin niinkuin
tähänkin saakka kaikkea tarpeellista myötävaikutusta ja apua suo-
daan seuran yrityksen osaksi hallituksen ja hallitusvirastojen puo-
lelta sekä aineksiin nähden että määräämällä sopivia henkilöitä ul-
kona toimitettavia tarkastus- ja täytetöitä varten, voidaan komitean
mielestä sillä tavalla saada aikaan karttalaitos, joka paremmin kuin
nykyiset kartat tyydyttäisi lähimmät tarpeet.

Mitä taasen tulee niihin töihin, joita komitea on katsonut vel-
vollisuudeksensa ehdottaa kaikin puolin ajanmukaisen karttalaitoksen
aikaansaamista varten, ovat ne niin laajat ja senlaatuiset, että nii-
den esitys yleiskatsauksen säilyttämiseksi on tapahtuva eri luvuissa,
joiden pääasialliseen sisällykseen tässä lyhyesti viitataan.
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Muissa maissa saavutettu kokemus osottaa, että kaikkien maan
kartograafisten töitten perusteeksi tarvitaan välttämättömästi ensim-
mäisen luokan kolmioita täydellinen verkko, joka on laadittu yhte-
näisen suunnittelun mukaan ja suurimmalla huolellisuudella. Liitty-
mällä harvalukuisiin mutta kaiken mahdollisuuden mukaan mitä tar-
kimmin määrättyihin tähtitieteellisiin pisteisiin ja lähtien tarkoin
mitatuista asemista, on triangulatiooni sitä seuraavan visun las-
kennon jälkeen vakaannuttava kiinnepisteitten maantieteellisen ase-
man. Tarkkavaakitusten kautta määrätään myöskin eräiden pää-
pisteiden korkeus sekä toistensa että meren suhteen, jonka keski-
määräinen korkeus määrätään erityisten tarkkain havaintojen kautta.
Näitä perustavia töitä käsitellään jäljempänä ensimmäisessä luvussa
(I). Paitsi maantieteellistä ja kartograafista arvoansa saavuttaisivat
tässä ehdotellut toimet erinomaisen suuren tieteellisen merkityksen
peruskysymysten ratkaisussa, maan kohoamisen, sen hydrografian
ja erittäinkin Suomenmaahan kuuluvan geoidi-osan tutkimisessa, jotka
tutkimukset ovat mitä tärkeimpiä maapallon yleisessä selityksessä,
mutta jotka, ollen kauttaaltaan kotimaisia, etupäässä ovat katsotta-
vat meidän omain tutkijaimme tehtäviksi.

Toisessa luvussa (H) esitetään tarpeelliset geodeetiset täyte-
työt ja toisen luokan vaakitustoimet, joiden tuloksista on muodos-
tuva lähtökohtia maan kaikissa osissa suoritettavia erityismittauksia
varten.

Täten hankittujen kiinnepisteitten perusteella voidaan maan-
mittaustoimien, vesimittausten, topograafisten kuvaamisien, vaaki-
tuksien y. m. kautta syntyneet kartograafiset ainekset saattaa käyttö-
kelpoiseksi sommittamalla ne kentällä erityisesti toimitettavain yh-
distys- ja täytemittausten kautta yhdistetyksi pohjakartaksi, joka
myöskin kuvaisi maanpinnan korkeussuhteet ja olisi perustuksena
eri tarkoituksia varten laadittaville kartoille; tästä tehdään lähem-
min selvää kolmannessa luvussa (III).

Koska nyt ehdotetut toimet muodostavat perin tärkeän ja omi-
naisen lisäyksen niihin töihin, joita tähän saakka on meidän maassa
suoritettu ja vaativat erikoistietoja omistavaa virkamiehistöä, katsoo
komitea sen perusteella mitä aikaisemmin on lausuttu siitä, kuinka
sopimatonta on jättää näiden töiden suorittamista maanmittauslai-
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toksen haltuun, että on muodostettava erityinen laitos näitä toimia
varten. Tähän tulee lisäksi, että tulevan karttalaitoksen laatimisessa
on käytettävä muitakin kartanaineksia kuin jakokarttoja, nimittäin
luotsilaitoksen mittauksia, topograafisia karttoja ja tie- ja vesiraken-
nuksia varten toimitettuja vaakituksia, ja että kaikkia käsillä olevia
aineksia voidaan menestyksellä käyttää ainoastaan siihen kykenevän
viraston tarkan arvostelun mukaan. Kokonaisuudessaan syntyy tästä
siten työala, jonka runsaus ja laatu sangen vähän sopivat maanmit-
tauslaitokseen, jolla taloudellisena laitoksena — jos sen tulee täyt-
tää oikeutettuja vaatimuksia toimitusten nopeuteen ja tarkkuuteen
nähden — on enemmin kuin kylliksi työtä oman varsinaisen tehtä-
vänsä suorittamisessa. Vähempi lisäys saman laitoksen työvoimiin
taikka ylitirehtöörin alaisen maanmittaus-ylihallituksen maantieteel-
lisen osaston laajentaminen ei ole komitean mielestä mainittui-
hin töihin nähden tyydyttävä; se epäilemättä johtaisi siihen, että
karttalaitokselle niin tärkeä geodeetinen puoli joutuisi syrjään
mainitun ylihallituksen, sen varsinaisen tarkoituksen mukaan jako-
laitoksen ja taloudellisen karttatyön puoleen suunnatun, toiminnan
tieltä. Tämän välttämiseksi ja suojellakseen matematisen työn ja
geodeetisten toimien johtoa kaikilta häiritseviltä vaikutuksilta, on
tuolle johdolle annettava täydellinen itsenäisyys, jotta se, riippu-
matta vieraista tarkoituksista ja vaikutuksista, voisi tieteen osotta-
malla tiellä jakaumatta antautua tehtävänsä täyttämiseen.

Yllä lausutun johdosta ja nojaamalla siihen kokemukseen, joka
sekä omassa maassa että ulkomailla on saavutettu, katsoo komitea
velvollisuudeksensa ehdottaa, että maantieteellisen karttatyön johto
ja toimittaminen poistetaan maanmittauslaitokselta ja siirretään eri-
tyiselle geodeetisellekommissioonille. Aikaisemminkin on samanlaisia
syrjään jääneitä hallinnon haaroja erotettu niistä virastoista, joihin
ne ennen ovat kuuluneet, ja kokemus on näyttänyt, että itse asialle
siitä on ollut melkoista etua ja että molemmilla laitoksilla on ollut
kyllin paljon työtä. Otaksumista, että nyt ehdotettu kommissiooni
jonkin ajan kuluttua voisi päättää tehtävänsä ja sen jälkeen käydä
tarpeettomaksi, ei komitean mielestä voida perustaa päteville syille.
Jos kysymyksessä olisi vain työvoimien puutteen poistaminen johon-
kin virkakuntaan liiaksi kasaantuneitten tehtävien tähden, niin ei
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sitävarten tarvittaisi itsenäistä laitosta. Mutta tällä kertaa on puute
siinä, että maanmittauslaitokselle vieraan työalan johto on puuttuvain
ammattitietojen vuoksi joutunut laiminlyödyksi ja että tarpeellista
perustamista puuttuva työ on joutunut väärille jäljille. Siksipä tälle
työlle tarvitaan ei ainoastaan täydellistä uutta suunnittelua vaan
myöskin asianmukaista johtoa tulevaisuudessa. Kun otetaan huo-
mioon Suomenmaan laaja pinta-ala, on helposti nähtävänä, että yksis-
tään perustavatkin päätoimitukset vaativat melkoisen pitkän ajan,
erittäinkin jos niitä on ulonnettava maan pohjoisille seuduille. Kom-
missioonille tulisi vielä toimeksi geodeetisten täytetöitten johtaminen
sekä huolenpito kaikesta siitä, mikä kuuluu kantakartan aikaansaa-
miseen ja sen pysyttämiseen niiden muutosten tasalla, joita maan
eri suuntiin kulkeva kehitys saapi matkaan, sekä siitä riippuvaan,
yhä nousevaan eri tarkoituksiin sopivain erikoiskarttain tarpeen tyy-
dyttämiseen. On siten selvää, että kommissioonilla, niinkuin kaikilla
muillakin hallinnollisilla laitoksilla, on oleva täysin työtä kaikeksi
tulevaisuudeksi. Vihdoin olisi tämän laitoksen velvollisuutena käsi-
tellä geodeetisia kysymyksiä tieteelliseltäkin kannalta, seurata kaik-
kien sen toimintaa koskevain olojen kehitystä sekä koettaa meidän-
kin maassa saattaa vallalle sellaisia uusia näkökohtia, jotka muualla
ovat osottautuneet hyötyä tuottaviksi. Ei missään maassa ole geo-
deetista työtä kannattava laitos joutunut työn puutteeseen, päinvas-
toin on se suurissa sivistysmaissa alati kasvanut laajuuteen ja mer-
kitykseen nähden.

Neljännessä luvussa (IV) selvittää komitea sitä järjestystä, joka
näyttää olevan tarpeellinen geodeetiselle kommissioonille, ja sen yh-
dystyötä toisten maamme virkakuntain kanssa.

Sitten on komitea viidennessä luvussa (V) lausuva mielipiteensä
karttain monistelemisesta jakuudennessa luvussa (VI) sovittelevayhteen
tietoja sekä geodeetisen kommissioonin että — mikäli mahdollista —

myöskin ehdotettujen töitten kustannuksista. Viimeiseksi aikoo ko-
mitea loppuluvussa (VII) käsitellä kysymystä erilaisten karttatöitten
toimittamisesta maassamme ja esittää muutamia näkökohtia, jotka
siinä suhteessa ovat varteen otettavat.



I. Perustavista töistä.

1. Ensimmäisen In okan geodeetiset työt sekä niihin kuuluvat
tähtitieteelliset paikkamääräykset.

Jo edellä on komitea huomauttanut, että pääasiallisimpana
syynä karttain sommittelussa jarakenteessa vallitseviin puutteellisuuk-
siin on puute yhtenäisestä ja luotettavasta perustuksesta, joka yhdis-
täisi erilliset yksityiskuvaukset ja välittäisi niiden yhteensovittamista.
Sittenkuin topograafikunnan toimittamain tähtitieteellis-geodeetisten
töitten kautta on määrätty suuri joukko kiinnepisteitä kaikkialla
maassa Oulun leveysasteen eteläpuolella, voisi näissä olla kyllin
tarkka perustus pienempi-mittakaavaisille kartoille. Kuitenkin on
jo aikaisemmin topograafista karttalaitosta arvostellessa huomautettu,
että aivan yksinäisesti määrätyt ja luotipoikkeusten alaiset tähtitie-
teelliset pisteet eivät yksinänsä kelpaa tyydyttäväksi perustukseksi
karttain laatimiseen sellaisessa mittakaavassa, jommoista maan kan-
takartta vaatii, sekä että sellainen perustus voidaan saada aikaan
ainoastaan ensimmäisen luokan trigonometrisen pääverkon kautta.
Sen mukaan kuin ulkomailla ja osaksi jo omassakin maassa saadut
kokemukset osottavat, on kaikkialla, missä tämäntapaisten perus-
tavani toimitusten sijasta on yritetty käyttää toisia, helpompia mutta
vähemmin tarkkoja toimituksia, esim. tähtitieteellisiä, ovat vaikeudet
määräysten tulosten ja karttateoksen osain yhteensovittamisessa ai-
kain kuluessa käyneet yhä enemmän silmiin pistäviksi, kunnes lopuksi
kalliisti maksetun kokemuksen jälkeen ja uhraamalla suurimman osan

aikaisemmin tehdystä työstä on pakostakin ja niin pian kuin mah-
dollista ollut ryhdyttävä ainoaan täysinluotettavaan keinoon, nimit-
täin geodeetisen pääverkon laatimiseen yhteydessä sen oikein asettami-
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seksi tarpeellisten tarkkain määräysten kanssa. Eikä todellakaan ole
meidän niukkavaraisella ja alaltaan laajalla maalla varaa tuhlata —

muka säästääkseen — aikaa ja rahoja kalliisiin kokeisiin, jotka koke-
mus jo on hyljännyt.

Mutta jos kerran ryhdytään mainitunlaisiin perustaviin töihin,
jotka kaikissa tapauksissa vaativat melkoisia kustannuksia, ovat ne
myös järjestettävät siten, että niistä saadaan monipuolisin hyöty.

Trigonometrisen pääverkon mittauksissa on senvuoksi pyrittävä
niin suureen tarkkuuteen kuin semmoisissa töissä on mahdollista
saavuttaa. Sen kautta voidaan sitä käyttää ei ainoastaan nyt aijot-
tuihin vaan myös kaikkiin tuleviin ja vaikka kuinka suurissa mitta-
kaavoissa laadittaviin karttatöihin. Paitse sitä hyötyä, jota puheen-
alaiset työt sillä tavoin tuottavat kartografian yhteydessä oleville
käytännöllisille tarkoituksille, käypi niiden kautta sen ohessa mah-
dolliseksi toimittaa tieteelle tärkeitä maan muodon ja suuruuden tut-
kimuksia sekä selvittää tuo kartograafisessakin suhteessa tärkeä kysy-
mys sen paikallissferoidin määräämisestä, joka Suomenmaan alueella
lähinnä liittyy matematiseen maanpintaan eli n. s. geoidiin. Täten
opittaisiin vielä tuntemaan luotilinjan poikkeuksia eri paikoilla, johonka
sekä maanpinnan vaihteleva muoto että maakerroksien geognostinen
laatu, niiden asema, erilainen tiheys, suuremmat maanalaiset onte-
vuudet, melkoisemmat metalliainejoukot y. m. samallaiset asian-
haarat ovat syynä. Tähtitieteellisten ja geodeetisten määräysten
yhteensovittaminen voi siten antaa viittauksia, jotka johtavat käy-
tännöllisesti tärkeihin geoloogisiinkeksintöihin.

Ne tutkimukset, joita mainitussa suhteessa maassamme jo on
toimitettu, viittaavat siihen suuntaan, että huomattavia luotilinjan
poikkeuksia täälläkin löytyy, ja tämä yhä enemmin antaa syytä täy-
dentämään näihin seikkoihin kuuluvia tutkimuksia.

Tehdessä ehdotusta geodeetista pääverkkoa varten on komi-
tealla ollut valittavana kaksi keinoa, jotka tässä kohden ovat tar-
jolla ja joita on muissa maissa käytetty, nimittäin joko laatia koko
maan peittävä verkko ensimmäisen luokan kolmioita, tai jakaa maa
sellaisista kolmioista yhdistettyjen ketjujen kautta sopiviin pienem-
piin alueisiin. Näistä vaihtoehdoista on komitea empimättä yhtynyt
puolustamaan jälkimmäistä, koska sekin tarjoo täysin tyydyttävän
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tuloksen, tuottaa verrattain vähempiä kustannuksia ja sen lisäksi
vielä soveltuu meidän maan pintasuhteisiin ja yleiseen maantieteel-
liseen muotoon.

Komitea pyytää siis alamaisuudessa ehdottaa:

että kaikki tulevat karttatyöt perustetaan ensimmäi-
sen luokan kolmioketjuille, joiden ulottuvaisuus on sellai-
nen, että näiden ketjujen rajoittamilla alueilla riittävä
tarkkuus voidaan saavuttaa geodeetisilla täytetöillä.

Jotta geodeetisten perustustöitten tarkoitus, luoda karttalaitok-
seen järjestelmää ja luotettavaisuuutta, saavutettaisiin, katsoo komi-
tea että, käyttämällä jo toimitettua astemittausta ja edellyttämällä
että maamme alueella oleva osa baltialaista triangulatioonia ainakin
osittain kelpaa käytettäväksi, seuraavat ensimmäisen luokan kolmioit-
ten pääketjut ovat suoritettavat, nimittäin:

l:o) läntinen ketju, joka alkaen lähimmästä käytettävästä bal-
tialaisen triangulatioonin sivusta läheltä Turkua jatkuisi pitkin Poh-
janlahden rannikkoa Ouluun saakka ja siellä seuduin yhtyisi johon-
kin astemittauksen sivuun. Merenrantaa lähinnä olevat pisteet tätä
ketjua voisivat muun muassa hankkia siellä jo toimitetuille hydro-
graafisille töille luotettavan kartograafisen perustuksen, jommoiseksi
ne tähtitieteellisesti määrätyt pisteet, joita siellä tätä ennen on käy-
tetty, eivät yhtä suuressa määrässä sovellu.

2:o) itäinen ketju, jokaalkaen jostakin sopivasta baltialaisen trian-
gulatioonin sivusta Viipurin ja Kronstadtin välillä ja kulkien Laato-
kan länsipuolta, etenisi Korpiselän ja Suojärven kirkkojen sekä Pie-
lisen järven ja Aunuksen kuvernementin rajan välitse Kajaanin poh-
joispuolella oleviin astemittauspisteisiin.

3:o) poikkiketju, joka alkaisi ensinmainitun läntisen ketjun kol-
miopisteistä Porin lähiseudulla, yhtyisi saman leveysasteen kohdilla
astemittaukseen ja jatkuisi noin pitkin Mikkelin jaSortavalan leveys-
piiriä sopiviin pisteisiin itäisellä pääketjulla.

4:o) toinen poikkiketju, Nikolainkaupungista läntisellä ketjulla
Kilpimäen pisteeseen astemittauksella sekä siitä eteenpäin Kuopion
kautta ja Joensuun pohjoispuolitse, jos mahdollista koskettamalla
tätä kaupunkia, Pielisen järven kaakkoispäähän.



70

Missä ehdotetut kolmioketjut tulisivat kulkemaan aikaisempien
tähtitieteellisesti määrättyjen pisteitten läheltä, olisi suotavaa, että
näitä jälkimmäisiä suoranaisesti yhdistettäisiin kolmioverkkoon.

Mainitut kolmioketjut yhdessä astemittauksen ja baltialaisen
triangulatioonin kanssa jakaisivat Oulun leveyspiiriä etelämpänä olevan
osan maata kuuteen puolisuunnikkaan muotoiseen alueeseen, joiden
sivut olisivat 100 ä 200 kilometrin pitkiä ja joidenka piirissä pää-
ketjuihin liittymällä voitaisiin toimittaa täysin luotettavia geodeetisia
täytetöitä.

Jos kuitenkin tulevissa täytetöissä luoteinen puolisuunnikas huo-
mattaisiin liian suureksi, niin katsoo komitea sitä voitavan sopivim-
min jakaa poikkiketjulla astemittauksesta Kokkolaan, jonka maantie-
teellinen pituus on sähkölennättimellä määrätty.

Jotta kolmiosivujen pituus saataisiin tarkemmaksi ja täydelli-
sesti tarkastetuksi, pitäisi mitata muutamia uusia asemia. Näistä
voisi yhden sopivasti mitata Vaasan seuduilla, jossa maanpinta so-
veltuu aseman mittaukseen ja josta kolmioketjun voisi Merenkur-
kun yli yhdistää Ruotsin ja Norjan kolmioverkkoon; toinen olisi
mitattava Turun lähellä baltialaiseen triangulatiooniin kuuluvan lähtö-
sivun tarkastamista varten, ja kolmas itäisellä kolmioketjulla esimer-
kiksi Joensuun kaupungin tienoolla tai, jos ketju tulisi koskettamaan
Pielistä, tämän järven läheisyydessä.

Vaikkei komitea tällä haavaa, silmällä pitäen tämänlaatuisiin
töihin kuuluvia kustannuksia, olekaan tahtonut tehdä mitään lopul-
lista ehdotusta maan jäljellä olevan Oulua pohjoisemman osan kol-
mioimiseksi, ei ole komitea kuitenkaan katsonut voivansa jättääkos-
kettamatta kysymystä maan pohjoisimman osan kartoittamisesta, eri-
toten koska näilläkin seuduilla, jos siellä vallitseva ajanmukaisten
kulkuneuvojen puute tulee tunnustetuksi ja poistetuksi, luultavasti
on. alkava nopeampi taloudellinen kehitys ja samalla tarkempi kar-
toittaminen siellä on käyvä tarpeelliseksi. Siihen kuuluviin perus-
taviin töihin nähden on komitea katsonut täytyvänsä esittää kaksi
vaihtoehdotusta, joiden välillä valitseminen voisi jäädätulevaisuuteen.

Toiseen ehdotukseen kuuluu:
l:o) kolmioketju puolipäiväpiirin suunnassa Kajaanista Hyryn-

salmen, Suomusjärven, Kuusamon, Kemijärven, Sodankylän ja Inarin
kautta Utsjoelle, missä se voisi liittyä Norjan triangulatiooniin, ja
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räykset.

2:o) poikkiketju Kemijärven seuduilta pitkin Kemijoen laaksoa
Kemiin tai Tornioon.

Toisen vaihtoehdotuksen mukaan olisi pitkin Tornionjokea kul-
keva astemittauksen osa uusittava ja ennenmainittu itäinen pääketju
jatkettava Kajaanista itäänpäin olevista pisteistä pitkin maan itärajaa
Norjan triangulatiooniin.

Edellisen vaihtoehdotuksen perusteeksi mainittakoon, että pää-
ketju silloin kulkisi keskeltä halki maan pohjoisimman osan ja muo-
dostaisi suoranaisen jatkon venäläis-skandinaavialaiseen astemittauk-
seen, jota rahallisista syistä on johdettu pitkin Tornion jokilaaksoa,
jotenka se on joutunut syrjään päämeridiaanistaan. Jälkimmäisen
vaihtoehdotuksen kautta taas saataisiin kolmioketjuja, jotka seurai-
sivat maan pohjoisimman osan rajoja, joten tämän alueen geodeeti-
nen perusverkko saisi enemmän yhtäläisyyttä maamme eteläisempien
osain verkkojen kanssa.

Niiden monien ja kauvas näkyväin tunturikukkulain kautta, joita
Lapissa niin runsaasti löytyy, tarjoisivat molemmat nämät ehdotuk-
set jokseenkin yhtä suuria etuja tuleville töille.

Siirtyessään ehdottamaan toimia tähtitieteellisiä havaintoja var-
ten, joihin yllä ehdotetut kolmioketjut olisivat liitettävät, pyytää
komitea ensiksi huomauttaa valmiina oleviin aineksiin nähden, että
niistä voivat tulla käytäntöön ainoastaan astemittauksessa toimitetut
latituudimääräykset, topograafikunnan tähtitieteelliset työt sekä ne
määräykset, joiden kautta Helsingin tähtitornin asema on määrätty.
Niiden sekä astemittaukseen että baltialaiseen triangulatiooniin kuulu-
vain tähtitieteellisten pisteitten longituudi olisi sähkölennättimellä
määrättävä missä sitä ei vielä ole tehty. Jälkimmäistä varten pitäisi
sen ohessa toimittaa uudistettuja leveysmääräyksiä ja tehdä ne yhtä
täydellisiksi kuin venäläis-skandinaavialaisessa astemittauksessakin.
Mitä topograafikunnan toimittamiin tähtitieteellisiin määräyksiin tulee,
voidaan ainoastaan longitudimääräyksiä sähkölennättimen avulla pitää
kyllin tarkkoina ensimmäisen luokan kolmioketjujen sferoidille asette-
lemista varten, mahdollisesti esiintyväin luotiviivan poikkeusten suu-
ruuden ja Suomen alueelle sattuvan geoidin pinnan osan määrää-
mistä varten. Mutta mainituissakin longitudimääräyksissä tarvittai-
siin osittaisia täydellisentämisiä erittäinkin Turun—Porin longituudi-
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erotukseen nähden, joka on määrätty perin epäsuotuisissa ulkonai-
sissa oloissa ja Viipurin ja Kuopion välillä olevaan erotukseen näh-
den, jossa n. s. persoonallisten yhtälöjen laskeminen on aiheuttanut
pitämään määräystä vähemmin varmana. Sitä vastoin eivät krono-
metrimatkat, vaikka niitä huolellisestikin toimitettaisiin, voi tuottaa
yhtä tarkkoja longitudimääräyksiä kuin sähkölennättimen käyttäminen.
Topograafikunnan upseerien toimittamat leveysmääräykset perustuvat
liian harvalukuisille mittauksille, jotta niitä voitaisiin pitää tarkem-
pina kuin mitä alkujaan on tarkoitettu. Jos niitä täydennettäisiin
samallaisilla ja sen lisäksi vielä toisellaisillakin koneilla tehdyillä
uusilla havainnoilla, voitaisiin niitä käyttää maamme triangulatioonin
pääpisteittenkin määräämiseen. Kuitenkin ovat sekä nämät leveys-
määräykset että kronometrimatkain tulokset jo nytkin siinä määrin
tarkkoja, että niitä trigonometristen mittausten yhteydessä voidaan
käyttää luotiviivan poikkeusten osottamisen ja näiden sekä muiden
maatamme koskevain geodeetisten kysymysten tutkimiseen.

Yllä lausutun johdosta katsoo komitea uusia määräyksiä tar-
peellisiksi ja ovat ne niillä paikoin, missä eri kolmioketjut leikkaavat
toisiansa, toimitettavat parhaimman laatuisilla koneilla, mutta osit-
tain myös toisten menettelytapain mukaan. Komitea senvuoksi eh-
dottaa, että uusia leveysmääräyksiä toimitettaisiin Turussa, Porissa,
Kristiinankaupungissa, Nikolainkaupungissa, Kokkolassa, Pyhäjoella
ja Oulussa, sen lisäksi kolmiopisteillä Mäkipäällys, Loviisa, Kilpimäki,
limäki jaMurtomäki sekä Uudellakirkolla, Käkisalmessa, Sortavalassa,
Joensuussa ja Pielisellä ja vihdoin Lahdessa, Jämsässä jaTampereella.
Nämät pisteet ovat siten valitut, että leveyserotukset tekevät noin
yhden asteen, osittain suodakseen tilaisuutta kokonaan differentia-
listen menettelytapain' käyttämiseen, osittain pitämällä silmällä sitä
tieteellistä arvoa, jota tarjoo leveysasteiden pituuden vertaaminen sekä
eri latitudia vastaavilla paikoilla samaa meridiaania että myöskin eri
meridiaanilla yhtäläisen latitudin kohdalla. Jokainen leveys olisi sil-
loin määrättävä vähintäkin kahden toisestaan aivan riippumattoman
menettelytavan mukaan. Toiseksi menettelytavaksi on komitea ajatellut
vertikali-sirkkelillä tehtäviä havainnoita, toiseksi taas ensimmäisessä
vertikalissa passage-koneella tehtäviä määräyksiä. Jälkimmäistä me-
nettelytapaa käyttäessä tulisi ottaa huomioon, että kahdessa paikassa,
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joiden leveyserotus ei nouse yhtä astetta paljoa suuremmaksi, käy-
tettäisiin osaksi samoja tähtiä. Sellaista menettelyä mielessä pitäen
on ehdotettu leveysmääräyksen täydentämistä kahdessa astemittauk-
senkin tähtitieteellisessä pisteessä.

Sähkölennättimen avulla tehtäviä pituusmääräyksiä pyytää ko-
mitea alamaisuudessa ehdottaa suoritettavaksi seuraavien pisteiden
välillä:

Turku—Pori;
Viipuri—Kuopio;
Pori—Tampere—Jämsä—Mikkeli—Sortavala;
Viipuri—Sortavala—Pielinen—Kajaani;
Nikolainkaupunki—Kilpimäki—Kuopio—Pielinen; sekä
Kajaani—Oulu—Pyhäjoki—Kokkola.
Näiden pituusmääräysten kautta voitaisiin geodeetisia poikki-

ketjuja käyttää pituusastemittauksiin eri parallelipiireillä.
Koska geodeetisia pääpisteitä, joitaylläkerrotussa järjestyksessä

tulisi ensimmäisen luokan kolmiomittauksen kautta maassamme mää-
rättäväksi, ja samoin niihin kuuluvia tähtitieteellisiä pääpisteitä voi-
daan hankkia ainoastaan monien kalliitten töitten kautta ja koska
niitä tulevaisuudessa aina tarvitaan sekä kartograafisiin että tieteel-
lisiin tarkoituksiin, niin pitäisi geodeetisia jatähtitieteellisiä mittaus-
töitä toimitettaessa näitä pisteitä merkitä maahan niin selvästi, että
niitä milloin hyvänsä voi helposti löytää, ja tulisi nämät merkit saat-
taa samallaiseen lainsuojaan kuin rajapyykit. Estääksensä maan-
omistajain puolelta kohtaavia vaikeuksia sellaisia merkkiä ja niiden
suojuksia laitettaessa, olisi tarpeen tullessa niitä ympäröivä maa 10
—25 □metrin laajuudelta pakkoluovutuksella lunastettava valtion
omaksi.

2. Tarkkavaakitukset (presisiooniniTeellerankset) ja niihin
kuuluvat vedenkorkeus-havainnot.

Samalla kuin yllämainitulla tavoin, tarkoilla horisontali-mit-
tauksilla perustetaan luotettava pohja maamme kartografialle, ovat
myöskin maan korkeussuhteet järjestelmällisesti tutkittavat ja mää-
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rättävät. Näiden suhteitten tarkemman tuntemisen puute on jo kau-
van ollut tuntuva taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä selvittäessä
ja se puute on eri aikoina aiheuttanut toimittamaan joukon korkeus-
määräyksiä rautatie- ja kanavarakennuksia, koskenperkauksia ja ve-
denlaskemistöitä tehdessä eri osissa maata. Kun näitä töitä ei ole
yhtenäisesti suoritettu, on niistä senvuoksi saatu vastauksia ainoas-
taan yksinäisiin kysymyksiin. Jos sitävastoin saataisiin toimitetuksi
niin täydellinen korkeussuhteitten tutkiminen, että se antaisi selvän
kokonaiskuvan joko koko maan tai suurempain alueitten korkeus-
suhteista, niin kävisi sen kautta mahdolliseksi monipuolisemmin ar-
vostella kaikkia maamme oro- ja hydrograafisesta muodostuksesta
riippuvia kysymyksiä. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on etu-
päässä välttämätöntä, että jo toimitetut ja tulevaisuudessa tarvitta-
vat korkeusmittaukset yhdistetään yhteisestä alkupisteestä lähtevistä
ja korkeudelleen tarkoin määrätyistä kiinnepisteistä muodostetun
perustuksen kautta, ja on semmoinen perustus tässä kohden yhtä
välttämätön kuin geodeetinen pääverkko horisontali-mittaukselle. Tätä
päämäärää varten pitäisi laatia perustavapresisiooninivelleeraus-verkko,
joka olisi muodostettu suljetuista monikulmioista ja ensi aluksi käsit-
täisi Oulun leveysastetta etelämpänä olevan maan. Jotta nämä vaa-
kitukset johtuisivat yhteisestä nollapisteestä sekä että korkeuden ero-
tukset määrättäisiin sekä Pohjan ja Suomen lahtien eri osain välillä
että näiden merenlahtien ja sisämaan suurempien järvien javesistöjen
välillä, pitäisi toimittaa havaintosarjoja vedenkorkeudesta kyllin lu-
kuisilla presisiooninivelleeraus-verkkoon yhdistetyillä pisteillä, sekä
merenrannoilla että Laatokan tienoilla ja sisämaassakin. Näiden
havaintojen tarkoituksena ei olisi ainoastaan keskimääräisen ve-
denkorkeuden selville saaminen kullakin mainitulla kohdalla jonakin
määrättynä aikana vaan myös niiden muutoksien tutkiminen, joita
vedenkorkeudessa aikain kuluessa tapahtuu, ja sen kautta tuon sekä
tieteellisesti että taloudellisesti, etenkin merikulkuun nähden, tärkeän
rannikon kohoamisen kysymyksen selvittäminen.

Tämän johdosta pyytää komitea tuoda esille ehdotuksia sekä
tarkkavaakitusverkon laatimiseksi että tarpeellisiksi toimenpiteiksi
vedenkorkeushavaintoja varten.

Mitä ensinnä tulee perustavan tarkkavaakitus-verkon laatimiseen,
niin on jo aikaisemmin lausutusta arvostelusta esiintynyt, etteivät
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ne korkeusmittaukset, joita maan eri osissa on toimitettu erinäis-
ten teknisten töitten suunnittelua varten, eivätkä myöskään topo-
graafikunnan vaakitus-teodolitijaksot sovellu sellaisen perusver-
kon aineksiksi. Useimmissa sivistysmaissa on sellaisen perusverkon
aikaansaamiseksi tämän vuosisadan jälkipuoliskon kuluessa toimi-
tettu erityisiä tarkkoja presisiooninivelleerauksia kansainvälisen geo-
deetisen kommissioonin ehdotuksen mukaan ja sen puolustamilla
perusteilla. Niiden mukaan toimitetaan nivelleeraukset etupäässä pitkin
rautateitä, mutta myös maanteitäkin myöten missä se monikulmioi-
den täydentämiseksi on'tarpeen vaatimaa, ja käydään jokainen linja
edes ja takaisin. Määrättyjen välimatkain päähän toisistansa merki-
tään sen ohessa korkeudelleen määrättyjä pisteitä maahan, niin että
yksityisvaakitukset voidaan niihin liittää. Puhumattakaan suu-
rista sivistysmaista, joissa puheena olevia töitä on tehty pal-
joa laajaperäisemmästi ja seikkaperäisemmästi, kuin mitä meidän laa-
jassa ja harvaan asutussa maassa ainakaan lähimmässä tulevaisuu-
dessa voi kysymykseen tulla, on naapurimaissammekin Ruotsissa ja
Norjassa viime vuosina innolla ryhdytty sellaisiin töihin ja osittain
jo saatu niitä toimitetuksikin.

Kaikkien mainittujen syiden nojalla ja koska nivelleeraukset
yleensä käyvät halvemmiksi, jos niitä toimitetaan pitkin rautateitä,
saa komitea ehdottaa:

että tarkkavaakituksia toimitettaisiin pitkin maamme
kaikkia rautateitä kansainvälisen geodeetisen kommissioo-
nin lausumain periaatteiden mukaan.

Voidaksensa laatia verkon niin täydelliseksi, että toisen luokan
vaakituksiakin varten saataisiin kyllin useita tukipisteitä, pitäisi sen
lisäksi toimittaa nivelleerauksia osaksi myös maanteitä pitkin, niin
että vaakitut linjat muodostaisivat suljetulta monikulmioita, jotenka
suurempaa tarkkuutta ja tarpeellista tarkastusta olisi saavutettavana.
Siinä tarkoituksessa katsoo komitea velvollisuudeksensa ehdottaa:

että paitse mainittuja vaakituksia rautateitä myöten
presisiooninivelleerauksia toimitettaisiin pitkin maanteitäkin
seuraavain paikkain välillä, nimittäin:
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Helsinki—Turku—Pori—Nikolainkaupunki;
Keuruu—Jyväskylä—Rautalampi—Suonenjoki;
Kuopio—Kajaani—Oulu—Tornio;
Kuopio—Joensuu;
Porvoo—Korkeakoski;
Konnevesi—Viitasaari—Sievin asema; sekä
Mikkeli—Savonlinna—Sortavala.

Vaakitusverkko olisi sitäpaitse Pietarissa yhdistettävä Venäjän
ja Torniossa skandinaavialaisiin vaakituksiin, jonka kautta päästäi-
siin yhteyteen Euroopan vaakitusverkon kanssa ja myös saataisiin
selvitetyksi tuo niin perin tärkeä kysymys Pohjan- ja Suomenlahden
vedenkorkeuden suhteesta Atlantin valtameren vedenpintaan.

Vaikka komitea tosin pitää toivottavana, että näitä vaakituksia
ulotettaisiin niihinkin osiin maata, jotka ovat jääneet ulkopuolelle
ehdotettua tarkkavaakitusverkkoa, katsoo komitea kumminkin että,
liian suurien kustannusten välttämiseksi, näille seuduille vastaiseksi
riittävä tarkkuus saavutettaisiin trigonometrisen korkeusmittauksen
kautta, yhteydessä aikaisemmin mainitun Joensuun ja Kajaanin väli-
sen ja Kuusamon kautta pohjoiseen jatkuvain ensimmäisen luokan
kolmiomittausten kanssa. Koska presisiooninivelleerausten kiinnepis-
teitä tulisi käytettäväksi seuraavia vaakituksia varten maassamme,
pitäisi, niinkuin geodeetisiakin pääpisteitä ja niinkuin kaikissa muis-
sakin maissa tällaisia nivelleerauksia toimitettaessa on tapahtunut,
myös näiden nivelleerausten kautta määrätyt kiinnepisteet samoin-
kuin alkupistekin merkitä pysyväisesti maahan määrättyjen välimat-
kain päähän toisistaan.

Mitä edelleen tulee Suomen rantoja piirittävän meren keskipin-
nan määräämiseen, josta koko ehdotettu vaakitusverkko ja sen suh-
teen maassamme mitatut pisteiden korkeudet olisivat luettavat, niin
on aina siitä saakka, kun kysymys rannan kohoamisesta alkoi suun-
nata tieteellistä huomiota puoleensa, tavan takaa tehty kokeita tämän
tasapinnan määräämiseksi havaintojen kautta. Selvitettävänä ei ni-
mittäin ollut ainoastaan kysymys siitä, missä määrin rannikon huo-
mattu kohoaminen johtuisi Pohjan- ja Suomenlahden veden alenemi-
sesta vaiko mannermaan kohoamisesta, vaan myöskin kysymys, mi-
ten tapahtuvain muutosten suuruus saataisiin eri paikoilla määrä-
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tyksi. Ne vuosiluvuilla varustetut merkit, joita siinä tarkoituksessa
on hakattu kallioihin Suomen rannikoilla, ovat kuitenkin syntyneet
jotenkin puutteellisista havainnoista ja jospa eivät aina osotakaan
aivan satunnaista vedenkorkeutta, ilmoittavat ne ainoastaan lyhyen
ajan kuluessa toimitettujen merenpinnan havaintojen keskimäärän,
niinkuin esim. ne monet merkit, joita 1830- ja 1840-luvuilla Suomen-
lahden merimittausretkikunta hakkautti kiveen. Itsestään on selvää,
että nämä merkit kelpaavat ainoastaan pääpiirteissä kuvailemaan
rannan etenemistä tai mahdollisesti auttamaan meren keskimääräi-
sen pinnan vuosisataisten muutosten selvittämistä. Kuitenkaan eivät
viimemainitun tapaiset muutokset ole yksinään huomiota ansaitsevia,
vaan myöskin mainitun ilmiön lyhyemmät ja aikakautiset vaihtelut
sekä sen riippuminen ilmanpainosta, tuulista y. m. Kaikkien näiden
vedenpinnan muutosten selvityksellä on merkitystä sekä tieteellisessä
suhteessa että käytännössäkin, merenkulkuun nähden. Sen johdosta
on jo 1850-luvulla pantu toimeen säännöllisiä, majakka- ja luotsi-
miehistön toimittamia havaintoja kiinteillä mittatangoilla monessa
kohdin, nimittäin Söderskärissä, Helsingissä, Porkkalassa, Hankonie-
men majakassa, Hankoniemen sisemmällä luotsiasemalla, Jungfrusun-
dissa, Utössä, Kobbaklinteillä, Lypörtössä, Ulötyssä, Rönnskärissä ja
Nikolainkaupungissa. Kuitenkin on kokemus täällä niinkuin muualla-
kin näyttänyt, että sentapaiset havainnot yleensä siihen tarkkuuteen
ja omantunnonmukaisuuteen nähden, millä niitä on suoritettu, jättä-
vät paljonkin toivomisen sijaa.

Huomioon on myöskin otettava, että tällaisten havaintojen toi-
mittaminen, joka on tapahtuva määrätyllä tunnilla joka päivä minkä-
laisessa ilmassa hyvänsä ja jota usein vaikeuttaa aaltoileminen, jää-
tyminen y. m., vaatii havaintoja toimittavalta miehistöltä suurempaa
asianharrastusta ja suurempaa vakuutusta sen tärkeydestä kuin ken-
tiesi oikeittain voi edellyttää useimmissa majakkamestareissa tai hei-
dän apulaisissansa ja luotseissa löytyvän.

Varma keino merenpinnan muutoksien seuraamiseen toivottavan
täydellisesti, katkeamattomassa sarjassa ja presisiooninivelleerauksia
vastaavalla tarkkuudella saavutetaan ainoastaan sijoittamalla tarkoi-
tuksenmukaisesti valittuihin kohtiin pitkin rannikkoa itsestään mer-
kitseviä mareograafeja. Ne ilmoittavat vedenpinnan nousemiset ja
laskemiset graafisesti, jonka ohessa havaintojen alainen vedenpinta
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on aaltoilemiselta suojattu kyllin syvältä nousevien paksujen torvien
kautta ja turvattu jäätymistä vastaan lämmitettävällä suojuksella.
Näillä koneilla on myöskin se etu, etteivät ne kaipaa jokapäiväistä
hoitamista. Suomessa onkin jo yksi sellainen kone olemassa, nimit-
täin Hankoniemen limnigraafi, joka on asetettu tiedeseuran valvonnan
alaiseksi. Ne ainekset, joita puheena oleva ja muut samalla tavalla
rakennetut laitokset antavat keskimääräisen vedenkorkeuden määrää-
miseksi, ovat kuitenkin, ennen niiden käyttämistä, aikaa ja vaivaa
maksavain erityisten laskentojen tarpeessa. Viime aikoina on sen-
vuoksi ruvettu käyttämään itsestään merkitseviä ja integreraavia ko-
neita, jotka eivät ainoastaan ilmoita kaikkia meren tasapinnan muu-
toksia vaan myöskin keskimääräisen tasapinnan joltakin määrätyltä
ajalta, ja sen kautta käypi puheena olevia havaintoja toimittaessa
mahdolliseksi vapautua siitä erilaisesta tarkkuudesta tahi taitavuu-
desta, jolla itsekukin havaintojen tekijä työnsä toimittaa, sekä myös-
kin välttää aikaa kuluttavia havaintoainesten laskemisia.

Ne tulokset, joita sellaisia koneita käyttämällä pitkin Saksan-
maan rantaa oli saavutettu, antoivat aihetta Saksan hallitukselle pyy-
tämään v. 1884 Ruotsia asettamaan samallaisia mareograafeja pitkin
Ruotsin rannikkoa, jotta siten voitaisiin täydellisesti selvittää tähän
kuuluvat seikat Itämeressä ja ulontaa havaintoja Pohjanmereen. Au-
liisti tarjoutui naapurimaamme täyttämään kehotusta ja niinpä pe-
rustettiin v. 1886 neljä asemaa vedenkorkeusmittauksia varten Etelä-
Ruotsin rannikolla, nimittäin Varbergissa, Ystadissa, Kungsholmin
linnoituksessa jaLandsortin majakassa. Sen ohessa ryhdyttiin tarkka-
vaakituksiin näiden asemain keskinäistä yhdistämistä varten. Vuo-
deksi 1891 on, siinä toivossa, että myöskin Suomessa piakkoin ryh-
dyttäisiin vastaaviin toimiin, myönnetty määrärahoja kahden aseman
perustamiseksi Pohjanlahteen, toinen Björnin majakoille Geflen seu-
duilla, toinen Ratanin luokse. Samaten kustannetaan tarkkavaaki-
tuksia Pohjois-Ruotsissa aina Tornioon saakka, jossa Ruotsin nivel-
leerausverkko jo läheisessä tulevaisuudessa luultavasti tulisi yhty-
mään Suomen nivelleerausverkkoon, ja toiselta puolen Norjan rajaa
kohden, missä yhtyminen sen maan vaakituksiin voisi tapahtua, jotta
Ruotsin vedenkorkeusmittauksen asemat voisivat liittyä niihin kym-
meneen mareograafiin, jotka jo ovat sijoitetut pitkin Norjan rannikkoa.
Ruotsin kunink. merikarttalaitoksen päällikkö onkin jo ryhtynyt kes-
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kusteluihin asianomaisten Suomen virallisten kanssa, jotta saataisiin
aikaan esitys asemien perustamiseksi vedenkorkeuden mittaamista var-
ten pitkin Pohjanlahden Suomenpuoleista rannikkoa, jossa suhteessa
Raahen jaKaskisen seutuja sekä vastaisuudessa myöskin Kemin tienoota
on katsottu siihen sopiviksi paikoiksi. Komitean tietoon on myöskin
tullut, että topograafisen osaston päällikkö keisarikunnan pääkaupun-
gissa on kääntynyt Suomen maantieteellisen seuran puoleen, jotta
seuran myötävaikutuksella saataisiin aikaan Hankoniemen limnigraafia
ja Kronstadtin pykälikköpaalua(pegeliä)yhdistävä presisiooninivellee-
raus. Jos näihin töihin ryhdyttäisiin ja etenkin jos mareograafi sijoi-
tettaisiin Suomenlahden itäiseenkin osaan, olisi varsin täydellinen ja
sangen toivottava selvitys saavutettavissa sekä vedenpinnan erotuk-
sista Pohjan- ja Suomenlahden eri osissa että maan kohoamisesta
pitkin Suomenmaan rannikkoja.

Mainittuja seikkoja mielessä pitäen uskaltaa komitea alamal
simmasti ehdottaa:

että vähintäkin kaksi mareograafia sijoitettaisiin Poh-
janlahteen ja yksi Suomenlahden itäosaan joko Koivistolle
tai vaihtoehtoisesti Kotkaan, riippuen niistä toimenpiteistä,
joihin lähimmässä tulevaisuudessa samaa tarkoitusta var-
ten ryhdyttäisiin Venäjällä, sekä että Hankoniemeen sijoi-
tettu mareograafi varustettaisiin ajanmukaisella integra-
tioonilaitoksella.

Mitä Pohjanlahden mareograafien sijoittamiseen tulee on komitea
havainnut, että Vaasan seutu voisi toisen sijoittamiseen olla varsin-
kin sopiva, koska se muodostaa yhden päätöspisteen rautateitä pit-
kin toimitettaville presisiooninivelleerauksille ja koska sen asema on
Merenkurkun varressa, Pohjanlahden molempain suurien vesisäiliöiden
rajalla, joihinka säiliöihin kumpikin Ruotsin molemmista mareograa-
feista on sijoitettu. Koska taas Ratanin tuleva mareograafi on poh-
joisemman vesisäiliön eteläosassa, pitäisi toinen Suomenpuoleisista
koneista sijoittaa niinkauvas pohjoiseen kuin mahdollista; kuitenkin
on tässä kohden otettava huomioon joensuiden korkovesien ja paik-
kakunnallisten suhteitten vaikutus. Siitä syystä lienee Raahe tai
mieluummin Simo tarkoitukseen sopivin. Sen lisäksi voitaisiin tule-
vaisuudessa mareograafin sijoittamisella eteläisempäänkin vesisäiliöön,
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esimerkiksi Uuteenkaupunkiin, saavuttaa vieläkin täydellisempi sel-
vitys kysymyksessä olevista suhteista.

Komitea on tässä kohden koettanut rajoittaa ehdotettujen mareo-
graafien lukumäärää mahdollisesti vähimpään, vaikka komitea kyllä
pitäisi tarkoituksenmukaisempana, että useampia hankkimalla kävisi
mahdolliseksi seurata vedenpinnan muutoksia useammillakin paikoilla
ja saavuttaa suurempaa selvyyttä näiden muutosten keskinäisestä
yhteydestä.

Useampia mareograafeja odottaessa ja jotta sillä välin edes lä-
henteleviä tuloksia voitaisiin saavuttaa, katsoo komitea niitä veden-
korkeushavaintoja, joita tähän saakka on toimitettu muutamilla maja-
koilla ja luotsiasemilla, yhä edelleenkin tarpeellisiksi ja jatkettaviksi.

Sisävesien pintasuhteitten tutkimukset ovat niinikään sekä tie-
teelle että käytännölle tärkeitä. Niiden kautta kävisi nimittäin mah-
dolliseksi sovittaa laivareittien syvyydet määrätyn tasapinnan mukaan
ja sen kautta arvioida niiden syvyyttä erilaisten vedenkorkeuksien
aikana; täten saataisiin myöskin koolle aineksia sademäärän run-
sauden määräämiseksi eri vesisäiliöissä. Sitäpaitse saataisiin siten
tärkeitä tietoja soiden ja nevain kuivaamista sekä järvenlaskemisia
ja koskenperkauksia koskevien ehdotuksien varalle. Vihdoin voisivat
sillä tavoin määrätyt suurempien järvien ja vesistöjen keskimääräiset
pinnat olla mitä edullisimpia lähtöpisteitä sellaisten seutujen erityis-
nivelleerauksissa, missä ei löydy tarkkain nivelleerausten kautta mää-
rättyjä pisteitä. Mareograafien sijoittaminen sisämaan eri vesistöihin
tuottaisi kuitenkin niin suuria kustannuksia, ettei komitea ole kat-
sonut voivansa tehdä mitään ehdotuksia siihen suuntaan; kuitenkaan
se ei epäile lausua suotavaksi, että hankittaisiin mareograafi, jota tar-
peen mukaan käytettäisiin Laatokalla, Saimaalla y. m. vesillä niiden
pinnassa mahdollisesti löytyväin aikakautisten muutosten tutkimiseksi.

Yllä lausutun johdosta ja koska kaikissa tapauksissa olisi tässä
edellä ehdotetuille töille tarpeellista, että edes lähennellen saataisiin
sisämaan vesistöjen keskimääräinen pinta määrätyksi, katsoo komi-
tea pykälikkö(pegeli)havaintoja näissä välttämättömiksi. Sellaisia ha-
vaintoja onkin niissä yleensä monesta syystä helpompi toimittaakuin
meressä. Nykyjään toimitetaan niitä piiri-insinöörien katsannon alla
maan eri kanavilla. Sen lisäksi on komitean mielestä pegelihavain-
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toja toimitettava Pielisjärvessä (Nurmeksen kauppalassa), Päijänteellä
(Kärkisissä), Laatokalla (Sortanlahdessa), Haukivedessä (Savonlin-
nassa) ja Orihvedessa (Puhoksella). Meteoroloogisten ja taloudellisten
suhteitten tutkimista varten sekä sen selvittämiseksi, missä määrin
jokien vesimäärä voinee vaikuttaa Pohjanlahden pintaan, olisi tär-
keää, että samallaisia pegeli-havaintoja toimitettaisiin Pohjanmaan
virroissa, joko niin lähellä joen suuta, kuin mahdollista, tai myöskin
sellaisissa paikoissa, joissa rautatie kulkee virran yli, jossa tapauk-
sessa sopivia havainnontekijöitä helposti voisi saada rautatien mie-
histöstä.

Niitä perustavia töitä, joita edellisessä on ehdotettu, sekä geo-
deetisia töitä että presisiooninivelleerauksia, pitää komitea niin tär-
keinä ja niin hyödyllisinä, että ne pitäisi yhdessä jaksossa suorittaa
niinpian kuin mahdollista. Näihin mittauksiin lähinnä liittyviä ja
perustuvia töitä voidaan sittemmin toimittaa missä milloinkin tarve
vaatii ja miten varoja kulloinkin löytyy. Vasta perustavien töitten
suoritettua, voidaan myös maan karttalaitosta suunniteltaessa välittö-
mästi käyttää niitä runsaita aineksia, joita topograafikunnan moni-
kulmamittaukset ja topograafiset kartat tarjoavat. Sen ohella ehdo-
tetut geodeetiset työt suuresti hyödyttäisivät yhä jatkuvia hydrograa-
fisia mittauksia, koska näiden mittausten tulokset siten kävisivät
melkoista tarkemmiksi. Nivelleeraustyöt taas tarjoisivat lähtöpisteitä
korkeusmittauksille, joita toimitetaan teknisiksi ja taloudellisiksi
tarpeiksi sekä geoloogista tutkimusta varten. Epäilemättä siten
säästettäisiin paljon aikaa, työtä ja kustannuksia.

H. Geodeetisia täytetöitä ja toisen luokan vaakituksia.

Koska komitean ehdottamat ensimmäisen luokan kolmioketjut
eivät tarjoa kyllin riittävää määrää kiinnepisteitä erikoismittausta
varten ketjujen rajoittamalla alueella, pitäisi vielä lisäksi geodeetisten
täytetöitten kautta määrätä niin lukuisa joukko sopivasti jaoitettuja
tukipisteitä, että niiden avulla voitaisiin karttalaitoksen hyväksi täy-
sin käyttää jo valmiita käyttökelpoisia aineksia sekä toimittaa tar-
peen vaatimia uudistusmittauksia kaikissa tarvittavissa mittakaa-
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voissa. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on ensimmäisen luokan
kolmioketjuin nojalla toimitettava osittain alempain luokkain trian-
gulatiooneja pienemmillä koneilla ja nopeampien menettelytapain mu-
kaan kuin päätriangulatiooni, osittain polygonimittauksia pitkin pitä-
jän- tai kylänrajoja ja teitä. Mitä näistä erilaisista toimitustavoista
on seurattava, se riippuu pääasiallisesti paikkakunnallisista suhteista.
Triangulatiooni, joka aina on luotettavampi ja tarkempi, on ehdotto-
masti edullisempi aukealla maalla tai pitkillä vesireiteillämme ja so-
veltuu sen ohessa jakamaan kolmioketjujen ympäröimiä suuria puoli-
suunnikkaita pienempiin alueisiin. Monikulmamittaukset ovat sitä-
vastoin edullisemmat metsäseuduilla, missä niitä voi johtaa teitä ja
rajoja pitkin, joiden asema siten tulee määrätyksi.

Täytetöitten erilaisista tarkoituksista seuraa melkoinen erilai-
suus niiden toimittamisessa. Kun käytettävänä on jo valmis, luo-
tettava aines, on täytetöillä, olkoonpa ne sitten triangulatiooneja tai
monikulmamittauksia, koetettava määrätä sellaisia kiinnepisteitä ja
linjoja, jotka parhaiten sopivat käsillä olevain aineksien yhdistämi-
seen, ja sovittelemiseen ja tarvittaessa tarkastaa niitä ulkonakentällä.
Jos sitävastoin kysymyksessä on suurempia uudistusmittauksia, on täy-
tetöillä ensikädessä hankittava, kernaimmin triangulatioonin kautta,
kyllin suuri lukum äärä hyvin sijoitettuja, luotettavia lähtöpisteitä mit-
tausta varten. Lukumäärä tietysti riippuu maanpinnan laadusta japaikal-
lisista olosuhteista; yleensä on kumminkin tehtävä se vaatimus, että
vähintäkin kolme geodeetisesti määrättyä kiinnepistettä tulee sisä-
puolelle tai hyvin lähelle sen alueen rajoja, joka vastaa yhtä mit-
tauslehteä. Erityisesti olisi täytetöissä tärkeää huomattavampienraja-
pyykkien määrääminen, kun maanmittauksen geometrisia karttoja on
käytettävä aineksina pohjakarttaa laadittaessa. Näihin karttoihin on
nimittäin erilaisia rajoja ja pyykkiä erityisellä huolella merkitty.
Rajapyykkien käyttäminen kiinnepisteitten merkeiksi on vielä senkin
puolesta edullista, että ne jo ovat olemassa ja niitä suojelee hävi-
tykseltä kansan mieleen juurtunut laki. Sitäpaitse voitaisiin useim-
pia ainakin laajaperäisempiä yksityismittauksia, joita tulevaisuudessa
toimitetaan jakolaitoksen tarpeeksi, jos ne lähtevät tällä tavoin ase-

malleen määrätyistä rajapyykeistä, sitä helpommin liittää perusverk-
koon ja siten myöskin suuremmalla edulla käyttää tulevassa kartta-
laitoksessa.
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Vaikkei kaikkia täytetöissä määrättäviä kiinnepisteitä voida-
kaan varustaa sellaisilla merkeillä, jotka kykenisivät säilymään pi-
temmän aikaa, koska niiden merkitseminen vaatisi melkoisia kustan-
nuksia ja ajan venyttämistä, pitäisi kuitenkin jokin osa niitä jolla-
kin pysyväisellä, vaikka yksinkertaisellakin tavalla merkitä ja myös
erityisesti selittää. Se käypi tarpeelliseksi ei ainoastaan sentähden,
etteivät kantakartan laatimiseksi toimitetut kuvaukset aina voi py-
syä geodeetisen verkon laadinnan rinnalla, vaan myöskin, että nä-
mät pisteet kelpaisivat perustukseksi niillekin suuremmissa mitta-
kaavoissa laadittaville erikoiskuvaamisille, joita tulevaisuudessa teh-
täisiin eri seuduilla riippumatta kantakartta-työstä.

Luonnollisesti ovat geodeetiset täytetyöt jollakin määrätyllä
alueella toimitettavat niin paljon aikaisemmin, kuin kuvaamiset tai
mittaukset, että koordinaatit ja suunnat voidaan ajoissa laskea ja
merkitä asianomaisille karttalehdille. Vaan ennenkuin ryhdytään
uusiin geodeetisiin täytetöihin, on ensiksi samaa tarkoitusta varten
käytettävä niitä trigonometrisia ja monikulma-mittauksia, joita hy-
drograafisessa suhteessa on toimittanut maamme luotsi- ja majak-
kalaitoksen ylihallitus ja topograafikunta uutta karttaansa varten,
ja vasta tämän huomioon otettua ovat toimitettavat ne mittaukset,
jotka ovat tarpeen täytetöitten yhdistämiseksi ensimmäisen luokan
kolmiopisteisiin.

Yllä esitettyjen näkökantain mukaisesti saa komitea alamaisuu-
dessa ehdottaa:

että erikoismittauksia ja karttain kokoonpanoa var-
ten hankittaisiin tukipisteitä osittain alemman luokan
triangulatioonien kautta niillä seuduilla, missä sellainen
menetystäpä ei kohtaa suuria vaikeuksia, osittain moni-
kulmamittauksilla pitäjän- ja kylänrajoja, teitä tai muita
tarkoitukseen sopivia uria pitkin.

Koska, niinkuin yllä on osotettu, täytetyöt riippuvat sekä siitä
tarkoituksesta, jota varten ne ovat aiotut, että käsillä olevista ainek-
sista ja niiden käyttökelpoisuudesta karttalaitosta varten ynnä
paikallisista suhteista, ja kun näitä töitä, sittenkuin tarpeel-
liset liittymispisteet ovat hankitut niiden yhdistämiseksi ensim-
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maisen luokan perusverkkoon, voidaan toisistansa riippumatta toi-
mittaa missä osissa maata tahansa, kussa lähinnä tarkkain karttain
puute sitä vaatii, olisi sitäpaitse tärkeää:

että, sittenkuin perustavat työt ovat edenneet niin
pitkälle että täytetöitä voidaan aloitella, geodeetinen kom-
missiooni vuosittain laatisi ehdotuksia sekä näiden töiden
laajuudesta että niiden toimittamistavoista, varteen otta-
malla eri virkakuntain lähimpiä tarpeita luotettaviin kart-
toihin nähden.

Täytetöiksi korkeussuhteiden määräämisessä sopivat tähän asti-
sista parhaiten topograafikunnan käymät vaakitus- teodoliitilinjat,
jotka monikulmamittaukset myöskin muodostavat yhdenjaksoisia vaa-
kituksia. Pitkin niitä uria, joita ne ovat kulkeneet, on varsin lukui-
sia pisteitä, yleensä 1 ä 2 jokaista kilometriä kohden, korkeudelleen
määrätty; monet niitä ovat merkityt hakkaamalla kallioon tai ilma-

peräisiin kiviin, ja niiden asemat selitetyt, niin että niitä voidaan
uudestaan löytää. Siten sopivat ne välittämään erityis-korkeus-
mittausten yhdistämistä tarkkavaakitus- verkkoon sekä muodosta-
maan lähtöpisteitä seuraaville vaakituksille.

Sitävastoin ei ole niissä vaakituksissa, joita erinäisiä tekni-
siä ja taloudellisia tarkoituksia varten on maassamme toimitettu,
pisteitä säännöllisesti merkitty eikä selitetty, jonka vuoksi näillä vaa-
kituksilla voi olla merkitystä täytetöissä ainoastaan siinä määrin,
kuin noita korkeudelleen määrättyjä esineitä voidaan maasta uudel-
leen varmuudella löytää.

Täten toimitetut täytetyöt eivät kuitenkaan riitä niiden tar-
koituksen täyttämiseksi, vaan on niitä pääkohdissaan täydennettävä
uusilla nivelleerauksilla, jotta siten voitaisiin saada tarpeellinen luku-
määrä lähtöpisteitä yksityismittauksia varten ja yhdistää äsken mai-
nitut vaakitussarjat tarkkavaakitus-verkkoon. Sillä tavoin voitaisiin
myös maamme orohydrografian hyödyksi käyttää sitä työn pääomaa,
jota on kulutettu jo ennen toimitettuihin korkeusmittauksiin. Uusia
täytevaakituksia toimitettaessa olisi erityinen huomio pantava eri
vesistöjen ja järvien korkeuksien määräämiseen, että niitä presisiooni-
nivelleeraus-verkon kautta saatettaisiin meren keski- tasapinnan ja
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yhteisen nollapisteen yhteyteen; sen jälkeen voisivat nimittäin järvien
pinnat vuorostaan olla lähtökohtina korkeussuhteitten erikoiskuvaa-
miseen ja antaa tilaisuutta niiden tarkistamiseen, jotentyötä melkoi-
sessa määrässä voitaisiin helpottaa ja jouduttaa, jonka ohessa osa
täytetöistä saataisiin säästetyksi.

Näiden täytetöitten menettelytapain janiiden toimituksessakäytet-
täväin koneiden valitsemisen on komitea katsonut jätettäväksisille virka-
kunnalle, jolle tulevaisuudessa tulisi uskottavaksi töitten johto. Sillä
sen täytyy tulla riippumaan sekä siitä tarkoituksesta, johonkussakin
tapauksessa pyritään, että maanpinnan suhteista ja muista seikoista.
Jos halutaan yhdistää jonkun suuremman sisäjärven pintaa tarkka-
vaakitus-verkkoon, tai jakaa kahtia jokin tuon verkon ympäröimä suu-
rempi alue, pitäisi siihen kuuluvat vaakitukset yleensä toimittaa sa-
manlaisilla koneilla ja lähipitäin samalla tarkkuudella kuin pääver-
konkin laatimisessa. Vähemmin tärkeillä jaksoilla voitaisiin taas
vaakitusteodolitia ja korkeuskulmain mittausta pisteiden keskivälistä
pitää riittävänä. Yksityismittauksia varten voitaisiin vihdoin käyttää
kippregeliä tai — pienemmillä rajoitetuilla metsäaloilla — aneroidi-
ilmapuntaria.

Niinkuin geodeetistenkin täytetöitten suhteen jo aikaisemmin on
esitetty, pitäisi puheena olevissakin töissä jokin määrä korkeudelleen
määrättyjä pisteitä pysyväisesti merkitä maahan ja niiden asema
selittää, jotta niitä helposti voi löytää. Erittäinkin olisi niitä mer-
kittävä kirkkoihin, yleisiin ja muihin kyllin pysyväisiin rakennuksiin
sekä järvien rannoille, kanaviin, sulkuihin y. m. Sen kautta pääsisivät
kaikki tilaisuuteen kartalle merkittyjen korkeuslukujen avulla käyt-
tämään hyväksensä löytyviä merkkejä.

Lopuksi tahtoo komitea erityisesti huomauttaa miten tärkeää
on, että kaikki eri virkakuntain erikoistarkoituksia varten toimitta-
mat tulevat vaakitukset niin paljon kuin mahdollista, joko lähtevät
ylläkerrottujen töitten kautta määrätyistä pisteistä, tai edes jälkeen-
päin liitetään nivelleerausverkkoon. Tämänkin laatuisissa vaakituk-
sissa pitäisi tarpeellinen määrä pisteitä merkitä maahan ja niiden
selitys sitten lähettää geodeetiselle kommissioonille.

Niinhyvin tässä mainituissa geodeetisissa täytetöissä, kuin toi-
sen luokan vaakituksissakin on alituisesti otettava huomioon, että silloin
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lys.

määrättäviä pisteitä on käytettävä kantakartan kiinnepisteinä. Niitä
tulee senvuoksi siten valita, että ne sopivat lähtöpisteiksi alkomittauk-
sille; ja on sen ohessa joko kutakin pistettä lähinnä ympäröivä alue
kuvattava tai osotettava pisteitten asema merkitsemällä käsillä ole-
ville karttajäljennöksille numeroilla niiden etäisyydet ja suunnat
sellaisiin esineisiin nähden, joita kartan mukaan voi maasta löytää.

111. Kantakartta.

Edellisissä luvuissa ehdotetut perustavat ja täyttävät työt tuot-
tavat numeroilla merkityitä tuloksia, jotka järjestelmällisesti sovitet-
tuina muodostaisivat ikäänkuin geodeetisen rungon, joka, jos mittauk-
set ovat tyydyttävän tarkasti toimitetut, tarjoisi tarpeellisia ldhtö-ja
tukipisteitä missä mittakaavassa ja tarkoituksessa hyvänsä toimitet-
tavia maan kuvaamisia varten. Siten tämä runko olisi matematisena
pohjana, jolleka kaikki tulevat maamme kartograafiset työt ovat pe-
rustettavat. Ainoastaan sille pohjalle voidaan luotettava ja ajan-
mukainen kantakartta maastamme rakentaa, käyttämällä löytyviä
erilaisia kartanaineksia, joita sitä ennen on asianmukaisesti seulottu,
tarkastettu ja täydennetty tarpeellisten uusmittausten kautta. Tämän
kantakartan, jonka toimittamisen komitea on katsonut ehdotuksensa
varsinaiseksi tarkoitukseksi, tulee olla siten laaditun, että se kelpaa
graafiseksi perustukseksi kaikille vastaisille kantakartan kokoisille tai
pienemmissä mittakaavoissa toimitettaville kartoille. Siihen nähden
on komitea etupäässä ottanut tutkittavaksensa kysymyksen, mitä yksi-
tyiskohtia sellaiseen karttaan pitäisi merkitä, jotta se vastaisi tarkoi-
tustansa, sekä sen jälkeen, mikä mittakaava olisi näihin yksityiskoh-
tiin ja meidän oloihimme soveliain.

Koska tämä kartta on oleva sinä runkona, jonka kehyksessä
tulevaisuuden erilaiset kartat ovat laadittavat, on ensi sijassa tarpeen,
että se sisältää ne yksityiskohdat ja piirteet, jotka ovat tärkeitä
maamme tuntemiseksi maantieteellisessä ja topograafisessa suhteessa
ja jotka ejvät ole alituisen muuttumisen alaisia. Sen vuoksi on
karttaan tuleva, vesistöjen piirteet, maan pääasiallisimmat muoto- ja
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korkeussuhteet, erilaiset kulkuneuvot, rajat, asuinpaikat, huomattavat
yleiset ja muut rakennukset j. n. e. Vaan koska sitäpaitse useita
sekä taloudellisia että maan laatua ilmaisevia yksityiskohtia voidaan
pitää varsin tärkeinä taloudellisten ja muidenkin kysymysten selvi-
tykseen nähden, johonka voidaan tarvita erilaatuisia karttoja, on
komitean mielestä sellaisiakin yleisemmin huomattavia yksityiskohtia
merkittävä kantakarttaan. Kantakartalla tulee tällä tavoin olemaan
taloudellis-topograafisen karttalaitoksen merkitys.

Välttääksensä kaikkia väärinkäsityksiä katsoo komitea tar-
peelliseksi erityisesti huomauttaa, ettei puheena olevaa topograafista
karttaa kuitenkaan ole sekoitettava sotilastopograafisiin karttoihin,
joilla yksinomaan on sodallinen tarkoitus. Joukko eroavaisuuksia
metsiin, soihin, viljelysmaihin y. m. nähden ovat nimittäin toisenlaisia
sodallisessa katsannossa, kuin taloudellisessa. Kun jälkimmäisessä
suhteessa on erinomaisen tärkeänä pidettävä se viljelykseen kelpaa-
vaisuus, joka esiintyy kuvattavan alueen eri osissa, on sitävastoin
edellisessä suhteessa silmällä pidettävänä maanpinnan suurempaa tai
vähempää sopivaisuutta sotajoukkojen liikkeille sekä osaksi muita
näkökohtia. Koska molemmanlaatuisten yksityiskohtain kuvaamista
kantakartalle on mahdotonta ajatellakaan, se kun tekisi kartan ihan
epäselväksi, on komitean mielestä kantakarttaa laatiessa sen yksi-
tyiskohtain kuvaamisessa etupäässä otettava lukuun taloudellisessa
suhteessa tärkeät eroavaisuudet. Siinä tapauksessa voitaisiin sittem-
min sodallisessa suhteessa tärkeät erikoiskohdat merkitä kantakartan
jäljennökselle ja kuvata ne tarpeen vaatiessa enemmän selviksi.

Sellainen taloudellis-topograafinen kartta, jommoiseksi kanta-
kartan komitean mielestä pitäisi tulla, kelpaisi — jos se laadittaisiin
kyllin suuressa mittakaavassa — jo semmoisenaankin monipuolisesti
käytettäväksi. Se antaisi seikkaperäisen ja selvän kuvan maan topo-
graafisesta laadusta ja sopisi siten alituisesti käytettäväksi hallinnol-
lisissa ja taloudellisissa asioissa. Sitä voisi muun muassa käyttää
tarkkain tietojen hankkimiseen koko maan tai sen eri osain pinta-
alasta sekä maan ja veden suhteista; edelleen saisi siitä aineksia
maanviljelystilastoon, sekä viljeltyyn ja viljelykseen kelpaavaan maa-
han, että soiden ja nevain, kankaitten ja metsäin, tasankojen, laak-
sojen ja harjannejaksojen laajuuteen nähden. Sellainen kartta tar-
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joisi myöskin suurempia viljelysyrityksiä, järvenlaskemisia, kuivaa-
misia, uusien' rautateiden ja muiden liiketeitten perustamisia koske-
vain| kysymysten arvostelemiseen tarvittavia tietoja. Se olisi vihdoin
kyllin riittävänä lähteenä monessa yleisiä ja yksityisten metsiä ja
kruunun liikamaita koskevassa hoito-asiassa, uutisviljelysten lohko-
misessa ja niiden verottamisessa, ainakin maamme pohjoisosissa, j.n. e.

Puhumattakaan kaikesta siitä käytännöstä, johon laadittava
kantakartta siten välittömästi kelpaisi, olisivat sen jäljennökset erin-
omaisen soveliaana pohjuksena kaikenlaatuisiin erikoistutkimuksiin,
niinkuin esim. geoloogisiin toimiin, koska niitä varten tarpeellisessa
yksityiskohtain kuvaamisessa ulkotyöt suuresti helpottuisivat sen
kautta, että kantakartan tarkkuus ja yksityiskohtain runsaus tekisi
opastumisen helpoksi ja varmaksi. Tällaisten jäljennösten sekä eri-
laisten pienempi-mittakaavaisten yleiskatsauskarttain saanti kävisi
helpoksi graafisten menettelytapain ja valokuvauksen kautta, jonka
ohessa kaikki kussakin yleiskatsauskartassa tarpeettomat erityiskoh-
dat voisi jättää pois.

Jotta kantakartta täyttäisi ne vaatimukset, joita yllä esitetyn
mukaan sitä kohtaan on asetettava, katsoo komitea, että kanta-
kartalla tulee kuvata sekä taloudellisia että topograafisia suhteita.
Itsestään on selvää, että sellainen kartta tulee paljoa helpommaksi,
kuin jos kumpaakin tarvetta varten laadittaisiin kaksi erityistä kartta-
laitosta

Maan epätasaisuus ja korkeussuhteet ovat komitean mielipiteen
mukaan kuvattavat kantakartalla korkeusviivojen ja paikotellen mer-
kittyjen korkeuslukujen kautta, jota menettelytapaa nykyjään nou-
datetaan useimpien maiden karttain laadinnassa. Ruotsissakin, missä
tuota vähemmin sopivaa ja epäselvempää mäkiviivoittamis-tapaa on
käytetty, on niissä komiteoissa, joita hallitus on asettanut tekemään
ehdotuksia erinäisten karttain laatimiseksi, lausuttu että korkeus-
luvuilla ja täydellisillä korkeusviivoilla varustettu kartta on sille,
joka sitä ymmärtää käyttää, kieltämättä paras kartta mitä voidaan
ajatella. Sellaisilla korkeusviivoilla varustettuja karttoja voi käyttää
edullisemmin, kuin muita, semmoisia ehdotuksia tehdessä, joihin tar-
vitaan luotettavia tietoja maan korkeussuhteista; viivojen avulla voi
nimittäin numeroissa ottaa kartalla jokaisen pisteen korkeuden ja
sen mukaan vetää määrätyssä kaltevuudessa meneviä viivoja.
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Siitä kokemuksesta, joka on saavutettu venäläisen topograafi-
kunnan karttaa laadittaessa maan eteläosasta mittakaavassa 1: 21,000,
ja tämän kartan erinomaisesta selkeydestä käy selville, että sekä
taloudellisten että topograafisten erikoiskohtain ynnä korkeusviivojen
kuvaaminen samalle kyllin suuressa mittakaavassa tehdylle kanta-
kartalle on täysin mahdollista.

Tosin on eräs komitean jäsen lausunut epäilevänsä, tokko ni-
velleerauksia tarvitsisi toimittaa niin yksityiskohdittaisin, että kanta-
kartan jo alusta alkaen voisi varustaa täydellisillä korkeusviivoilla,
koska sellainen täydellisyys erittäinkin meidän laajoissa erämaissa
ei ainakaan lähimmässä vastaisuudessa ole niin perin välttämätön ja
koska kantakartan työ siten tulisi melkoista halvemmaksi ja voisi
pikemmin päättyä. Ainoastaan niillä seuduilla, josta luotettavia jako-
karttoja puuttuu ja jossa alueen täydellinen uusmittaus nähdään
tarpeen vaatimaksi, pitäisi sen yhteydessä toimittaa myös erityisnivel-
leerauksia, koskahan se kävisi päinsä verraten vähäisellä ajan ja
kustannusten lisäyksellä. Muualla ja missä ei täydellistä korkeus-
suhteitten kuvaamista havaita heti välttämättömän tarpeelliseksi, olisi
kantakartalle numeroilla merkittävä vastaiseksi ainoastaan tulokset
jo toimitetuista ja käsillä olevain kartanainesten täydentämistä var-
ten paikoittain toimitettavista korkeusmittauksista sekä kaikki eri-
tyisiä tarkoituksia varten jälkeenpäin mahdollisesti suoritettavat ni-
velleeraukset, jonka kautta vähitellen kävisi mahdolliseksi tarpeel-
listen lisävaakitusten jälkeen merkitä kantakartalle täydellisiä kor-
keusviivoja kaikilla niillä seuduilla, missä tarve sitä vaatii.

Mutta koska ehdotuksen tekijän menetystapaa seuraamalla ei
saataisi aikaan täydellistä perustus- eli kantakarttaa vaan ainoas-
taan hajanaisilla korkeusmitoilla varustettu taloudellinen kartta, eivät
komitean muut jäsenet ole voineet yhtyä tähän ehdotukseen. Komi-
tean mielestä näet sillä tavoin laadittu kartta täyttäisi ainoastaan
vähemmän osan niitä toivomuksia ja tuottaisi ainoastaan vähäksi
osaksi sitä hyötyä, mitä yllä lausutun mukaisesti täydelliseltä kanta-
kartalta odotetaan, eikä se myöskään soveltuisi Keisarillisen Senaa-
tin komitealle antamaan tehtävään, nim. töissään ottaa huomioon ei
ainoastaan taloudellisten, vaan myöskin topograafisten ja muunlaa-
tuisten karttalaitosten aikaansaamisen mahdollisuutta maassamme.
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Sitäpaitse tulisi ehdotetun menettelyn kautta kantakartta pitkäksi
aikaa jäämään sangen erilaisen muotoiseksi ja sisältämään monessa
kohden harvaan asutuista seuduista, joissa uusia maanmittauksia
lähimmässä tulevaisuudessa tulee toimitettavaksi, ylen runsaasti kar-
tograafisia yksityiskohtia ja erittäinkin korkeussuhteitten täydellisiä
kuvauksia, jotavastoin kartassa niitä tulisi puuttumaan muista laa-
jemmin ja monipuolisemmin viljellyistä seuduista, joihin nähden niillä
kuitenkin olisi suurin merkitys ja hyödyllisyys. Kun vielä kaikissa
tapauksissa korkeusmäärillä varustamattomainkin karttain aikaan-
saamiseksi tarvittaisiin ulkomittauksia sekä ainesten tarkistamiseksi
että niiden liittämiseksi geodeetiseen verkkoon, niin ei olisi hyvin
mietittyä lykätä korkeussuhteitten kuvaamista tulevaisuuteen. Kor-
keusmitoilla varustettujen karttain tarve, erittäinkin maan väkirik-
kaammissa osissa, esiintyy nimittäin yhä tuntuvampana ja on se
vihdoinkin tyydytettävä. Jos ei niitä lähinnä odotettavain töitten yhtey-
dessä kuvata, tulisi sen johdosta verraten lyhyen ajan kuluttua
aikaisemmin tehty työ osittaisesti uudistettavaksi sekä ulkomittauk-
seen että kartan laatimiseen ja julkaisemiseen nähden; ja tämä
kaksinkertainen työ vaatisi melkoista suurempia kustannuksia, kuin
jos kaikki kuvaamis- ja julkaisemistyö toimitettaisiin yhdenjaksoi-
sesti. Karttatyön järjestäminen sille kannalle, että se mahdollisuu-
den mukaan pikimmin tuottaa kaiken sillä tarkoitetun hyödyn, ei
ole komitean mielestä tapahtuva siten, että — niinkuin komitean
mielipiteestä poiketen on ehdotettu — kiiruhdetaan laatimaan joten-
kin vaillinaisilla tiedoilla varustettuja karttalehtiä, vaan siten, että
kaikinpuolin tarvetta vastaavaa karttatyötä aljetaan niistä seuduista,
missä viljelys on enin kehittynyt ja missä tarkkoja karttoja etupäässä
tarvitaan.

Lausuttuansa edellisessä mielipiteensä ehdotetun kantakartan
laadusta, kääntyy komitea käsittelemään kysymystä karttaa varten
käytettävästä mittakaavasta. Tässä kohden on komitea havainnut
että mittakaava 1 : 20,000 olisi sopivin ainakin maan eteläosaan näh-
den. Siinä mittakaavassa ovat pitäjänkartat laaditut ja se on siten
taloudellisten karttain laadinnassa tullut maassamme jonkin verran
tavalliseksi; sitäpaitse on topograafisissa töissä saatu kokemus osot-
tanut, että lähipitäin sama mittakaava, 1:21,000, on ollut riittävän
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suuri maassamme esiintyväin maanpinnan yksityiskohtain selvään
kuvaamiseen *). Vastoin tätä mielipidettä on eräs komitean jäsen
tehnyt sen ehdotuksen, että kartta olisi laadittava mittakaavassa
1 :40,000, koska maan lavea pinta-ala ja vähät varat eivät kernaasti
myöntäisi suuremman mittakaavan käyttämistä ja koska esim. sel-
laiset maat kuin Ranska ja Norja topograafisissa konseptikartois-
sansa ovat käyttäneet mittakaavoja 1: 40,000 ja 1 :50,000. Kuiten-
kaan ei komitean mielestä Ranskan ja Norjan maanpinnan suhteet
millään tavoin ole verrattavat Suomenmaassa vallitseviin suhteisiin.
Norjassa peittävät suuren osan maan pinta-alaa laajat viljelykseen
kelpaamattomat tunturit, eikä Ranskassa yleensä tavata sitä pieni-
aaltoista maanpinnan muodostusta, joka on Suomenmaan erikoinen
omituisuus. Jos vertauksia on ulkomaihin tehtävä, on komitean mie-
lestä sellaista pintamuodostusta, joka mainitussa suhteessa on maa-
tamme lähinnä, tavattavana suuressa osassa Ruotsia ja siinä maassa
asetettu komitea onkin, osittain samoilla perusteilla, joita yllä jo on
esitetty, pitänyt mittakaavaa 1 :20,000 taloudellis-topograafista kart-
taa varten sopivimpana. Ainoastaan niihin seutuihin nähden, joissa
viljelyksen vähäisyys ja asutuksen harvuus eivät vastaiseksi vaadi
tarkempia karttoja, on mainittu komitea tehnyt poikkeuksen ja eh-
dottanut niitä varten käytettäväksi mittakaavoja 1:50,000 ja 1:100,000.
Sitäpaitse on huomioon otettava, että niissä maissa, jotka Ranskan
tavoin ovat valinneet pienemmän mittakaavan kuin komitea on ehdot-
tanut, sen lisäksi löytyy järjestelmällisesti laadittuja ja osittain jul-
kaistuja katasterikarttoja suuressa mittakaavassa, vaihdellen 1 :1,500
ja 1:5,000 välillä, jommoiset mittakaavat kuitenkaan eivät pitkiin
aikoihin voine meidän maassa tulla kysymykseen käytettäviksi koko
maasta järjestelmällisesti laadittavaa karttaa varten.

Sen ohessa on komitea sitä mieltä, että jos meidän pieni-aaltoi-
sen maanpinnan muodostuksen korkeussuhteet ovat kyllin lukuisain
korkeusviivojen ja lukujen kautta suotavan selvästi kuvattavat ja
siten saatettava ne käyttökelpoisiksi yllä mainittuja erilaisia tarkoi-
tuksia varten, ei voida, niinkuin kokemuskin on osottanut, kernaasti
käyttää pienempää mittakaavaa kuin 1: 20,000. Tosin on mittakaava

*) Täinan kartan lehtiä säilytetään maanmittauksen ylihallituksessa.
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1 : 25,000 otettu käytäntöön Preussissa, Sachsenissa, Baijerissa, Wyrt-
tembergissä, Badenissa, Schweitsissä, Itaaliassa, Hollannissa ja Itäval-
lassa ja voisi se lähimmittäin täyttää saman tehtävän kuin komitean
ehdottama mittakaava. Kuitenkin on komitea aikaisemmin mainit-
tujen perusteiden nojalla katsonut täytyvänsä asettaa etusijaan maas-
samme juurtuneen hiukkaa suuremman mittakaavan. Sivumennen
mainittakoon, että muista Euroopan maista on Englanti karttalaitos-
tansa varten ottanut käytäntöön mittakaavan 1 :10,560, Tanska ja
Belgia 1 : 20,000 sekä Espanja 1: 50,000.

Vaikkakin kantakarttaa varten ehdotettu mittakaava havait-
taisiin liian pieneksi maan eteläosan tilusten jakoon ja verotukseen
käytettäviä karttoja varten, niin katsoo komitea sen kuitenkin täysin
riittäväksi karttaa käytettäessä muita yleisiä taloudellisia tehtäviä
varten. Erityisesti on sen ohessa huomioon otettava se seikka, että
tämä mittakaava riittäisi tyydyttävän seikkaperäisesti kuvaamaan
kantakartalle maanlaatua ja muita suhteita kruunun metsissä ja liika-
maissa, joista vielä puuttuu karttoja. Mittakaavassa 1:20,000 laa-
dittu kantakartta tyydyttäisi niin muodoin myöskin ne tarpeet, joiden
nojalla kruunun liikamaitten käyttämisestä lausuntoa antamaan ase-

tettu komitea on v. 1886 antamassa lausunnossaan katsonut tarpeel-
liseksi näiden metsäin kartoittamista samassa mittakaavassa, jonka
kartoittamisen sijaan voisi käyttää nyt ehdotettua kartoitusta. Mit-
takaavaa 1 :40,000 ei voida katsoa tyydyttävän niitä vaatimuksia,
joita edellisen mukaan kantakartta silmällä pitää, koska kuvattavat
esineet tässä mittakaavassa pienentyvät niin että esim. hehtaarin
kokoisen neliön sivun pituus ei tee enempää kuin 2,5 mm.

Mitä tulee niihin suurempiin kustannuksiin, joita kartan laati-
minen suuremmassa mittakaavassa tulisi vaatimaan, katsoo komitea
että kartan tuottama suurempi hyöty tulisi ne hyvin korvaamaan.
Varteen on myöskin sen ohella otettava, että suurin osa kustannuksia
jo on kulutettu niiden runsaiden aineksien hankkimiseen, jotka löy-
tyvät meidän jako- ja muissa kartoissamme, joita nyt olisi edulli-
simmalla tavalla käytettävä koko maata käsittävän kartan aikaan-
saamiseksi.

Vaikka komitea yllä esitettyjen syiden nojalla pitää nyt ehdo-
tettua mittakaavaa sopivimpana koko maata käsittävää karttaa var-
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ten ja myöskin kelvollisena käytettäväksi maan pohjoisemmilla seu-
duilla maan jakamiseen ja verotukseen, niinkuin Ruotsin Norrbotte-
nin läänissä on tapahtunut, niin voisi kuitenkin kustannuksiin näh-
den maamme harvempaan asutuilla seuduilla, missä enimmäkseen
löytyy vaan metsänkasvuun kelvollisia laajoja erämaita, käyttää pie-
nempiä mittakaavoja, esim. 1 :50,000 ja Lapinmaassa mahdollisesti
1: 100,000.

Tämän mukaisesti saa komitea alamaisimmasti ehdottaa:

että kantakartta laaditaan mittakaavassa 1:20,000
ainakin maan koko eteläosasta aina 63 leveysasteelle
saakka, sekä sen leveysasteen pohjoispuolellakin olevista
tiheämmin asutuista seuduista, niinkuin Pohjanmaan ran-
nikkoalueesta aina Ouluun saakka, noin 60 km:n levey-
deltä; jota vastoin maan muissa osissa käytettävä mitta-
kaava jääköön riippumaan tulevaisuudesta, jolloin koke-
mus on osottava, onko ja missä määrin samaa tai pie-
nempiä mittakaavoja otettava käytäntöön.

Kantakarttaan soveliaimpien projektioonien suhteen on komitean
mielipiteen mukaan siihen kelvollisten joukosta ensi sijaan asetettava
se polyeedriprojektiooni, jota nykyjään käytetään vastaavan laatuisten
karttain laatimisessa Preussissa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Venä-
jällä; Suomessakin on sitä käytetty maan eteläosaa käsittävän uuden
topograafisen kartan laadinnassa sekä rannikon merimittauksissa.
Tämän projektioonitavan mukaan kuvataan puolipäiväpiirit ja leveys-
piirit kuhunkin karttalehteen suorilla viivoilla, joista äärimmäiset
ovat karttalehden rajoina. Yhdenmukaisuus pysytetään kyllin tark-
kana viivain ja kulmain kuvaamisessa sekä niin muodoin myöskin
yksityiskohtain merkitsemisessä kuhunkin karttalehteen. Lopuksi
helpoittuu suuresti kiinnepisteitten sijoittaminen kartalle pisteiden
maantieteellisten koordinaatien kautta. Ruotsissa ja Norjassa, missä
karttatöitä jo ennätettiin alottaa ennenkuin äsken mainittu projek-
tioonitapa oli päässyt yleisempään käytäntöön, on jälkeenpäin kyllä
tehty ehdotuksia tähän menettelytapaan siirtymiseksi; mutta ne eh-
dotukset ovat rauenneet niiden vaikeuksien ja sen suuren työn täh-
den, joita sellainen siirtyminen tuottaa.
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Sopivimmaksi kooksi niille karttalehdille, joita laaditaan mitta-
kaavassa 1:20,000, katsoo komitea 6' latitudissa ja 12' longitudissa.

Kunkomitea, valitessaan kantakartan projektioonia, on hyväksynyt
polyeedriprojektioonin, ei se kuitenkaan ole jättänyt huomioonsa otta-
matta, että kantakarttaa muuttaessa koko maata tai sen suurempaa
osaa käsittäväksi yleiskartaksi, siinä kartassa tulisi tarpeelliseksi
käyttää toisenlaista projektioonia, sekä että sentähden kantakartan
pienennetyt karttalehdet ovat erikseen sovitettavat yleiskartan maan-
tieteelliseen verkkoon. Siinä melkoisessa karttalehtien pienentämi-
sessä, joka siten kävisi tarpeelliseksi ja jonka helposti voisi toimit-
taa valokuvauksen avulla sen mukaan, kuin eri lehtien sovittaminen
vaatisi, ei muuttaminen tuota mitään vaikeuksia, joiden vuoksi olisi
luovuttava kantakartalle erinomaisen soveliaasta polyeedriprojektioo-
nista.

Kantakarttaa laadittaessa on ensimmäiseksi työksi jaettava
valitun projektioonin mukaan koko kartta niin suuriin lehtiin,
kuin äsken mainittiin. Karttaa rajoittavain puolipäiväpiirien ja
leveyspiirien avulla merkitään sekä perustavain että täytetöitten kautta
määrätyt kiinnepisteet maantieteellisten koordinaatiensa mukaan ja on
silloin ylipäänsä vähintäkin 3 sellaista kiinnepistettä saatava kullekin
mittauslaudalle.

Mitä tulee yksityiskohtain merkitsemiseen kantakartalle, on
komitean mielestä käytettävä eri menettelytapoja kutakin karttalehteä
varten valmiina olevain ainesten mukaan.

Jos niitä kokonaan puuttuu, niinkuin suurimmalta osalta kruu-
nun metsiä ja liikamaita sekä eräistä rälssitiloista, niin on täydelli-
nen uusmittaus toimitettava, jonka on alkaminen graafisesta
triangulatioonista ja pisteitten korkeusmääräyksistä. Yksityiskohtia
mitatessa voidaan sittemmin maanpinnan korkeussuhteet joko sijoit-
taa yhdenaikaisesti muotopiirteitten kanssa, niinkuin sotilastopograa-
fista karttaa laadittaessa on tehty, tai merkitään korkeusviivat vasta
sitten, kun tasapintamittaus on suoritettu, jossa tapauksessa sen voisi
toimittaa vaikka toinenkin henkilö. Ensin mainittua työtapaa pitää
komitea nopeampana ja sen kautta myöskin helpompana; mutta se
vaatii erityisesti sitä varten kehittyneitä toimittajia, jota vastoin jäl-
kimmäisessä menettelytavassa heitä tarvittaisiin vaan korkeussuhteit-
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ten sovittamiseen, koska maanmittarit voisivat toimittaa tasapinta-
mittauksen.

Jos maanomistajat haluaisivat saada suurempi-mittakaavaisen
kartan mitattavasta alueesta ja suostuisivat sitä varten otta-
maan osaa kustannuksiin, voisi kuvaamisen toimittaa suuremmassa
kaavassa kuin kantakarttaa varten, niinkuin esim. mittakaavassa
1 : 8,000 tai 1 : 4,000.

Milloin käytettävänä on yksinomaan tai osittain vanhempia kar-
tanaineksia, tai kun ne eivät ole täysin luotettavia, on kenttämit-
tari saava mukaansa paitse mittauslehteänsä myöskin kantakartan
mittakaavaan pienennettyjä jako- ja muita karttoja, yksityistenkin
teettämiä. Ulkona hän tutkii pienennyskarttain luotettavaisuutta,
mittaa niiden sovittamiseksi mittalehdelle tarpeelliset kulmat ja piir-
teet sekä jäljentää ne osat, jotka on havainnut käyttökelpoisiksi.
Täytettyänsä sitten ne aukot, joista pienennyskarttoja puuttuu, sekä
oikaistuansa ja täydennettyänsä muutkin vaillinaisuudet, ryhtyy hän
kuvaamaan maanpinnan korkeusmuotoa. Sitä varten määrätään en-
sin kippregelin tai muun koneen avulla kyllin monen pisteen kor-
keus, jota tehdessä toimittaja alkaa määräämisen lähimmästä aikai-
semmin toimitettujen vaakitustöitten korkeusmerkistä sekä koettaa
tarkistuksen vuoksi liittyä muihinkin samallaisiin merkkeihin; siten
määrättyjen korkeuspisteitten avulla ja mittalaudalle merkittyjen
asemapiirteitten johdolla sovitetaan sitten korkeusviivat paikoilleen.

Jos alueesta löytyy niin uusia ja luotettavia joko yhtenäisiä
tai suurempi-osaisia kartanaineksia, että niitä ilman uusia ulkotöitä
voidaan geodeetisesti määrättyjen kiinnepisteitten ja niihin kuuluvain
selitysten avulla sommitella kartaksi, voisi sen sommittelun komitean
mielestä suorittaa piirustuskonttoorissa ulkotöitten edellisenä talvena,
joten työtä melkoisesti joudutettaisiin. Siinä tapauksessa tulisi kent-
tämittarin luonnossa tarkistaa mittalaudalle talven aikana piirretty
kartta sekä täydentää se merkitsemällä korkeussuhteet, tasapinta-
viivat ja mahdollisesti tapahtuneet muutokset sillä tavoin, kuin äsken
mainittiin.

Vihdoin on komitea sitä mieltä, ettei sitä aluetta, josta löytyy
topograafisia karttoja mittakaavassa 1:21,000, tarvitsisi lähimmässä
vastaisuudessa erikseen kartoittaa. Mainitut topograafikunnan toi-
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niittämät kartat vastaavat nimittäin lähipitäin kaikkia niitä vaati-
muksia, joita komitean mielestä on kantakarttaan nähden tehtävä,
ja siten voidaan niitä nykyisessä asussaankin käyttää jonkin aikaa
eteenpäin täyttämään niitä tarpeita, joita kantakartalla on tarkoi-
tettu. Sen nojalla ei komitea epäilisi nyt jo ehdottaa näiden kart-
tain monistelemista semmoisinansa. Kuitenkin täytyisi niitä, koko
maan yleiseen kantakarttaan yhdistämistä varten, ei ainoastaan sovi-
tella geodeetiseen verkkoon ja siirtää kantakartan mittakaavaan vaan
myöskin korkeussuhteitten kuvaamisessa liittää ne ehdotetun nivel-
leerausverkon yhteyteen, jota paitse korkeusviivain välit pitäisi saattaa
metrijärjestelmän mukaisiksi ja niiden asemia sen johdosta interpola-
tioonin kautta muuttaa. Lopuksi olisi toivottavaa, että näitä karttoja
myöhemmin tapahtuneisiin muutoksiin nähden tarkistettaisiin ulkona
vertaamalla niitä maanpintaan ja että nimet oikaistaisiin. Näitä
seikkoja silmällä pitäen katsoo komitea sopivammaksi, että toisinta-
minen lykätään tuonnemmaksi, jota vastoin kantakartan töitä olisi
sitä enemmin joudutettava muissa tärkeissä osissa maata, joista ei
löydy mitään sellaisia luotettavia karttoja.

Erityisesti tahtoo komitea huomauttaa, että kaikkia näitä töitä
on tyystin tarkastettava ulkona kentällä.

Tutkiessa karttoja, sekä niitä, joita on säilytetty käärittyinä ja
lehtinä, ja myös sellaisia, joita on kiinnitetty kankaalle, on komitea
monasti huomannut, kuinka paperin kutistuminen tai venyminen on
muuttanut kartan alkuperäistä kokoa. Alkujaan suuriarvoiset ainek-
set ovat siten suuressa määrässä menettäneet tarkkuuttansa ja arvo-
ansa. Suojellaksensa kantakartan mittalehtiä sellaisia muutoksia
vastaan, saa komitea ehdottaa, että piirustuspaperi liimataan sinkki-
levylle, johon se jää kiinni ei ainoastaan karttalehteä laadittaessa
vaan myöskin kaikiksi ajoiksi sen arkistossa säilyessä. Niiden tie-
tojen mukaan, joita komitea on suosiollisesti saanut Tanskan yleis-
esikunnan topograafisen osaston päälliköltä, on siellä saavutettu hyvin
tyydyttävä kokemus sellaisten sinkkilevyjen käyttämisen hyödystä.
Ne lisäkustannukset, joita sinkkilevyjen hankkiminen tuottaa, ovat
kuvaamisen kustannuksiin verraten aivan vähäpätöisiä, koska sel-
lainen levy maksaa vaan noin 3 markkaa.
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Koska komitea seuraavassa tulee ehdottamaan erityisen kom-
missioonin asettamista karttatöitten johtoa javalvontaa varten, ei sen
mielestä nyt tarvitse tehdä mitään enempiä ehdotuksia siitä järjes-
tyksestä, minkä mukaan tätä työtä sopivimmin olisi maan eri osissa
toimitettava, vaan katsoo se, että sensuuntaisia ehdotuksia voi sopi-
vimmin vuosittain tehdä mainittu kommissiooni yhdessä niiden edus-
tajain kanssa, jotka eri virastoista tulisivat jäseniksi neuvottelevaan
kokoukseen.

Lausuttuansa mielipiteensä toimenpiteistä maan kantakartan
aikaansaamiseksi, on komitean vielä erikseen huomautettava, että
kartta, etenkin suuremmassa mittakaavassa laadittu, on oikea ja
tarkka ainoastaan laatimisaikanansa, koska suuri osa sen yksityis-
kohdista on aikain kuluessa alituisten muutosten alaisena. Nuo
muutokset riippuvat osittain viljelyksen levenemisestä uusille alueille,
uusien kulkuneuvojen ja asuinpaikkain perustamisesta, järvenlaskemi-
sista j. n. e., osittain vihdoin luonnonvoimain alituisesta vaikutuk-
sesta, joka ilmaantuu maan kohoamisessa, maatumisissa, mataloitu-
misissa y. m. Karttaa on sen vuoksi aika ajoittain tutkittava ulkona
kentällä ja tapahtuneet muutokset merkittävät siihen. Sellaiset tut-
kimuksen uudistukset ja oikaisut ovat erittäinkin tärkeät uusiin kul-
kulaitoksiin ja maan edistyvään viljelykseen nähden, javoidaan siten
saada luotettavia tilastollisia tietoja viljellyn maan pinta-alasta y. m.,
joiden selvittämiseksi muutoin täytyisi ryhtyä erityisiin toimiin. Muissa
Euroopan maissa pysytetään kartat tapahtuneiden muutosten tasalla
joko aikakautisten tarkistusten kautta, joita toimitetaan esim. joka
viides vuosi, niinkuin Ranskassa, tai myös siten että näitä muutoksia
merkitsevät kartalle erityiset piirimaanmittarit, niinkuin eräissä Sak-
san valtioissa tehdään, tai karttalaitoksen omat virkamiehet asian-
tuntevilta henkilöiltä saatujen tietojen mukaan.

IV. Geodeetisen kommissioonin kokoonpano ja tehtävät.
Neuvotteleva kokous.

Useimmissa Euroopan maissa löytyy maantieteellisen karttatyön
johtamista ja toimittamista varten erityisiä, useammista eri osastoista
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yhdistettyjä laitoksia ja virastoja, joiden erityisesti näitä töitä varten
muodostettujen virkamiesten luku nousee satamääriin. Edellä s. 60—
65 on komitea seikkaperäisesti koettanut selvittää, että meilläkin mitä
kipeimmin kaivataan samaa tarkoitusta varten sellaista laitosta eli
erityistä geodeetista kommissioonia. Jo niistä 1 1/2 miljoonan ja 230,000
markan välillä vaihtelevista summista, joihinka sellaisten virastojen
vuotuiset kulunkiarviot nousevat Itävallassa, Preussissa, Ranskassa,
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, näkyy kuinka suuri merkitys näille
laitoksille annetaan mainituissa maissa. Itsestään on selvää, ettei
tässä puheena oleva geodeetinen kommissiooni aluksi voi tulla siten
muodostetuksi, että se täydellisyytensä ja virkamiehistönsä lukuisuu-
den puolesta vastaisi sitä kehitystä ja laajuutta, jonka samallaiset
laitokset ulkomailla jo ovat saavuttaneet. Ei niiden tehtäväin laa-
juus, jotka lähimmässä tulevaisuudessa ovat suoritettavina ja jotka
etupäässä tulevat liittymään perustaviin töihin, eikä täysin sopivain
ja tulevia töitä varten erityisesti valmistettujen henkilöiden hankki-
minen tee tarpeelliseksi, eipä edes mahdolliseksikaan asettaa kom-
missiooniin alussa lukuisampaa virkamiehistöä. Komitean mielestä
on sen vuoksi kommissiooniin vakinaisesti asetettavain henkilöiden
luku vastaiseksi rajoitettava mahdollisesti vähimpään ja on komitea
sitä mieltä, että laitosta voidaan edelleen kehittää aina sen mukaan,
kuin tarve vaatii ja siihen suuntaan,kuin kokemus osottaa sekä siinä
määrin, kuin sitä tarkoitusta varten käytettävät varat sallivat.

Komitean ajatuksen mukaan pitäisi geodeetisen kommissioonin
muodostaa kollegialisen laitoksen ja sellaisena tulisi sen tehtäväksi:

l:o) vuosittain laatia suunnitelma ja ehdotella laajuusmäärä
niitä töitä varten, jotka lähinnä ovat toimitettavat;

2:o) huoltaa ja johtaa:
niitä tähtitieteellisiä ja geodeetisia töitä, jotka kuu-

luvat maan l:sen luokan perusverkkoon japresisiooninivel-
leerauksiin, sekä geodeetisia täytetöitä;

3:o) johtaa ja valvoa pohjakartan kokoonpanoa sekä niitä mit-
takaavassa 1: 20,000 toimitettavia ulkomittauksia, jotka ovat tarpeen
kantakartan valmistamiseksi;

4:o) pitää huolta valmistavista töistä kantakartan toisintamista
varten sekä yleisen maan taloudellis-topograafisen karttateoksen jul-
kaisemisesta ;
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5:o) edistää sen henkilökunnan käytännöllistä kehittymistä, joka
on tarpeen kommissioonin toiminnassa; sekä vihdoin

6:0) pitää huolta mareograafeista sekä pykälikkö(pegeli)havain-
noista maassa.

Sitävastoin pitäisi niitä taloudellisia tasapintamittauksia, joita
suuremmissa mittakaavoissa tehdään jako- ja verollepano-toimituksia
varten, yhä edelleenkin, niinkuin tähänkin saakka, toimittaa maan-

mittauksen ylihallituksen valvonnan alaisena; kuitenkin olisi tässä
kohden huomioon otettava, että nämät mittaukset tulevaisuudessa
liitettäisiin mittauksen alueen sisällä tai sitä lähellä oleviin geodee-
tisiin pisteisiin, jonka vuoksi geodeetisen kommissioonin tulisi niistä
pisteistä antaa tarpeellisia tietoja maanmittauksen ylihallitukselle.

Katsoen niitten töiden laajuuteen ja laatuun, jotka lähimmässä
tulevaisuudessa olisivat kommissioonin tehtävänä, saa komitea ala-
maisuudessa ehdottaa, että geodeetiseen kommissiooniin tulisi aluksi
kuulumaan:

tirehtööri, puheenjohtajana,
kaksi geodeetia ja
neuvotteleva jäsen, jäseninä,

sekä että kommissiooniin sitäpaitse asetettaisiin:
kartantoimittaja ja
kaksi trigonometria.
Tarvittavan lukumäärän kenttämittareita ja kartanpiirustajia

tulisi kommissiooni vastaisuudessa tarpeen mukaan hankkimaan.
Tirehtöörin tehtävänä olisi: lähinnä johtaa ja tarkastaa kaikkia

kommissioonin suoritettavia töitä, jakaa esiintulevain mittausten ja
muitten töitten toimittamisen kommissioonin virkamiehistön kesken,
pitää lähempää tointa kantakartan laatimisessa ja sen vuoksi pitää
huolta maantieteellisen verkon laskemisesta, kiinnepisteitten merkit-
semisestä karttaan, saatavissa olevain geodeetisten ainesten kokoa-
misesta, laskemisesta ja järjestämisestä, sekä tutustua maassa löyty-
viin kartanaineksiin ja lopuksi huolehtia kommissioonin toimintaan
kuuluvista kansliatehtävistä.

Geodeetien tulisi: kommissioonin määräämäin menettelytapain
mukaisesti toimittaa ja laskea ehdotetut l:sen luokan tähtitieteelliset
havainnot ja kolmiomittaukset, olla tirehtöörin apuna presisiooninivel-
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leerausten, geodeetisten täytetöitten ja muitten ulkomittausten vaa-
rinpidossa ja tarkastuksessa; geodeetisen perusteen ja siinä esiinty-
väin laskentojen toimittamisessa sekä presisiooninivelleerausten ja
täytetöitten korkeusmäärien merkitsemisessä kantakartalle ynnä
mareograafien kaitsemisessa ja ainesten laskemisissa; sekä vihdoin
olla avullisina trigonometrien käytännöllisessä opettamisessa.

Neuvotteleva jäsen on neuvoilla ja tiedonannoilla kommissioonin
apuna töitä suunnitellessa, havaintotapoja ja koneita valitessa sekä
tuloksia valmistaessa.

Kartantoimittaja on tirehtöörille avullisena kantakarttaa jamuita
karttatöitä suoritettaessa ja toimitettaessa ja pitää huolta kommis-
sioonin kansliatehtävistä, jota paitse hänen tulee toimia siihen suun-
taan, että ne oppilaat, joita kommissioonissa voidaan pitää, vähi-
tellen kehittyisivät kelvollisiksi kartanpiirtäjiksi.

Trigonometrit suorittavat tarkkavaakitukset ja geodeetiset täy-
tetyöt, jonka ohella he käytännöllisesti opettavat kenttämittareita
kuvaamaan kartalle maan epätasaisuuksia korkeusviivoilla sekä otta-
vat itsekin osaa sellaisiin töihin.

Hankkiaksensa ehdotetulle geodeetiselle kommissioonille kaik-
kea sitä itsenäisyyttä, joka sen mukaan mitä aikaisemmin ss. 64—65
on lausuttu olisi sen toiminnalle erinomaisen tärkeää, saa komitea
ehdottaa, että se asetettaisiin Keisarillisen Senaatin kamaritoimitus-
kunnan suoranaisen katsannon alaiseksi.

Sen johdosta mitä yllä on esitetty kommissioonille ja sen hen-
kilökunnalle tulevista tehtävistä sekä siitä, mitä aikaisemmin s.
65 on samassa tarkoituksessa huomautettu, näkyy, että tällä henkilö-
kunnalla jo alusta alkaen ja siitä edelleen kaikkina aikoina, kanta-
kartan valmistuttuakin, tulisi olemaan täysin määrin työtä. Sen
vuoksi katsoo komitea, että tästä henkilökunnasta sekä tirehtööri ja
molemmat geodeetit että kartantoimittaja jokommissioonin perustami-
sesta alkaen olisivat asetettavat vakinaiselle palkkasäännökselle. Mitä
kolmeen ensinmainittuun tulee, vaikuttaa siihen sekin erinomattain
painava seikka, että heiltä vaadittavain laveain virkavalmistusten
tähden muutoin kävisi sangen vaikeaksi hankkia näihin vastuunalai-
siin virkoihin, jotka vaativat suurinta innostusta sen toimiin, kaikin-



101

Henkilökunnan
kelpaa vaisuus-

ehdot

puolin kykeneviä henkilöitä, joiden haltuun voisi työn uskoa täydellä
luottamuksella.

Kommissioonin neuvottelevaksi jäseneksi ei komitea ole tahto-
nut mitään eri henkilöä ehdotella, vaan voisi komitean mielestä siksi
valita sopivimman saatavan henkilön, esimerkiksi yliopiston tähtitie-
teen professorin, polyteknikon vakinaisen opettajan geodesiassa tai
jonkun kommissioonin toiminta-aloilla kokeneen henkilön.

Trigonometrit, jotka eivät tulisi olemaan kommissioonin jäse-
ninä, voi komitean mielestä ensi aluksi asettaa ylimääräisille viroille,
kunnes niihin toimiin on saatu kyllin kokeneita henkilöitä, joita sit-
temmin kommissioonin esityksestä voisi siirtää vakinaiselle palkka-
säännökselle.

Takeeksi siitä, että kommissioonin töitä suoritettaisiin tarkoi-
tuksenmukaisella ja järkevällä tavalla, pitäisi komitean mielestä aset-
taa määrättyjä kelpaavaisuusehtoja laitokseen otettaville henkilöille.

Välttämättömimpänä ehtona kommissioonin koko toiminnan
menestykseen on komitean mielipiteen mukaan etupäässä se, että
tirehtööri, jonka tulee johtaa kokonaan tieteellisen laatuista laitosta,
on tietojensa ja kokemuksensa puolesta tähän tehtävään täysin kyke-
nevä henkilö.

Se tehtävä, joka perustavissa töissä on geodeetien suoritetta-
vana, edellyttää ehdottomasti syvällistä ja laajaa matematista ja geo-
deetistä valmistusta. Sen osottamiseksi ehdottaa komitea vaaditta-
vaksi :

l:o) opinnäytteitä matematikassa, astronomiassa ja fysiikassa,
jotka kahdessa ensinmainitussa aineessa vastaavat korkeinta ja fysii-
kassa korkeimman edellistä arvolausetta filosofiankandidaatitutkinnossa;
2:o) määrätyn erityiskurssin korkeammassa ja käytännöllisessä geo-
desiassa, joka kurssi käsittää sekä tietopuolisia erikoisopinnolta että
mittauksiin ja laskentoihin osaaottamisen kautta hankittuja taitoja
geodeetisissa ja tähtitieteellisissä töissä; sekä vihdoin 3:o) tarkas-
tetun ja hyväksytyn, tieteellisesti arvokkaan kirjaelman jostakin geo-
deetisesta tai tähtitieteellisestä aineesta.

Mutta koska geodeetien, lukuunottamatta perustavia töitä, myös-
kin on otettava osaa trigonometrien ja kenttämittarien töitten tarkas-
tukseen ja johtoon, tulee heidän sen lisäksi olla täysin perehtyneitä
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siihen kuuluvaan sekä tietopuolisuuteen että käytäntöön ja sen vuoksi
tuoda siinä suhteessa esille todistuksia vastaavain aineitten opetta-
jalta ylemmässä teknisessä opistossa.

Geodeetisen kommissioonin tarvitsemain trigonometrien kehittä-
minen voisi tapahtua polyteknisessä opistossa, jossa sitä tarkoitusta
varten pitäisi panna toimeen erityinen oppijakso. Kun ei maanmit-
tauksen osaston oppijaksoa voi pitää tässä suhteessa tyydyttävänä,
pitäisi sitä uudelleen muodostaa ja asettaa trigonometrien oppijakso
kolmivuotiseksi. Kolmantena vuonna pitäisi oppilaiden saada sellai-
sia matematisia ja geodeetisia tietoja sekä sellaista käytännöllistä
taitoa trigonometrisissä mittaustoimissa kuin kysymyksessä olevissa
viroissa on tarpeen. Tästä myös seuraisi, että mainitun osaston joh-
tajan suhteen olisi asetettava vähintäkin samat kelpaavaisuusehdot,
kuin tuleville geodeeteillekin. Opiston opettajaneuvoston asiana olisi
yksissä neuvoin geodeetisen kommissioonin kanssa laatia ohjelma-eh-
dotus niiden aineiden opettamista varten, jotka puheena olevassa
suhteessa ovat tarpeen. Erityisen käytännöllisen taitonsa voisivat
sekä geodeetit että trigonometrit tulevaisuudessa saavuttaa geodeeti-
sissa töissä sillä tavoin, kuin aikaisemmin on mainittu. Lopuksi pyy-
tää komitea esittää erinomaisen tärkeänä ehtona sen, että niille hen-
kilöille, joita kommissioonin perustamisessa tultaisiin mainittuihin
virkoihin asettamaan, olisi hankittava tilaisuutta saavuttamaan ulko-
mailla senlaatuisissa mittauksissa tarpeellista kokemusta.

Ehdottaessaan erityistä geodeetista kommissioonia, ei komitea
ole jättänyt huomioonsa ottamatta, kuinka toivottavaa olisi, että ne

maamme virastot, joissa kartograafisia töitä toimitetaan, joutuisivat
lähempään yhteyteen keskenänsä, jotta siten saataisiin aikaan sel-
laisissa töissä parempaa yhdysvaikutusta niiden kesken ja estettäisiin
saman työn tekemistä eri virastoissa. Sekä tätä tarkoitusta varten,
että senkin vuoksi, että geodeetisen kommissioonin työt mahdollisim-
man suurimmassa määrässä tulisivat muitten virkakuntain hyväksi,
saa komitea ehdottaa, että muodostettaisiin neuvotteleva kokous,
jonka jäseniksi tulisivat maanmittauksen ja tie- ja vesirakennusten
ylitirehtöörit, geodeetisen ja geoloogisen kommissioonin tirehtöörit
sekä tähtitieteen professori. Neuvotteluihinsa olisi kokouksella oi-
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keus kutsua muittenkin laitosten päälliköitä ja kykeneviä henkilöitä,
milloin syytä ilmestyy. Kokouksen jäsenistä valitsisi Keisarillisen
Senaatin talousosasto puheenjohtajan määrätyksi ajaksi. Asiat esit-
telisi geodeetisen kommissioonin tirehtööri. Kokouksen kutsuu ko-
koon puheenjohtaja kerran tai kahdesti vuodessa yhteisesti neuvot-
telemaan niistä töistä, joita toimittamalla geodeetinen kommissiooni
voisi tyydyttää eri virastojen tarpeita, sovittamaan ristiriitaisia har-
rastuksia ja antamaan lausuntoa, mitkä työt ovat katsottavat enim-
män tärkeiksi ja kulloinkin kiiruullisimmiksi. Sen jälkeen olisi geo-
deetisen kommissioonin, kokouksen lausunnon mukaisesti, laadittava
ehdotus jakustannusarvio tulevan vuoden töiksi, joka ehdotus kokouk-
sen pöytäkirjan seuraamana alistettaisiin Keisarillisen Senaatin ka-
maritoimituskunnan ratkaistavaksi.

Komitean ehdottamaa geodeetisen kommissioonin järjestämistä
vastaan on komitean jäsen Sjölin pääasiallisesti muistuttanut:

ettei muiden maitten tähän kuuluvia laitoksia oikeastaan voida
tässä kohden ottaa vertailtavaksi, koska jakolaitos ja maanmittaus-
toimien johto on niissä asetettu kokonaan toiselle kannalle kuin
meillä;

ettei niitä tiedemiehiä, jotka tulisivat kuulumaan geodeetiseen
kommissiooniin ja joiden varsinaisena toimena olisi vaan perustavain
töitten, l:sen luokan triangulatioonin ja siihen kuuluvain tähtitieteel-
listen paikkamääräysten suorittaminen, tarvitsisi asettaa vakinaiselle
palkkasäännökselle, koska se osa näitä töitä, joka lähinnä seuraavan
puolen vuosisadan aikana voi tulla suoritettavaksi, ennätetään toi-
mittaa viidessätoista tai korkeintaan kahdessakymmenessä vuodessa,
ja koska kommissioonin jäseniä sen jälkeen voisi aivan toisilla eh-
doilla ottaa palvelukseen seuraavia täytetöitä varten, joissa heillä
kyllä olisi työtä loppuijäkseen;

että sitävastoin komitean ehdottamat trigonometrit, joiden toi-
minta tulee jatkumaan melkeinpä rajoittamattomaan aikaan saakka,
paljoa ennemmin, kuin geodeetit, olisivat heti alusta alkaen asetettavat
vakinaiselle palkkasäännökselle;

ettei mitään erityistä suurempipalkkaista tirehtööriä lainkaan
tarvittaisi tuossa väliaikaisessa kolmen geodeetin muodostamassa
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kommissioonissa, vaan voisi heistä sopivimmalle antaa toimeksi, geo-
deetivirkansa ohessa yksissä neuvoin kommissioonin neuvottelevan jä-
senen kanssa, perustavain töitten pääjohdon ja tarkastuksen;

että geodeetisen kommissioonin toiminta semmoisenaan lakkaisi
heti, kun perustavat työt on saatu suoritetuiksi niissä osissa maata,
joissa varsinaisia kartograafisia töitä vastaiseksi katsotaan toimi-
tettaviksi ;

että maanmittauksen ylihallituksen maantieteellinen osasto sit-
temmin tulisi johtamaan ja hoitamaan kaikkien niin sanottujen täy-
tetöitten toimittamista, kantakartan laatimista ja toisintamista, sekä
sitä osaa vaakitustöistä, jota tie- ja vesirakennusten ylihallitus ken-
tiesi ei ole ennättänyt suorittaa; sekä

että mainittu maantieteellinen osasto aikoinansa tulisi saamaan
lisävoimiksi tarvittavan lukumäärän asianmukaisesti valmistuneita
trigonometrejä ja kartograafeja.

Erittäinkin kahden viimemainitun ehdotuksen perusteeksi on
sama jäsen lausunut muun muassa:

että suurin osa maanmittauskunnan virkamiehiä jo nykyjään
on niin tieteellisesti valmistuneita ja niin käytännöllisesti taitavia,
että triangulatioonein suoritettua he voisivat lyhyemmän harjoitus-
ajan jälkeen varsin hyvin muutamissa erikoisemmissa kohdin toimit-
taa laajimpiakin erityistöitä;

että myöskin kaikki alempain luokkain trigonometriset täyte-
työt, jotka geodeetisen kommissioonin lakkauttamisen jälkeen tulevat
toimitettaviksi, huoleti voidaan uskoa niille maanmittaus-virkamie-
hille, joita vastaisuudessa tullaan valmistamaan polyteknisessä opistossa,
sittenkuin maanmittausosaston oppijakso, niinkuin jo nytkin on
kysymyksessä ollut, on tarpeen mukaan osittaisesti muutettu ja laa-
jennettu sekä heille hankittu tilaisuutta saavuttamaan käytännöllistä
taitavuutta puheenalaisissa töissä;

että kartograafisten töitten erottaminen maanmittauksen ylihal-
lituksesta kohtaisi useita vaikeuksia ja tuottaisi selkkauksia eri viras-
tojen kesken, koska niitä runsaita jako- jamuunlaisten karttain ainek-
sia, joita tullaan käyttämään kantakartan laatimiseen, kaikissa tapauk-
sissa on säilytettävä ylihallituksessa muun muassa johtona niitä moni-
naisia taloudellisia selvityksiä ja lausuntoja varten, joita tämän viras-
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ton on annettava, ja koska sen lisäksi näiden karttain tarkkuutta ja
kelpaavaisuutta kantakarttaa varten käytettäviksi voivat ylihallituk-
sen virkamiehet arvostella paljoa varmemmin ja melkoista vähem-
min laajoilla tutkimuksilla, kuin se olisi mahdollista eri virastolle,
jonka jäsenillä ei ole vähimpiäkään tietoja jakolaitoksesta;

että niiden ulkotöitten ja uudestaan-mittausten järjestäminen,
joita tullaan toimittamaan niissä paikoissa ja niillä seuduin, missä
vanhempaa karttalaitosta on oikaistava ja täydennettävä, sekä siihen
sopivimpain maanmittarien valikoiminen voisi tapahtua ylihallituksessa
asianomaisesti varteenottamalla myöskin eräitä seikkoja, jotka välit-
tömästi kuuluvat jako- ja tilustenjärjestys-toimitusten yhteyteen; jota-
vastoin on itsestään selvää, että geodeetinen kommissiooni tulisi koko-
nansa tätä seikkaa laiminlyömään, ja seurauksena siitä syntyisi pal-
jon sekavuutta ja turhia kustannuksia; sekä

että yllämainittujen täytetöitten täydellisellä siirtämisellä maan-
mittauksen ylihallituksen maantieteelliseen osastoon saataisiin sääs-
tymään melkoisia huoneistosta, erityisistä kansliavirkamiehistä, kar-
tanpiirustajista ja palvelijoista johtuvia kustannuksia.

Komitea on tämän, jäsenen Sjölinin esiintuoman ehdotuksen
kautta vaan entistä enemmin vahvistunut siinä mielipiteessään, että
onnellinen ratkaisu kysymykselle ajanmukaisen jatarkan maan kartta-
laitoksen aikaansaamisesta ja kunnossapitämisestä on etupäässä riip-
puva siitä, että tätä varten asetetaan erityinen, maanmittauksen yli-
hallituksesta kokonaan riippumaton kommissiooni. Sillä jos jäsenen
Sjölinin selitys, että suurin osa maanmittauskunnan virkamiehiä jo
nyt on niin tieteellisesti valmistuneita ja käytännöllisesti taitavia,
että he aivan hyvin voivat toimittaa laajimpia yksityistöitä, on ym-
märrettävä niin, että sillä tarkoitetaan kaikkia töitä, paitse ensim-
mäisen luokan triangulatiooneja ja tarkkavaakituksia, niin osottaa se,
että maanmittauksen ylitirehtöörillä on sangen vähäisiä vaatimuksia
laajoihin geodeetisiin täytetöihin kykeneväin toimittajain ammatti-
tietoihin nähden. Jos sitävastoin, niinkuin ylitirehtööri myöhemmin
on komiteassa suullisesti selittänyt, lause on ymmärrettävä niin, että se
koskee vaan ulkomittauksia kantakartan laatimiseksi ja sen varus-
tamista korkeusviivoilla, niin tarvitsee maanmittauksessa nykyjään
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palveleva henkilökunta ei suinkaan vähäistä erikoiskehittämistä. Tässä
kohden on nimittäin kysymyksessä perioleellinen poikkeus siitä työ-
tavasta, joka on päässyt maanmittauksessa perehtymään, sekä koko-
naan uuden työhaaran käytäntöön saattaminen, korkeussuhteitten
merkitseminen. Se väite taas, että sittenkuin 15 ä 20 vuoden ku-
luttua komitean ensi sijassa ehdottamat perustavat työt olisivat Ou-
lun leveyspiirin eteläpuolella päättyneet ei geodeetista kommissioonia
enään tarvittaisi, todistaa selvästi, että herra ylitirehtööri ei ainoas-
taan unohda sitä seikkaa, että koko pohjoinen osa maata olisi sen
jälkeen kartoitettava, vaan myöskin, ettei hän anna niille tieteelli-
sille kysymyksille, joita komitea ehdotellessaan ensimmäisen luokan
kolmioketjuja, tarkkavaakituksia ja mareograafeja on koskettanut,
sitä arvoa, mikä niille itse asiassa on tuleva. Ainoastaan tieteelli-
sesti sivistyneitten jäsenien muodostamalta laitokselta, niinkuin ehdo-
tetulta geodeetiselta kommissioonilta, voidaan vaatia tuon arvon oi-
keata tunnustamista ja riittävää harrastusta jakykyä kaikkien tähän
kuuluvain kysymysten onnelliseen tutkimiseen ja ratkaisemiseen sekä
kaikkien niiden edistysten tarpeenmukaiseen varteenottamiseen, joita
tehdään geodeetisessa tieteessä ja kartografiassa.

Sitä ehdotusta vastaan, että geodeetiset täytetyöt siirrettäisiin
maanmittauksen ylihallitukseen, tahtoo komitea tuoda esiin, kuinka
tärkeää yhdenjaksoisuus töissä on. Ainoastaan se virasto, joka on
toimittanut kaikki perustaviin töihin kuuluvat mittaukset ja lasken-
not, voi täysin arvostella millä tavoin täytetyöt sopivimmin ovat lii-
tettävät perusverkkoon ja kuinka tulokset oikeimmin ovat johdetta-
vat ja käytettävät.

Tuo huomautettu tieteellisen aineksen halveksiminen tulevai-
suuden kartograafisten töitten johtoon nähden on myöskin tullut esille
jäsen Sjölinin ehdotuksessa geodeetien asettamisesta ylimääräisille
viroille. Sitävastoin on, niinkuin aikaisemmin on esitetty, komitean
mielestä todellisia takeita karttalaitoksen tarkkuudesta saavutettava
ainoastaan johtajilta vaadittavain korkeitten pätevyysehtojen kautta,
mutta sen ohessa ovat komitean mielestä virat asetettavat myöskin
vakinaisiksi, jotta kykeneviä henkilöitä saataisiin valitsemaan tämän
maallemme tärkeän toimen elämäntyökseen. Virkain vakinaisiksi
asettaminen on sitä tarpeellisempi, koska nämät virat eivät suinkaan
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tulisi olemaan väliaikaisen laatuisia, vaan siinäkin ahtaammassa kehyk-
sessä, johon jäsen Sjölin tahtoisi niitä rajoittaa, vaatisivat vähintä-
kin yhden ihmisijän, jos perustavia töitä ulonnetaan maan pohjoisem-
piinkin osiin. Eikä komitea voi jättää mainitsematta sitäkään kiu-
sausta töitten viivyttelemiseen, johon geodeetit joutuisivat tietäessään
että he työn päätyttyä tulisivat virastaan erotettaviksi. Tämä kiu-
saus olisi sitä suurempi, koska tieteellisiä tehtäviä, jotka ovat lähei-
semmässä tai etäisemmässä yhteydessä perustavain töitten kanssa,
täytyy näitä toimittaessa esiintyä joukottain, jonka vuoksi työn kes-
kittyminen määrättyä tarkoitusperää kohden on pidettävä erinomai-
sen tärkeänä. Lienee myöskin meidän virkakuntain historiassa joten-
sakin harvinaista, että houkutellaan henkilöitä kuluttamaan suurta
osaa elämästään virassa, joka heiltä hyvin tomitetun työn jälkeen
riistetään heidän ollessa vielä parhaissa voimissaan, tai että heitä
sittemmin otetaan palvelukseen aivan toisilla ehdoilla.

Vastoin komitean ehdottamaa erityistä tirehtööriä jakahta geo-
deetia, on jäsen Sjölin ehdottanut kolmea geodeetia, joista yksi olisi
puheenjohtajana. Komitea on kumminkin katsonut viimemainitun
ehdotuksen kokonaan hyljättäväksi, koska tämä geodeeti vuoden vii-
tenä kuukautena olisi perustavissa töissä kiinni eikä siten samalla
haavaa millään tavalla voisi suunnata vähintäkään huomiota kaikkien
toimien johtamiseen ja kahden muun geodeetin töitten tarkastami-
seen aivan eri osissa maata. Komitean ehdottamalla tirehtöörillä
taas olisi täysin työtä sekä johtamisessa ja tarkastamisessa että erit-
täin kantakartan kokoonpanemisessa Helsingissä ja loppukesällä ul-
kona kentällä toimitettavissa tarkistustoimissa.

Niitä luuloteltuja selkkauksia, joita kartograafisten töitten erot-
taminen maanmittauksen ylihallituksesta tuottaisi, katsoo komitea
molemminpuolisella avuliaisuudella helposti voitavan välttää ja kai-
kissa tapauksissa, silmällä pitäen kaikkia niitä etuja, joita komitean
ehdotus muuten sisältää, näiden olevan niin vähäpätöisiä, ettei komi-
tea ole voinut antaa jäsen Sjölinin väitteelle tässä kohden mitään
merkitystä. Ei ole komitea myöskään voinut hyväksyä, että maan-

mittauksen ylihallituksen virkamiehet, joilta puuttuu ammattitietoja
kartografiassa — sanan laajassa merkityksessä —, voisivat, niinkuin
jäsen Sjölin väittää, paljoa varmemmin ja melkoista vähemmillä tut-
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kimuksilla arvostella karttain tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta kanta-
karttaa varten, kuin erityinen, vartavasten geodeetisten ja kartograa-
fisten töitten tähden muodostettu kommissiooni. Vihdoin ei komitea
ole voinut havaita, että kustannukset missään mainittavassa määrässä
vähentyisivät jäsen Sjölinin ehdotuksen kautta. Sillä jos töitä vahin-
goittamatta voitaisiin käyttää geodeeteja ainoastaan väliaikaisesti,
vaatisivat he siinä tapauksessa epäilemättä suurempaa palkkaa, kuin
jos virat tulisivat vakinaisiksi. Sitäpaitse tarvitaan itse ulkotöihin
sekä pohjakartan puhtaaksi piirustamiseen painattamista varten sa-
maa henkilökuntaa ja kartanpiirtäjäin lukumäärää, missä hyvänsä
niitä toimitetaan; mitään lisäkustannuksia erityisiä kansliavirkamiehiä
ja palvelijoita varten ei sitävastoin missään tapauksessa tarvittaisi,
jos kantakartan laatiminen tulisi geodeetisen kommissioonin huoleksi,
koska siinä kansliatoimet tulisivat olemaan sangen vähäpätöisiä ja
komitea jo kommissioonin menoarvioon on merkinnyt sihteerin palk-
kion ja vahtimestarin palkan. Mitä lopuksi tulee huoneistoon, tar-
vitsevat kartanpiirtäjät riittävää tilaa, missä hyvänsä he työtänsä
tekevät, joko geodeetisessa kommissioonissa tai maanmittaus-ylihal-
lituksen maantieteellisessä osastossa.

Kaikkien näiden syiden nojalla ei komitea ole voinut yhtyä
komitean jäsenen Sjölinin esiintuotuun ehdotukseen.

V. Karttain monistelu.

Sittenkun yllä ehdotetut sekä geodeetiset että kartograafiset
työt ovat niin pitkälle joutuneet, että kantakartasta löytyy valmiiksi
piirrettyjä lehtiä, seuraa niiden monistelu painon kautta. Tämän
monistelun mittakaavaan nähden on komitea tullut siihen mielipitee-
seen, että kantakartta olisi julkaistava alkuperäisen kappaleen mitta-
kaavassa, jotta, niinkuin osittain muissakin maissa on tapahtunut,
yleisö sen kautta voisi niin paljon, kuin mahdollista, käyttää hyväkseen
sitä työtä ja niitä kustannuksia, joita tähän karttaan on kulutettu,
estämättä kuitenkaan eri tarpeita varten julkaisemasta karttaa tule-
vaisuudessa muissakin mittakaavoissa.
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Ne moninaiset monistelutavat, joita nykyjään käytetään karttain
julkaisemisessa, perustuvat alkujuurin joko kaivertamiseen tahi kemi-
alliseen monisteluun.

Karttain käsin kaivertaminen tehdään tavallisesti litograafiselle
kivelle tai vaskilevylle; se on verrattain kallista ja aikaa kuluttavaa,
jota paitse korrehtuurinlukukin vaatii paljon työtä. Kivipiirroksella
erittäin on sitäpaitse se epäkohta, että kentällä tapahtuneita muu-
toksia voidaan ainoastaan vaikeudella saada merkityksi. Vaskipiirrosta
tosin ei vaivaa tämä viimemainittu epäkohta, koska muutokset voi-
daan siinä toimittaa verrattain helposti; vaskipiirroslevyjen säilyttä-
minenkään ei vaadi kovin suurta tilaa, niinkuin litograafiset piirros-
kivet vaativat. Mutta itse kaivertaminen vaskeen edellyttää erin-
omaisen taitavia piirtäjiä ja ottaa paljon aikaa sekä tulee sentähden
melkoista kalliimmaksi kuin kivipiirros. Sitävastoin ovat vaskipiir-
roksen kautta julkaistut kartat huomattavat erinomaisen kauneutensa
ja selvien piirteittensä kautta, joissa suhteissa päinvastoin kivipiir-
rokset taas ovat varsin jäljellä.

Ne vaikeudet, jotka kohtaavat käsin kaivertamisessa, ovat an-
taneet aihetta koettamaan sen sijasta käyttää valokuvauksellista mo-
nistelua, jota erittäinkin viime aikoina on yhä enemmin parannettu.
Useimmissa Euroopan maissa, myöskin Skandinaaviassa, onkin viime
vuosikymmenien aikana aljettu käyttää fotokemistä monistelutapaa
ja jo ehditty julkaista varsin laajoja karttateoksia suurissa mitta-
kaavoissa. Näin menetellessä siirretään alkuperäinen piirustus tai
kartta valokuvauksen ja kemiallisen menettelytavan avulla joko lito-
graafiselle kivelle (fotolitografia), vaskelle (heliogravyyri) tai sin-
kille (fotozinkografia). Vaikka piirustuksen muuttamiseen levyille
täten ei tarvitakaan kaivertajaa, eivät monistelun kustannukset kui-
tenkaan jää aivan pieniksi, koska valokuvausta varten alkuperäinen
kartta on erityisellä huolella puhtaaksi piirrettävä, mikä ei kaiverta-
mista varten olisi tarpeen. Kuitenkin tulevat fotokemialliset monis-
telutavat yleensä paljon helpommiksi kuin käsin kaivertaminen, jota
paitse ne ovat senkin puolesta edullisia, että painamislevyn valmis-
tamiseen kuluu vaan vähän aikaa, että korrehtuurin luku käy koko-
nansa tarpeettomaksi sekä että muutoksia voidaan merkitä joten-
sakin helposti. Myöskin on nähty, että ainakin muutamat kemialli-
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set monistelutavat, esimerkiksi heliogravyyri, jota nykyjään käytetään
sangen yleisesti m.m. Itävallassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa,
antavat tuloksia, jotka hienoudessa ja siisteydessä vetävät vertoja
vaskipiirrokselle, jos kartan puhtaaksi piirretty kappale on laadittu
kyllin taiteellisesti. Mutta myöskin fotozinkografiaa on edullisesti
käytetty, esim. Ranskassa, missä laajoja karttateoksia on julkaistu
tällä verrattain halpahintaisella menettelytavalla.

Saadaksensa tarpeellisia tietoja eri monistelutavoista on komitea
erääseen kokoukseensa kutsunut Suomen pankin setelipainon esimie-
hen F. Tilgmanin, joka sittemmin komitean suunnitelman mukaan
on tehnyt muutamia kokeita monistellaksensa litografian avulla pie-
nempiä osia sekä topograafisesta karttalehdestä että kihlakunnan-
kartasta alkuperäisessä ja puoleksi sekä neljännesosaksi pienenne-
tyssä mittakaavassa. Herra Tilgmanin lausuntojen johdosta ja hänen
toimittamainsa äsken mainitun monistelutavan kokeitten perusteella
on komitea havainnut, että heliogravyyri sopisi hyvin Suomenmaan
karttain julkaisemiseen sekä alkuperäisessä mittakaavassa että puolta
ja vieläkin pienemmässä muodossa. Suuremmissa pienennyksissä täy-
tyy jättää' pois osa yksityiskohtia ja käyttää toista kirjoitusta kuin
alkuperäisessä kartassa, niinkuin näkyy tähän liitetyistä äsken maini-
tulla tavalla saaduista näytteistä. a)

Mutta koska ei vielä lähinnä seuraavina vuosina voida ryhtyä
pohjakartan monisteluun, ei komitea ole katsonut tarvitsevansa an-
taa lopullista lausuntoa minkään määrätyn monistelutavan eduksi,
sitä vähemmin koska valokuvaukselliset monistelutavat parhaallansa
ovat vilkkaimmassa kehityksessään, joka alinomaa saattaa johtaa
yksinkertaisempiin ja täydellisempiin menettelytapoihin. Lopullisen
ehdotuksen laatiminen tässä kohden lienee senvuoksi oikeittain jä-
tettävä geodeetisen kommissioonin asiaksi, kun komitean ehdottamat
geodeetiset ja kartograafiset työt ovat edistyneet niin pitkälle, että
karttain julkaisemiseen saatetaan ryhtyä. Komitea katsoo kuitenkin
jo nytkin voivansa tässä kohdin esittää, että karttain monistelua mei-
dän maassa ei pitäisi toimittaa käsin kaivertamalla vaan fotokemi-
allista menetystapaa noudattamalla. Koska tässä kohden käytettävä

*) Liitetty ainoastaan alkuperäiseen kirjoitukseen.
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tapa vaatii alkuperäisen kartan laadinnassa täytettäväksi eräitä mää-
rättyjä ehtoja, joiden tarkasta tyydyttämisestä suuressa määrässä
riippuu monistelun menestys, tahtoisi komitea ehdottaa, että geodee-
tisessa kommissioonissa toimivalle kartantoimittajalle hankittaisiin
tilaisuutta ulkomailla saavuttamaan tässä suhteessa tarpeellista koke-
musta.

Karttain monistelu vaatii kuitenkin erityisiä, tätä tarkoitusta
varten sovitettuja laitoksia, jotka useimmissa Euroopan maissa ovat
yhdistetyt niihin laitoksiin, joiden tulee laatia ja julkaista karttoja
maasta. Kun sodallisia tarkoituksia varten on tarpeellisia karttoja
monisteltava nopeaan ja suuressa määrässä, on tärkeää, että valtiolla
on sellaisia erityisiä laitoksia, jotka silloin voivat työskennellä yksin-
omaan kruunun omissa töissä. Se oli vielä tärkeämpää siihen ai-
kaan kuin topograafisia karttoja ja asemapiirroksia (plaania) pidet-
tiin salassa, koska salaisuutta ainoastaan siten voitiin säilyttää.
Nykyjään, jolloin melkeinpä kaikki kartat julkaistaan, häviää viime-
mainittu peruste ja valtion tarvitsemain karttain monistelu voidaan
senvuoksi uskoa jollekin yksityiselle laitokselle sillä sitovalla ehdolla,
että valtion töillä pitää olla etusija muitten tilausten rinnalla. Väli-
aikoina voi sellainen laitos toimittaa muitakin töitä, jonka kautta
käy mahdolliseksi saada työ helpommaksi kuin jos valtio itse pitäisi
yllä omaa laitosta. Pienemmissä maissa — vieläpä Ruotsissakin —

on valtio tehnyt sopimuksen jonkun yksityisen liikkeen kanssa kaik-
kien sellaisten monistelutöitten suorittamisesta, ja tulokset ovat olleet
suotuisia.

Komitea katsoo senvuoksi voivansa ehdottaa, että kartan mo-
nistelu-työ ainakin aluksi annettaisiin jonkun yksityisen liikkeen toi-
mitettavaksi, sitä kernaammin koska työn paljous ainakin ensimmäi-
sinä aikoina tulisi olemaan verrattain vähäpätöinen.

VI. Geodeetisen kommissioonin palkkasäännön ehdotus sekä
kustannusarvioita.

Laatiessaan palkkaussäännön ehdotusta geodeetista kommissioo-
nia varten on komitea ottanut huomioon sen pitkän valmistusajan,
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mitä vaaditaan IV luvussa ehdotettujen kelpaavaisuusehtojen täyttä-
miseksi, joita komitea on katsonut välttämättömiksi taatakseen niin-
paljonkuin mahdollista, että täysin kykeneviä henkilöitä saadaan toi-
mittamaan niitä tärkeitä ja suurinta huolta vaativia töitä, joita kom-
missioonin jäsenten tulisi suorittaa. Sen ohessa on komitea otta-
nut lukuun voimassa olevissa vuosirahansäännöissä löytyviä palkka-
etuja muissa virastoissa sekä että työskentelemisen laatu kesäkuu-
kausina ynnä siihen kuuluvat lisäkustannukset vaativat eräälle osalle
henkilökuntaa erityistä matkakustannusten korvausta ja päiväpalkkaa
tältä työajalta, jota korvausta, koska se on tuleva koko kesän ajalta,
ei sopivasti voi laskea voimassa olevan matkasäännön mukaan. Tä-
män mukaan saapi komitea esittää seuraavaa.

Ehdotus geodeetisen kommissioonin palkkasäännöksi.

Perustukseksi Oulun leveyspiiriä etelämpänä toimitettavain pe-
rustavain töitten kustannusarvioon on komitea otaksunut, että sillä
noin 2,300 km:n pituisella välillä, minkä pituudelta ehdotetut kol-
mioketjut tulisivat ulettumaan, tarvittaisiin lähimmittäin 280 ensim-
mäisen luokan kolmiopistettä. Sen ajan, jonka kommissioonin kaksi

Sfinf

Tirehtööri, palkkaa ja palkkiota, lukuunottamatta päiväpalkkaa ja
matkakustannusten korvausta matkasäännön IV luokan mu-
kaan 10,000

2 geodeetiä:
palkkaa ja palkkiota ä 6,000 Sfaf 12,000
palkankorotusta ä 500 Sfaf. 5 ja 10 vuoden palveluksesta.
Päivärahaa, otaksumalla 150 matka- ja toimituspäivää ä 10

ftnf, tekevä 2 geodeetin osaksi 3,000
Palkkio neuvottelevalle jäsenelle 1,000
1 kartan toimittaja, palkkaa ja palkkiota 6,000
Sihteerinpalkkio 500
Kirjoitus- ja piirustustarpeita sekä kansliakustannuksia . . . . 1,500
1 vahtimestari 800

Summa Sfaif 34,800
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geodeetia tarvitsisivat maanpinnan yleiseen tiedustelemisiin, signaa-
lien rakentamiseen ja kulmamittausten toimittamiseen kaikilla näillä
pisteillä sekä niiden merkitsemiseen maahan, on komitea arvioinut
10 vuodeksi; astronomisiin havaintoihin, niinhyvin latituudi, kuin longi-
tuudi- ja azimuti-määräysten toimittamiseen, on katsottu kuluvan 3
vuotta, jota paitse valmistaviin töihin, asemalinjain mittaukseen, nii-
den yhdistämiseen kolmioketjuin kanssa ja siihen kuuluviin töihin
tarvittaisiin enintäin 2 vuotta. Tämän mukaan on kustannusten ar-
vattu nousevan suunnilleen seuraaviin määriin:

Summa

Geodeetisia töitä varten.

Vuotuisesti: I
2 geodeetin matkasta toimituspaikkoihin ja sieltä

takaisin 400'
28 signalista ja niiden rakentamisesta, ä 200 Sfinf. ! 5,600
5 työmiehen palkkaamiseen kumpaakin geodeetia

varten, eli yhteensä 10 j 3,000
Maan pakkoluovutukseen, metsän hakkuun korvaa-

-2.500Jmiseen y. m. sekä sivumenoihin

Summa Sfinf 11,500j
Yhteensä 10 vuoden aikana 115,000,

Tähtitieteellisiä määräyksiä varten.

Vuosittain:
2 geodeetin matkasta toimituspaikkoihin ja sieltä

takaisin Sfbtf. 400
2 apulaiselle, ä 600 Sfaf. 1,200
2 työmiehelle, ä 300 Sfryc 600i
Koneiden kuljettamiseen ja sivumenoihin . . . . 800

Summa finf 3,000
Yhteensä 3 vuoden aikana 9,000

Asemaviivojen mittausta varten.

Matkoja toimituspaikkaan ja takaisin 4001
10 työmiehelle

SIMA «.../•

3,000

Siirto Sfbif 124,000|»ano ytnf
Komiteanmietintö N:o 2 — 1892.
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Siirto Sfap
1,200

400

124,000

i

2 apulaista ä 600 Stnf 1,2001
Erityisiä menoja j 4001

Summa ftnf 5,0005,000
i

- I
_

j

I
10,000Kahden vuoden aikana

i

Summa ftnf. ' _
| 134,000

Tämä summa jaettuna 15 vuodelle tekee keskimaa-' II
rin noin 9,000 SHnf: vuoteensa; kuitenkin seuraa

i
töitten luonnollisesta kulusta, että kokonais- ii

määrä on jaettava eri vuosille tarpeen mukaan, j
josta geodeetisen kommissioonin tulisi vuosittain j
tehdä ilmoitus.

!Ehdotettujen presisiooninivelleerausten toimittamista !
t

varten olisi komitean mielestä sopivinta hank-1
kia kaksi ylimääräistä trigonometria. Kun kum- 1 I
pikin heistä vuosittain ennättää kulkea edes ja
takaisin keskimäärin 250 km. rautatietä tai 175
km. maantietä sekä merkitä tarpeelliset pisteet

i

ja suorittaa laskut, kuluu noin 12 vuotta ko-
mitean ehdotuksessa mainittujen jaksojen suo-
rittamiseen, joiden pituus yhteensä tekee noin
4,5(J0 km.

Näiden vaakitusten vuotuiset kustannukset on ko-

mitea arvioinut seuraavasti:
2 trigonometrin palkkio, a 5,000 Sfoif 10,000'
Heidän matkoihinsa toimituspaikkoihin ja sieltä

takaisin
i
I

400
4 apumiehen palkkaamiseen kumpaakin varten, eli

yhteensä 8 2,400
Kiinnepisteitten merkitsemiseen 1,000,
Koneiden kuljettamiseen ja erinäisiin menoihin . . | 700

Summa Sflnf 14,50014,500
Yhteensä 12 vuoden aikana _ i

i
174,000

Tähän tulee lisäksi vielä kustannukset tarpeellisista
koneista, jotka komitean ehdotuksen mukaan
tulisivat seuraaviksi:

1 suurempi teodoliti 5,5005,500
1 suurempi yleiskone 5,6005,600
2 pienempää yleiskonetta, 1,500 Sfn/: [ 3,00013,000]

Siirto 9faf 308,000
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Mitä sitten tulee täytetöitten ja yksityismittausten kustannuk-
siin, niin on komitean jäsen Sjölin tosin esittänyt, että hänen mieles-
tänsä komitean pitäisi laskemalla eri työlajien laajuuden ja perustu-
malla määrättyihin yksikköhintoihin liittää ehdotukseensa yleislas-
kun kaiken eteläpuolella 65:ttä leveysastetta olevan maan taloudellis-
topograafisesta kuvaamisesta ja on mainittu jäsen sitä varten laa-
tinut sellaisen laskun, osittain komiteassa ilmoitettujen tai siinä lä-
hemmin tutkittujen tietojen perusteella. Komitean muut jäsenet eivät
ole kuitenkaan voineet yhtyä siihen ehdotukseen.

He ovat ensiksikin pitäneet kaikkia ennakkolaskuja eri työlajien
laajuudesta mahdottomina, jos niitä on pidettävä vähänkään luotetta-
vina. Niinkuin näkyy geodeetisten täytetöitten ehdotuksesta siv. 82
ei komitea ole ehdottanut mitään laajuudelleen määrättäviä toisen
luokan triangulatiooneja, niinkuin olisi pitänyt tehdä, jos olisi ollut
toimitettavana koko maata käsittäviä uusimittauksia. Komitea ei
myöskään ole katsonut tarpeelliseksi, että kaikki pitäjänrajat olisivat
polygonimittauksilla käytävät, niinkuin jäsen Sjölin on laskussaan
otaksunut. Komitea on lähtenyt siitä perioleellisesta edellytyksestä,

Siirto Sfinf 308,000
1 kuljetettava Repsoldin pasaagikone 6,0006,000
1 vertikaali-sirkkeli 4,500|4,500
4 kronometria, ä 1,000 Sfoy: 4,000|4,000|
3 vaakitus konetta, ä 600 finf 1,80011,8001

i

4 niihin kuuluvaa vaakitusriukua, a, 100 ftnf .
.

. i 40014001
2 vaakitus-teodolitia, ä 1,000 Mnfi i 2,00012,0001
4 vaakitusriukua, ä 50 9htf. 200200
1 mittauskone asemalinjoja varten 112,00012,000
2 ilmapuntaria 400400
Kiikareita, bussoleja, heliotrooopeja y. m. ehdotteeksi 2,6002,600 448,00048,00048,001
Sitäpaitse vaaditaan 3 uutta mareograafia ja niiden

asettamista varten, ä 10,000 sfinf. 3
I

30,00030,000
i

Hankoniemen limnigraafin täydentämiseen integree-
rauskoneella

i —

2,0002,000 g32,00032,001
Yhteensä kustannuksia koneista | 80,000

Yhteensä kustannuksia perustavista töistä sekä työ-,
kalustosta ja mareograafeista 5%: I 388,000
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että kaikkia noita runsaita ja suureksi osaksi arvokkaita aineksia,
maanmittauksen mittausopillisia karttoja, topograafikunnan polygoni-
mittauksia ja sen toimittamaa 61:stä leveysasteesta etelämmän maan
täydellistä kuvaamista sekä luotsilaitoksen töitä, on — tarpeetto-
main kustannusten välttämiseksi — niin täydellisesti kuin mahdol-
lista käytettävä tulevien karttatöitten hyväksi. Missä määrin se käy
mahdolliseksi, voidaan saada selville ainoastaan yksityiskohtiin saakka
tutkimalla näitä laveita aineksia ja missä määrin ne tulevat vaati-
maan ulkona toimitettavia tarkistusmittauksia. Vaikka se komitean
historiikissaan lausuma mielipide, että v:n 1850 jälkeen toimitettuja
mittausopillisia kuvaamisia on pidettävä tarkempina kuin aikaisem-
min suoritettuja samallaisia töitä, suuressa kokonaisuudessaan onkin
oikea, ei se kuitenkaan kelpaa perustukseksi tulevain täyte- ja muit-
ten töitten arvioimista varten. Ainoastaan geodeetinen kommissiooni,
sittenkuin se tarkoin ja yksityiskohdittain on tutkinut sekä puheen-
alaiset, että kaikki muutkin ainekset ja sittenkuin perustavat työt
ainakin osaksi ovat suoritetut, voi ryhtyä suunnittelemaan niitä töitä,
jotka pohjakartan laatimisessa käyvät tarpeellisiksi sekä mainittujen
ainesten laatuun, että niihin paikallisiin suhteisiin nähden, jotkayllä
mainitun mietinnön kohdan mukaan määräävät täytetöitten laadun
ja yksityismittausten laajuuden. Vasta silloin, mutta ei ennen, voi-
daan laatia kustannuksista jonkin verran tarkka arviolasku.

Tämän johdosta on komitea seuraavassa tyytynyt laatimaan
kustannusarviota ainoastaan sellaisesta kokonaan uudesta mitatta-
vasta alueesta, josta ei löydy mitään valmiita kartanaineksia.

Nojautumalla maan eteläosan topograafisessa kuvaamisessa saa-
vutettuun kokemukseen, voidaan otaksua, että yksi geodeeti ennät-
tää yhtenä kesänä toimittaa kaikki ne täytetyöt, jotka ovat tarpeen
20 kenttämittarin mittakaavassa 1: 20,000 tehtäviin yksityismittauk-
siin seuraavana kesänä.

Varteen ottamalla tämän sekä sen, että mainittu geodeeti loppu-
kesästä myöskin voi olla avullinen ulkotöitten tarkastamisessa, voi-
daan kustannukset arvioida seuraavasti:
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Kun kukin kenttämittari kesässä kuvaa yhtä mittauslehteä eli
keskimäärin 120 km2 vastaavan alueen, tulisi jokaisesta lehdestä,

täytetöitten ja yksitysmittausten kustannukset nousemaan 4,800
markkaan, eli 40 markkaan neliökilometriltä ja 40 penniin hehtaarilta.

Suomenmaan pinta-alasta tehdyn uusimman laskun mukaan voi-
daan, kun Suomen osa Laatokkaa jätetään lukuunottamatta, 65 le-
veysastetta etelämpänä oleva alue arvostella vähää vailla 240,000 km2

suuruiseksi. Edellyttämällä, että koko tämä alue tulisi uudesta mi-
tattavaksi, tulisivat siten mittakaavassa 1:20,000 toimitettavain
geodeetisten ja yksityismittausten kustannukset nousemaan noin
9,600,000 markan suuruiseen loppusummaan. Kuinka suuressa mää-
rässä nämät kustannukset todellisuudessa tulevat vähenemään, kun
kaikkia jo löytyviä käyttökelpoisia aineksia käytetään kantakartan
hyväksi sekä kun mahdollisesti jokin osa aluetta tulisi kartoitetta-
vaksi mittakaavassa 1:50,000, ei komitea, sen johdosta mitä yllä
on mainittu, katso voivansa millään luotettavalla tavalla lähemmin
arvioida. Mainitusta täydellisen uudestamittauksen menoarviosta nä-
kyy kumminkin kuinka ylen määrin liioitelluksi jäsen Sjölinin ar-
vioima 13,820,000 mk:n suuruinen geodeetisiin täytetöihin ja talou-

Ofkif Stn£
Geodeetisia täytetöitä varten.

1 geodeetin palkkaus i5,0005,000

Matka toimituspaikkaan ja sieltä takaisin 200200
Apulaiset ja työmiehistö \ '.1,5001,500
Tähystystankoja, pisteitten merkitseminen ja sivumenoja . . . :1,3001,300

Summa Sfaf 8,00018,0001

Yksityismittauksia varten.

1 kenttämittarin palkkaus kesätöitten ja piirustusten kuluessa . '.2,8002,800
Matka toimituspaikkaan ja sieltä takaisin 200200
Työmiehet \ '■1,0001,000
Tähystysviittoja ja sivumenoja

Summa <#~s

400
±ACt(\

400

öumma ztnf
20 ulkomittaria varten

Summa &nf 4,4004,4UU1

88,00088,000

Yhteensä ftnf \ 96,000
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dellis-topograafiseen kuvaamiseen kuluva rahamäärä on katsottava
niihin kustannuksiin verraten, joita nämät työt itse asiassa tulevat
yaatimaan.

VII. Erilaisten karttatöitten toimittamisesta maassamme.

Kun komitean ehdottamani perustavain ja täytetöitten tarkoi-
tuksena on luoda vakava ja kyllin tarkka perustus missä mittakaa-
vassa hyvänsä tehtäville kenttämittauksille, niin ovat myöskin kaikki
tulevat kuvaamiset ja vaakitukset alotettavat niistä kiinnepisteistä,
joiden asema on mainittujen perustustöitten kautta määrätty. Siten
tulee näitten töitten ulkomittauksille tarjoama perustus oikein käyte-
tyksi. Toiselta puolen tulevat yksityiskuvaamiset suoranaisesti liitty-
mään geodeetiseen verkkoon ja sen kautta välittömästi käyttökelpoi-
siksi kartograafisia tarkoituksia varten; siten saataisiin erittäinkin
kantakarttaa sommitellessa työtä melkoisesti säästymään.

Tämän mukaisesti pitää komitea toivottavana, että kaikki suu-
xempialueiset kuvaamiset, joita maanmittauskunta tai metsänhoito-
virasto vasta tulevat toimittamaan, suoritettaisiin kiinnepisteitten no-
jalla, niinpian kuin niitä on saatu määrätyksi; mutta vähempiäkin
aloja kuvatessa olisi tämä seikka varteen otettava, jos kiinnepisteitä
löytyy läheisyydessä. Samaa menettelyä on komitean mielestä nou-

datettava sekä tie- javesirakennusten ylihallituksen että maanviljelys-
insinöörien toimittamissa kenttämittauksissa; etenkin olisivat vaaki-
tukset, kun niitä toimitetaan pitemmissä jaksoissa tai kun se ilman
suurempia vaikeuksia käy päinsä, yhdistettävät komitean ehdottamani
vaakitusten kautta korkeudelleen määrättyihin pisteisiin. Edelleen
pyytää komitea ehdottaa, että luotsi- ja majakkalaitoksen ylihalli-
tuksen triangulatioonein, jos niitä tulevaisuudessa toimitetaan, tulee
alkaa geodeetisen pääverkon kolmiopisteistä ja päättyä niihin; sen
kautta voisivat nämät triangulatioonit seudullaan myöhemmin kelvata
geodeetisiksi täytetöiksi, joten vastaavat työt geodeetisen kommissioo-
nin puolelta siellä voisivat säästyä. Missä taas löytyisi viimemaini-
tun viraston toimittamia täytetöitä, pitäisi luotsilaitoksen toimitta-
main kuvaamisten välittömästi alkaa näitten töitten kautta määrä-
tyistä kiinnepisteistä.
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Geolooginen
karttalaitos.

Komitean ehdottama kantakartta tulisi olemaan luotettavana
perustuksena karttain laatimiseen kaikissa mittakaavoissa, jotka vaan
eivät ole suurempia kuin kantakartan mittakaava. Niinpian kuin
siis kantakartan työt ovat kylläksi edistyneet, pitäsi sisävesien kart-
tain sekä muitten karttalaitosten, niinkuin geoloogisen, perustua kanta-
karttaan joko muuttamattomassa tai sopivasti vähennetyssä mittakaa-
vassa.

Kuitenkin on geoloogisissa tutkimuksissa riittävän kartograafi-
sen perustuksen puute jo nytkin sangen tuntuva, kun tutkimus on
ehtinyt sellaisille seuduille, joista topograafisia karttoja vielä puut-
tuu. Sen vuoksi on komitea, jonka tulee antaa lausuntonsa myöskin
maan eri karttalaitoksista, katsonut velvollisuudekseen erityisesti ottaa
huomioon kysymyksen geoloogisesta yleiskatsaus kartasta. Koska
kuitenkin tämän karttalaitoksen laatu ja siihen tarpeellinen karto-
graafinen perustus lähinnä riippuvat itse geoloogisen tutkimuksen jär-
jestelmästä ja suunnituksesta, on komitea näitä kysymyksiä käsitel-
lessä kutsunut neuvotteluihinsa geoloogisen kommissioonin v. t. tireh-
töörin Karl Adolf Mobergin ja teollisuushallituksen intendentin Karl
Probus Solitanderin, ja näiden yhteisten neuvottelujen perustuksella
saa komitea tehdä ehdotuksensa asiassa. Sen ohessa on komitea
myöskin ottanut varteen tirehtööri Mobergin antaman promemorian,
joka koskee vastaisia geoloogisia töitä ja lausuu toivomuksia kartta-
laitoksen suhteen.

Mitä ensinnäkin tulee mittakaavaan 1 :100,000, joka on geo-
loogisten tutkimusten työ-mittakaavana ja mittakaavaan 1:200,000,
jossa karttateosta julkaistaan, niin on komitea tullut havaitsemaan,
että nämät mittakaavat ovat liian pieniä geoloogista erityiskarttaa
varten verrattuna useampien muiden maiden samantapaisiin karttoi-
hin, koska geoloogiset yksityisseikat, sekä kiinteät vuorilajit että irta-
naiset muodostukset, voivat mainituissa mittakaavoissa esiintyä ainoas-
taan ylipäisesti, vaan ei niin tarkasti, että kartasta voisi olla hyö-
tyä maanviljelykselle, vuorityölle ja teollisuudelle, joita varten tar-
vittaisiin karttoja suuremmissa mittakaavoissa. Toiselta puolen taas
ovat nyt käytetyt mittakaavat liian suuria geoloogista yleiskatsaus-
karttaa varten, jonka tarkoituksena on vaan osottaa eri vuorilajien
levenemistä maassa. Suomessa, missä malmeja ja arvokkaampia mi-
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neraalia esiintyy verrattain harvassa ja missä kiinteät geoloogiset
muodostukset vaihtelevat verrattain vähän, olisi sen vuoksi tarkoi-
tuksenmukaisempaa julkaista mittakaavassa 1 :200,000 laaditun liiaksi
seikkaperäisen geoloogisen kartan sijasta yleiskatsauskartta puolta
vähemmässä mittakaavassa, 1:400,000, johonka tarkoitusta vastaa-
valla tarkkuudella voidaan merkitä etupäässä vallitsevain vuorilajien
leveneminen, mutta myöskin suuremmat ryhmät irtanaisia maaker-
roksia. Tätä mittakaavaa on jo käytetty kartanselityksiin liitetyissä
vuorilajikartoissa ja voisi mainitussa mittakaavassa laadittava kartta
valmistua melkoista lyhemmässä ajassa kuin nykyjään laadittavana
oleva kartta, jonka valmistumiseen kuluu vuosisadan työ. Sellainen
yleiskatsauskartta ei ainoastaan tyydyttäisi lähimpiä tieteellisiä vaati-
muksia antamallaan yleissilmäyksellä maamme geoloogisesta laadusta,
vaan se myöskin täyttäisi käytännöllisen tarpeen. Siinä määrin ni-
mittäin, kuin tätä karttaa varten tarpeelliset tiedustukset kerkiävät
edistymään, käypi myöskin mahdolliseksi määrätä millä seuduilla on
erityistutkimuksia toimitettava. Sellaisen menettelyn kautta olisi
yleissilmäyksen saanti aikaisemmin odotettavissa ja kartta tulisi mel-
koista halvemmaksi. Esiin tuotujen syiden nojalla on komitea ynnä
sen kutsumat lisäjäsenet nähneet syytä olevan ehdottaa geoloogista
karttalaitosta varten käytettäväksi työ-mittakaavaa 1: 200,000 ja jul-
kaisu-mittakaavaa 1:400,000 kaikissa niissä lehdissä, joita vielä ei
ole alotettu.

Mitä tulee geoloogisen tutkimuksen ja karttalaitoksen kartograa-
fiseen perustukseen ei komitean mielestä ole sen hankkimista ker-
naasti vaadittava geoloogiselta kommissioonilta, jonka laitoksen tar-
koitukset ovat puhtaasti geoloogisia. Sellaiseksi karttaperustukseksi,
jonka luulisi olevan siinä määrin tarkan, että sen voisi täydentää
löytyväin kiinnepisteitten avulla ja täydentämällä nykyisiä kartanai-
neksia niiden puutteellisissa osissa tarkastuksilla maanpinnan suhteen, so-
pisi komitean ehdotuksen johdatuksessa mainittu kartta, jota Suo-
men maantieteellisen seurantoimesta laaditaan mittakaavassa 1:200,000.
Jos tässä ehdotetut mittakaavat geoloogista karttalaitosta varten tuli-
sivat armossa vahvistetuiksi, soveltuisi maantieteellisen seuran kartta
geoloogisissa tutkimuksissa hyvin työkartaksi, josta sitten pienentä-
mällä puoleen mittakaavaan saataisiin julkaistavaksi aijottu geoloo-
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ginen kartta. Jos sitä vastoin tähän saakka käytetyt mittakaavat
pysyvät yhä edelleenkin käytännössä, sopisi maantieteellisen seuran
kartta perustukseksi julkaisukartalle, jota vastoin työkartoiksi voisi
käyttää kihlakunnankarttain jäljennöksiä. Myöskin jos komitean eh-
dottamat mittakaavat tulisivat käytäntöön, olisivat mainitut jäljennök-
set hyödyksi itse tutkimusten aikana sen paikkakunnallisen opas-
tuksen kautta, jota siinä löytyvät taloudelliset yksityiskohdat anta-
vat, jommoisia yksityiskohtia ei sovi merkitä maantieteellisen seuran
kartalle.

Tätä kysymystä käsitellessä ovat kutsutut asiantuntijat, varsin-
kin intendentti Solitander, lausuneet, että jos geoloogista karttaa
julkaistaisiin mittakaavassa 1 :400,000, niin seuraisi kihlakunnan-
karttain jäljennösten käyttämisestä työkarttoina, että, koska niiden
mittakaava on neljä kertaa suurempi, nyt ehdotetun geoloogisen kartta-
laitoksen mittakaavan pienentämisellä tarkoitettu ajan voitto geoloo-
gisen tutkimuksen nopeampaan edistymiseen nähden jäisi saavutta-
matta. Sitävastoin tirehtööri Moberg, vaikka pääasiassa samaa mieltä,
arveli että eräissä olosuhteissa voitaisiin myös kihlakunnankart-
toja käyttää työkarttoina geoloogisissa tutkimuksissa, ja oli hänellä
sentähden se mielipide, että vaikkakin työ toimitettaisiin mittakaa-
vassa 1:200,000 pitäisi työssä olevilla geoloogeilla kumminkin olla
mukanaan kihlakunnankarttain jäljennöksiä.

Geoloogisissa tutkimuksissa tärkeihin korkeusmääräyksiin näh-
den on komitealla se mielipide, että tähän saakka käytetty menettelytapa,
suoranainen vaakitus ei ole tarpeellinen, koska geoloogiseen karttaan
tarvittavat korkeusmäärät saadaan asiantuntijoiden lausunnon mu-

kaan kyllin tarkoiksi aneroidin avulla, joka helposti kuljetettava
ase tekee työn melkoista nopeammaksi ja halvemmaksi. Tällöin
ovat kuitenkin näihin mittauksiin tarpeelliset asemapisteitten kor-
keudet määrättävät nivelleeraamalla rautateistä käsin tai sellai-
sista pisteistä lähtien, joiden korkeus yli meren on tunnettu topo-
graafikunnan vaakitus-teodoliitijaksojen tai jonkun muun suoranaisen
vaakituksen kautta. Maan geoloogisten tutkimusten jatkamiseen
nähden saa komitea sen johdosta, mitä yllä on esitetty, ehdottaa:

että geoloogisten tutkimusten lähimpänä tarkoituksena asian-
tuntijoiden mielipiteen mukaisesti on oleva geoloogisen yleiskatsaus-
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kartan laatiminen eri vuorilajien levenemisestä, mikä on julkaistava
mittakaavassa 1: 400,000;

että ulkotutkimukset toimitetaan Suomen maantieteellisen seu-

ran mittakaavassa 1:200,000 laaditun kartan ja maanmittaus-yli-
hallituksen kihlakunnankarttain avulla, siten että viimemainittuja
käytetään tutkittaessa opastuksen helpottamiseksi, jotavastoin ensin-
mainittuja käytetään varsinaisiksi työkartoiksi, joihin geoloogiset
eriäväisyydet suoranaisesti merkitään;

että geoloogiseen tutkimukseen tarvittavat korkeusmittaukset
toimitetaan havainnoilla aneroidien ja kiinteitten asema-barometrien
avulla;

että asemapisteitten korkeus määrätään vaakitsemalla jonkun
aikaisemman, tarkemman korkeusmittauksen kautta määrätystä kiin-
nepisteestä; sekä

että, jos usein mainitun seuran karttaa yhdestä tai toisesta
syystä ei voisi saada geoloogiseen tutkimukseen käytettäväksi, käy-
tetään työkartoiksi mittakaavaan 1:200,000 pienennettyjä kihlakun-
nankarttoja.

Lausunto eräitten toimenpiteitten johdosta, joihin viime aikoina
on ryhdytty.

Komitea on omassa ja muissa maissa saavutetun kokemuksen
perusteella sekä varteen ottamalla tieteellisiä apukeinoja edellisessä
koettanut laatia täydellisen ehdotuksen kartograafisen työn järjestämi-
seksi maassamme. Komitealle annetun tehtävän laajuus sekä sen
tutkimusten ja ehdotusten laatu ja ala ovat vaatineet niin pitkää
aikaa työn suorittamisessa, että sillä välin erinäiset virastot ovat luulleet
tarvitsevansa muutamia toimenpiteitä ja jo ryhtyneetkin semmoisiin,
jotka joko ovat enemmin tai vähemmin komitean yllä mainittujen
ehdotusten mukaisia tai niiden kanssa suorastaan ristiriidassa. Tä-
män johdosta näkee komitea itsensä olevan pakotetun lopuksi vielä
lyhykäisyydessä lausumaan mielipiteensä näitten toimenpiteitten joh-
dosta ja niistä haitallisista seurauksista, joihinka ne helposti voisivat
johtaa, jos kukin näitä virastoja tulevaisuudessakin saisi jatkaa jo
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alotettua menettelyä, joka huolestuttavassa määrässä saattaisi vaa-
Taan karttatyön yhtenäisyyden ja tarkkuuden.

Tässä suhteessa pyytää komitea tuoda esiin, että niinkuin ko-
mitean tietoon on tullut, tie- ja vesirakennusten ylihallitus on suun-
nitellut presisiooninivelleerauksia pitkin maan rautateitä ja merkin-
nyt nollapisteen, johonka nämät mittaukset ovat liitettävät. Kun tä-
hän työhön on ryhtynyt virasto, jolla on määrätty, aivan käytännölli-
nen tehtävä, on se otaksuma lähellä, että työkin on muodostuva sen
tehtävän mukaiseksi ja siten kadottava sen tarkkuuden ja tieteellisen
luonteen, joka on välttämättömänä ehtona komitean ehdottamille ni-
velleerauksille. Ainoastaan jos nämät työt suoritetaan tarkoin kan-

sainvälisen neuvottelun vaatimain periaatteiden mukaan, muodosta-
vat suljetuita monikulmajaksoja sekä yhdistyvät naapurimaiden ni-
Telleerausverkkoihin, maassamme löytyviin mareograafeihin ja l:sen
luokan geodeetisiin kiinnepisteisiin, voidaan saavuttaa ne päämäärät,
joita komitea ehdotuksessaan on tarkoittanut. Mutta näin ollen on-
kin työ suunniteltava geodeetisten töitten yhteydessä ja toimitettava
kernaimmin saman laitoksen kautta.

Samaa olisi lausuttava, vaikka lievemmässä määrässä, myöskin
mareograafein asettamisesta ja tarkastuksesta, jostaluotsi-ja majakka-
laitoksen ylihallitus jo lienee herättänyt kysymyksen.

Mutta enimmän näyttävät maanmittaus-ylihallituksen puolelta
jo alkuunpannut toimenpiteet olevan omiansa vastustamaan komitean
ehdotusta. Mielipiteitten eriäväisyydet komiteassa eräitä kysymyksiä
käsitellessä ovat saaneet aikaan, että ei ainoastaan sen työ itses-
sään jo ole vaatinut lisää ajanpidennystä, vaan että myöskin komi-
tea useissa kohdin mietintöänsä on katsonut täytyvänsä tarpeellista
laveammin puhua kysymyksistä, jotka itsessään ovat näyttäneet sel-
viltä. Tämä koskee lähinnä maan karttalaitoksen välttämätöntä
tieteellistä johtoa, ei ainoastaan perustaviin töihin nähden vaan myös-
kin niiden keskinäisen ja niistä lähteväin, kantakarttaa varten toimi-
tettavani, täyte-ja muitten töitten yhdenjaksoisuuden suhteen, jotajohtoa
ja yhdenjaksoisuutta komitea katsoo voitavan vakaannuttaa ainoas-
taan maanmittaus-ylihallituksesta riippumattoman geodeetisen kom-
missioonin perustamisella. Asiaa keskustellessa sekä itse mietintöä
jo tarkastettaessa, ainoastaan muutamia viikkoja ennen komitean
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toiminnan lakkaamista, on se vasta saanut tietoonsa ei ainoastaan
sen, että maanmittaus-ylihallituksen yleiskartan puutteellisuudet,
jotka komitea vaivaloisten tutkimusten kautta on saanut selville,
ovat muka jo kauan sitten olleet ylihallituksen tiedossa, vaan myös-
kin että sama ylihallitus viime aikoina on ryhtynyt toimenpiteisiin,
jotta kartta, virheitten muutettua, saataisiin uudestaan piirretyksi,
kaiverretuksi ja uutena painoksena julkaistuksi. Tähän tulee lisäksi
maanmittauksen ylitirehtöörin antama ilmoitus, että ylihallitus on val-
mistautunut läheisimmässä tulevaisuudessa ryhtymään kaikkiin tar-
peellisiin toimenpiteisiin, jotta sen maantieteellisen osaston uudesta
järjestämisen kautta komitean ehdottamat toimenpiteet kävisivät tar-
peettomiksi, ja luulee muutaman vuoden kuluessa olevansa valmis
hoitamaan kaikkia tehtäviä, joita voidaan pitää tarpeellisina maan
karttalaitoksen saattamiseksi täysin ajanmukaiseen kuntoon.

Esittäessään niitä puutteita, jotka löytyvät ylihallituksen yleis-
kartassa, on komitea jo erityisesti osottanut kuinka mahdotonta on
tätä karttaa oikaisemalla saada täysin tyydyttävää yleiskarttaa maasta.
Tosin voidaan merkitsemällä unohdettuja tai myöhemmin syntyneitä,
ja poistamalla rakentamattomia, mutta kartalle rakennetuiksi mer-
kittyjä teitä, ynnä muiden tärkeäin yksityiskohtain oikaisujen kautta
jossakin määrin parantaa karttaa ja saattaa se entistä kelvollisem-
maksi niitä tapauksia varten, joissa ei suuremmasta tarkkuudesta huo-
lita; mutta mitään kelvollista yleiskartan mittakaavassa laadittua
karttaa ei tällä tavalla saada aikaan, vaan on sitä varten tehtävä
kokonansa uusi kartta, joka laaditaan kyllin lukuisain asteverkkoon
oikein sijoitettujen kiinnepisteitten nojalla.

Mitä taas tulee maanmittauksen ylihallituksen maantieteellisen
osaston järjestämiseen, on komitea alamaisessa mietinnössään jo la-
veasti käsitellyt sitä kysymystä ja katsoo sen vuoksi velvollisuudek-
seen tässä lausua ainoastaan sen mielipiteen, ettei mitään hyvää
saata syntyä jos kartograafisen työn tieteellisesti kehittynyt johtaja
alistetaan maanmittauksen ylitirehtöörin alaiseksi, jonka tulee suun-
nata huomionsa yksinomaan jakolaitokseen ja siihen kuuluviin kysy-
myksiin. Kuinka tärkeää olisi, että maanmittauksen ylihallitus ja
sen ylitirehtööri saisivat kaiken huomionsa omistaa varsinaiseen tehtä-
väänsä, näkyy sitä paitse siitä viimeksi koossa olleiden valtiosäätyjen
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Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne esittämästä alamaisesta ano-
muksesta, joka koskee työvoimain lisäämistä maanmittauslaitoksessa,
jotta kävisi mahdolliseksi päästä yleisemmin ja nopeammin nautti-
maan vapaaseen maanlohkomiseen yhdistettyjä etuja.

Kaikki tässä esitetyt syyt ovat antaneet komitealle aihetta ala-
maisuudessa lausumaan sen mielipiteen, että kaikkia sellaisia toimen-
piteitä, jotka ovat omiansa ainoastaan näennäisesti parantamaan kartta-
laitosta, ja etenkin maanmittauksen ylihallituksen maantieteellisen
osaston laajentamista olisi vältettävä, kunnes Teidän Majesteettinne
on nähnyt hyväksi lähemmin päättää sen ehdotuksen johdosta, jota
komitea täten on ollut tilaisuudessa alamaisuudessa esittää.

Jos Teidän Keisarillinen Majesteettinne ei tällä haavaa katsoisi
olevan syytä panna komitean ehdotusta kokonaisuudessaan käytän-
töön, uskaltaa komitea alamaisuudessa ehdottaa, että ainakin perusta-
vat työt, komitean ehdotuksen mukaisina ja lähimmittäin geodee-
tisen kommissioonin laatuisen itsenäisen laitoksen johdannon alaisina,
käskettäisiin toimeenpantaviksi.

Komitean jäsenen Sjölinin vastalause liitetää tähän alamaisim-
masti.

Helsingissä Joulukuun 21 p. v. 1891.

A. JÄRNEFELT.
Frith. Neovius.
F. W. Selin.
J. A. Palman.

J. Sjölin.
Anders Donner.

Otto Savander.



Vastalause.

Vaikka pääasiassa ollen yksimielinen komitean muitten jäsenten
kanssa kaikkien niitten töitten tarpeellisuudesta, joita komitea on
ehdottanut ajanmukaisen karttalaitoksen aikaansaamiseksi maas-
samme, olen kuitenkin komitean keskusteluissa lausunut poikkeavia
mielipiteitä eräissä yksityisseikoissa sekä itse mietinnön laadintaan
että myöskin eräitten töitten laajuuteen ja muihin järjestelykysy-
myksiin nähden. Ja koska esiintuomani syyt ja lausunnot tietysti
eivät löydy itse mietinnössä, uskallan ne alamaisimmasti tässä esittää.

Katsoen siihen mielestäni tarpeettomaan kiireeseen, jolla ko-
mitean töitä viime kuukausina on joudutettu, sekä kun minulla sa-
maan aikaan joka päivä on ollut varsin paljon toimia erään toisen
komitean puheenjohtajana ja vastalauseen laatimiseen tuskin on voitu
ryhtyäkään ennenkuin mietintö oli lopullisesti hyväksytty, mikä ta-
pahtui komitean viimeisessä kokouksessa 21 p:nä viime Joulukuuta,
ei minulla sinä lyhyenä aikana, jonka komitea ilman päteviä syitä
on määrännyt vastalauseen antamista varten ja josta ajasta lähes
toinen puoli on ollut pyhäpäiviä, ole ollut tilaisuutta käsittelemään
esiintyviä kysymyksiä niin perinpohjaisesti ja niin täydellisesti, kuin
asian suuren tärkeyden vuoksi olisi ollut tarpeellista, sitä vähem-
min kuin mietinnön puhtaaksikirjoitusta ja sen kiertelemistä komi-
tean jäsenten kesken on kestänyt aina viime päiviin saakka. Näin
ollen on myöskin luonnollista, että seuraavan esityksen muodollinen-
kin puoli on tullut kärsimään nähtäviä jälkiä tuosta perin niukasta
ajasta.

Varsin haitallisena seikkana komitean töitten tuloksiin nähden
lienee tässä mainittava, että eräs sekä tietopuolisessa että käytän-
nöllisessä suhteessa etevä komitean jäsen, Polyteknisen opiston maan-
mittausosaston entinen esimies, insinööri Konrad Reuter satunnaisen
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Maanmittaus-
laitoksen kart-
tain arvostelu,

oleskelunsa tähden ulkomailla ei ole lainkaan voinut ottaa osaa ko-
mitean lopulliseen päätökseen ja mietinnön laatimiseen. Että kysy-
mysten selvittäminen sen kautta on melkoisesti kärsinyt, voidaan
otaksua sitä suuremmalla varmuudella, kun mainittu jäsen eräissä
tärkeissä kohdin on ollut aivan toista mieltä kuin komitean enem-

mistö ja hänen näkökantansa siten olisivat olleet varsin tärkeitä
asialle kokonaisuudessaan.

Mitä ensinnä yleisesti tulee koko siihen arvosteluun, joka mie-
tinnössä tulee yleiskartan sekä kihlakunnan- japitäjänkarttain osaksi
ja jota laadittaessa useimmat huomautukseni jätettiin varteenotta-
matta, katson velvollisuudekseni ensiksi lausua ankarimman vasta-
lauseeni sitä monessa kohden yksipuolista ja osittain myös todelli-
sista oloista poikkeavaa tapaa vastaan, jolla komitea on arvostellut
maanmittauskuntaan kuuluvain henkilöiden toimintaa mainituissa kar-
tograafisissa töissä maassamme. Esittäessään eräissä suhteissa hy-
vinkin vaillinaisesti historiallisia ja muita tosiasioita on komitean
enemmistö tahtonut mietinnössä osottaa, ettei näitä karttoja laa-
dittaessa ole käsitetty sitä tarkkuutta, mikä tätä varten olisi ollut
tarpeen, tai edes tahdottukaan käyttää niitä aineksia jakeinoja, joi-
den kautta sellainen tarkkuus olisi voitu saavuttaa. Tämä mietin-
nössä usein kerrottu moite on sekä aiheeton että väärä. Ei maan
hallitus eivätkä toimeenpanevat virkakunnat tarkoittaneet, vielä vä-
hemmin uskalsivat toivoakaan, että siihen aikaan käytettävinä ole-
vain ainesten avulla saataisiin toimeen karttalaitos, joka tyydyttäisi
kaikki täydellisyyden ja luotettavaisuuden vaatimukset. Tunnettiin
ajan lähimmät tarpeet ja tahdottiin ainoastaan yleisön ja virkakun-
tain käytettäväksi julkaista ennen kaikkea kyllin suuressa mitta-
kaavassa laadittu yleiskartta, jotta siten saataisiin mahdollisimman
täydellinen yleiskatsaus koko maan ja myöskin sen eri osain tärkeim-
mistä yksityisseikoista. Että siihen pääsisi pujahtamaan enemmän
tai vähemmän hairahduttavia virheitä ja puutteita, arvattiin epäile-
mättä jo silloinkin, varsinkin kun työtä mainituista syistä täytyi
kiireesti jouduttaa ja kun täysin luotettavaa geodeetista perustusta
sen ajan apukeinoilla oli mahdoton saada aikaan. Useimmissa suu-
rissa sivistysmaissakin ovat kaikki vanhemmat karttalaitokset joten-
sakin samalla tavalla julkaistut, ilman että yksityiskohdat tai koko-
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naisuus ovat tarpeellisen tarkkoja. Sellaisten töitten suunnitteluissa
on tapahtunut erehdyksiä kaikkialla, joko epäviisaasta varain käyttä-
misestä tai sen vuoksi, että karttain julkaisua on katsottu täytyvän
jouduttaa. Mutta tiettävästi tuskin missään sen vuoksi on tullut kysy-
mykseenkään säälimättä arvostella niitä, jotka aikoinansa jajuuri sen
ajan vaatimusten mukaan ovat suorittaneet tärkeitä toimia maansa
palveluksessa.

Se tarkoitus, johon vanhempain karttalaitostemme julkaisemi-
sella pyrittiin, on saavutettu verrattain lyhyessä ajassa ja luonnotto-
man vähillä valtion kustannuksilla. Julkaistu maamme yleiskartta
on, huolimatta sen monista puutteista, jo neljännesvuosisadan ku-
luessa täyttänyt alkuperäisen tarkoituksensa ja palvellut monia tär-
keitä pyrintöjä. Työn taloudellinenkin puoli on näyttäytynyt erin-
omaisen edulliseksi, kun jo kaikki suoranaiset kustannukset ovat
korvatut ja kartan myynnistä vuosina 1866—1889 on saatu noin
kahdenkymmenentuhannen markan säästö puhtaassa rahassa javielä
myymättömissä lehdissä, lukuunottamatta niitä monia kappaleita,
jotka ovat annetut maan eri virastoille, virkakunnille ja laitoksille.
— Onko nykyajalla suurempia vaatimuksia ja tuleeko sekä voidaanko
näitä tyydyttää suurilla uhrauksilla valtion puolelta, on toinen kysy-
mys. Mutta se seikka ei suinkaan alenna oikeutettuja ansioitten
tunnustamisen vaatimuksia siitä, mitä tätä ennen ilman mainittavia
uhrauksia on voitu saada toimeen muutamien asiaa harrastavain
miesten vaivaloisen työn ja suurien ponnistusten kautta. Komitean
enemmistö ei kuitenkaan ole tahtonut myöntää näille jo ajasta muutta-
neille vainajille ja heidän työllensä ainoatakaan kiittävää sanaa, vielä
vähemmin edes sivumennenkään mainita jotakin yleiskartan etevätä
puolta ja ansiota, vaikka ne ulkomaillakin ovat herättäneet huomiota
ja kiitosta. Päinvastoin. Komitean enemmistö on ponnistellut pal-
jastaakseen kartan virhepuolia ja siten myöskin julistanut tuomionsa
siitä virastosta, joka sen on toimittanut, etupäässä koko maan-
mittauskunnasta mikäli sillä on ollut tai tulee olemaan tehokkaampaa
osaa maamme kartografiassa. Mietinnössä väitellään tarkoin sem-
moisia seikkoja, jotka tavalla tai toisella lieventäisivät karttalaitok-
sissa huomattujen puutteitten merkitystä, tai ovat ne sepitetyt sii-
hen muotoon, ettei helposti käy ymmärtäminen muuta kuin että
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kaikki virheet juontavat alkunsa karttalaitoksen toimittajista, vaikka
melkein kaikki pääasiallisemmat virheet riippuvat väärin määrätyistä
tähtitieteellisistä pisteistä, jotka ovat tiedemiesten tekemiä. Että
huomautetaan todellisista kartassa löydetyistä virheistä ja puutteista,
on kyllä asianmukaista; mutta kun ei ainoastaan näitä vaan myös-
kin luuloteltuja virheitä eri kohdissa mietintöä tuon tuostakin vede-
tään esille, jotta siten yhä suuremmalla painolla saataisiin lisätyksi
asianomaisten syntiluetteloa ja osotetuksi heidän luuloteltua kykene-
mättömyyttään täyttämään sitä työtä yleisön palveluksessa, jota he
tätä ennen ovat toimittaneet tai vastaisuudessa katsovat voivansa
suorittaa, on komitean enemmistö tehnyt itsensä syypääksi liioitte-
luihin, joista minä en tahdo enkä voi kantaa edesvastausta.

Tarpeetonta olisi tässä luetella kaikkia mainitun laatuisia yksi-
tyiskohtia. Muutamia täytyy kumminkin esittää.

Jo historiikassa (s. 11) syytetään asianomaisia siitä huolimat-
tomuudesta, etteivät he ole käyttäneet kiinnepisteitä pitäjänkarttain
kokoonpanossa, ilman että samalla ilmoitettaisiin, että sellaisia pis-
teitä ei siihen aikaan löytynyt niin suuressa määrässä, että niistä
olisi ollut vähintäkään hyötyä.

Komitean ilmoitus (s. 12), että hallinnollisissa ja kirkollisissa
rajoissa tapahtuneita muutoksia on vasta vuoden 1889 jälkeen ru-
vettu kartoille merkitsemään, on väärä siinä että se on tapahtunut
jo paljoa aikaisemmin, vaikkei työtä sittemmin ole jatkettu niin jär-
jestelmällisesti kuin viimemainitun vuoden jälkeen.

Komitea huomauttaa (s. 13), ettei kihlakunnankarttoja yhteen-
sovittaessa ole käytetty mitään geodeetisia tai tähtitieteellisiä pis-
teitä, vaikka niitä muutamin seuduin olisi ollut käytettävissä eikä
karttain pienempi mittakaava olisi vaatinut määräyksiltä erinäisem-
pää tarkkuutta. Oikeastaan on asia kuitenkin niin, että 40-luvun
alussa, jolloin kihlakunnankarttoja aljettiin laatia, oli käytettävissä
ainoastaan astemittaus ja joitakuita siellä täällä toimitettuja vanhem-
pia tähtitieteellisiä määräyksiä. Edellinen kulkee, kuten tiedetään,
ainoastaan kapeaa aluetta keskellä maata eikä sitä siis voitu käyttää
muissa kuin niissä perin harvoissa tapauksissa, milloin useampia kol-
miopisteitä mainitulla kapealla alueella sattui saman kihlakunnan
piiriin. Hyöty sellaisista pisteistä olisikin ollut vähäinen. Ettei
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noita harvoja vanhempia tähtitieteellisiä määräyksiä otettu käytän-
töön, on pikemmin katsottava onnelliseksi asianhaaraksi, koskapa
nämät määräykset, niinkuin komitea tutkimuksissaan on havainnut-
kin, osittain olivat sangen virheellisiä ja kartatkin sen vuoksi olisivat
voineet tulla paljoa virheellisemmiksi kuin ne todellisuudessa on huo-
mattu olevan. Tämä komitean huomautus olisi paremmin sopinut
v. 1879—1886 toimitettuihin hydrograafisiin mittauksiin Päijänteellä,
jotka komitean ilmoituksen mukaan (s. 53) ovat perustuneet vuosit-
tain mitattuihin asemaviivoihin, eivätkä, niinkuin olisi pitänyt, nojau-
tuneet astemittauksen kolmiopisteisiin, jonka tulokset Struven vv.
1857—1860 julkaiseman teoksen „Arc du M6ridien etc." kautta jo
mainittujen vesi mittauksien aikaan olivat käytettävissä ja joita pis-
teitä käyttämällä kaikki erehdykset mittauksissa ja niitten sijoitta-
misessa sekä mahdolliset vääntymiset olisivat olleet vältettävissä.

Kun komitea yleiskartan tarkastuksessa, huolimatta tehdyistä
muistutuksista, on käyttänyt painettuja lehtiä, joista muutamien kutis-
tuminen nousee aina 9 millimetriin lehden pitemmällä sivulla eli noin
2 °/o etäisyyksistä kartalla, eikä tätä kutistumista vertauksen tuloksia
esittäessä ole otettu huomioon, niin käy varsin luultavaksi, että mo-
net s. 35 huomautetuista virheistä melkoisesti vähentyisivät, jos tut-
kittavaksi olisi otettu joko ylihallituksessa säilytetty kankaalle kiin-
nitetty alkuperäinen kartta tai painatuskivet, ainakin niissä osissa,
missä kutistumisen määrääminen olisi ollut tarpeellista.

Etteivät nekään yleiskartan virheet, jotka komitea ilmoittaa
huomatuksi vertaamalla karttaa astemittauksen tuloksiin, ole oikeita,
voidaan varmuudella otaksua, koska astemittauksen kolmiopisteitä
etsittäessä s. 39 niitä ei ole sovitettu yleiskartalle suoranaisten mit-
tausten kautta, vaan ovat ne ensin merkityt pitäjänkarttain jäljen-
nöksille osittain silmämääräisesti, osittain enemmän tai vähemmän
luotettavain ilmoitusten mukaan niiden etäisyydestä määrätyistä kar-
talle merkityistä esineistä. Kun mainittuja pisteitä on sijoitettu
niin epävarmasti, että erehdykset saattavat nousta aina kilometriin
saakka, kentiesi enempäänkin, niin näkyy siitäkin, kuinka löy-
hästi monet mietinnössä luetellut yleiskartan virheet ovat määrätyt;
ja kun tähän lisäksi vielä tulee, että komitea ei ole tutkimuksissaan
tahtonut ottaa varteen sitäkään seikkaa, että kirkkojen, talojen, teol-
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lisuuslaitoksien y. m. merkkejä tilan puutteen tähden ei aina ole
voitu sijoittaa täsmälleen niiden maantieteellisten koordinaattien osot-
tamalle paikalle, vaan että niitä joskus on täytynyt asettaa hiuk-
kaista sivummalle missä kartan muut yksityiskohdat ovat sen myön-
täneet, niin vaikuttaa sekin sangen paljon ilmoitettujen virheitten
oikeaan laatuun.

Kuitenkaan en suinkaan tahdo kieltää, ettei muutamia virheel-
lisyyksiä löytyisi. Suurin osa niitä ei kumminkaan ole luettava kartan
laatijain syyksi, vaan riippuvat ne osittain luotettavain kiinnepisteitten
riittämättömästä lukumäärästä ja osittain myös siitä, että vanhemmat
kiinnepisteet itsessään ovat olleet vääriä aina 4 kilometriin saakka.
Niinpä ovat Suomenlahden itäisessä osassa löytyvät mietintöön alamai-
simmasti liitetyllä yleiskartan kappaleella näkyvät virheet syntyneet
siitä, että Helsingin tähtitieteellisestä observatoriosta v. 1857 ylihalli-
tukselle annettu ilmoitus Helsingin ja Pietarin (Pulkovan) välisestä
pituus-erotuksesta on ollut 29, l kaarisekunnin verran väärä, kuten
viimeksi toimitetut tähtitieteelliset määräykset osottavat.

Komitean ilmoitus (s. 40), »etteivät kaikki" kenraali Järnefeltin
Lapinmaassa toimittamat ja kartan laadintaan käytetyt 9 kiinnepis-
tettä olisi virheettömästi yleiskarttaan merkityt, on myöskin erehdyt-
tävä sen puolesta, että se on alkuperäisessä kartassa huomattavasti
tapahtunut ainoastaan yhdessä pisteessä, nimittäin Vuopionsuussa;
muuten lienee nykyjään vaikeaa ratkaista, onko tämä piste väärin
sijoitettu vai lieneekö mahdollisesti erehdyksiä pujahtanut niihin
ilmoituksiin, joita kartan laatija on saanut mainitun pisteen suhteen.

Samoista syistä, joita äsken mainittiin kerrottaessa astemittaus-
pisteitten sijoittamisesta pitäjänkarttain jäljennöksille,on myöskinkomi-
tean toimittama vertaaminen kihlakunnankarttain osottamain välimat-
kain ja astemittauksen kolmiosivujen välillä johtanut aivan väärään
tulokseen. Senpä vuoksi voidaankin, jos noiden monien pienennyk-
sien kautta syntynyt keskimäärin 1,5 °/0 suuruinen kutistuminen
otetaan lukuun, pitää sivulla 43 lueteltuja välimatkoja kihlakun-
nankartoilla jotenkin virheettöminä mitä mannermaahan tulee,
vaikka komitea on tullut vastakkaiseen tulokseen. Astemittauksen
seuduilla eivät siis puheenalaiset kartat ole lähimainkaan niin vir-
heellisiä, kuin mietinnössä ilmoitetaan. Mutta kun nuot ilmoitukset
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ovat lainatut julkaistusta kirjoituksesta, jossa välimatkat ovat kokoon-
pannut sillä edellytyksellä, että kolmiopisteitteu sijoittaminen pitä-
jänkarttaan on tapahtunut virheettömästi, niin lienee se erehdys
komitean ilmoituksissa kentiesi pidettävä anteeksiannettavana.

Komitean huomautus (s. 41), että eräitä kirkkoja ja rukous-
huoneita on jäänyt pois yleiskartasta, on kerrassaan aiheeton, koska
nuot kirkot ovat rakennetut vasta kartan ilmestymisen jälkeen. Muu-
ten on ylihallitus etenkin viime aikoina ryhtynyt hyvin tehokkaisiin
toimenpiteisiin kartan pysyttämiseksi edistyksen tasalla. Kaikki ne
ilmoitukset kartan yksityiskohdissa tapahtuneista muutoksista, joita
erityisillä tiedusteluilla on saatu, ovat nimittäin sitä myöten merkityt
sekä pitäjänkarttoihin että yleiskartan eri lehtiin varteenotettaviksi
aina, kun jokin loppuunmyyty lehti painatetaan uudestaan. Ettei
se kumminkaan ole voinut tapahtua niin täydellisesti kuin suotavaa
olisi ollut, on itsestään selvää, erittäinkin siihen nähden, etteivät
muut virastomme ja virkakuntamme ole lain kautta velvoitetut jär-
jestelmällisesti antamaan maanmittaus-ylihallitukselle niitä tietoja,
jotka mainitussa suhteessa olisivat tarpeellisia.

Puolueettomalle tutkijalle täytyy sitäpaitse olla hyvin tunnettua,
ettei virheitä voida välttää, kun vähillä työvoimilla ja ainoastaan
perin harvalukuisten luotettavain kiinnepisteitten avulla on saatava
aikaan suuri karttalaitos. Niin on muittenkin maitten kaikkien van-
hempain karttain laita. Pienennettäessä aineksia vähempiin mitta-
kaavoihin, piirustettaessa ja monistellessa sekä vihdoin karttalehtien
kutistumisen kautta virheet yhä enemmän lisääntyvät.

Vaikka olot ovat olleet verrattain paljoa suotuisammat laadit-
taessa niitä näytelehtiä, joita Suomen Maantieteellinen Seura kahtena
viimeisenä vuonna on toimittanut, vaikka paljoa uudempia ja täy-
dellisempiä aineksia on siinä työssä ollut käytettävinä, suuria pon-
nistuksia Seurankin puolelta tehty ja kokeen tarkoituksena on ollut
saada aikaan aivan toista kuin yleiskartalla, on komitealla kuitenkin
ollut yhtä ja toista muistutettavana sekä itse näytelehtiä että sitä
tapaa vastaan, jolla ennen kartan kokoonpanoa toimitetut tutkimus-
työt kedolla ovat suoritetut. Komitean lausunto näistä näytelehdistä
esiintyy kumminkin paljoa lievemmässä muodossa kuin maanmittauk-
sen ylihallituksen kartoista. Sama epäjohdonmukaisuus käy näky-
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viin myöskin siinä mietinnön esityksessä, jossa komitea tutkii hydro-
graafisia ja topograafisia karttalaitoksia. Puhumattakaan siitä sei-
kasta, että itse tutkimus on supistettu verrattain harvoihin kohtiin,
ovat esiintuodut virheet enemmän miedosti käsitellyt ja komitealla
on ainakin paikotellen tuotavana esille lieventäviä asianhaaroja, esim.
s. 54, tavalla semmoisella, joka ei milloinkaan ole tullutkysymykseen
maanmittauskunnan laatimien karttain suhteen.

Sivulla 61 ja seur. esitettyyn tapaan nähden, jollakomitea eh-
dottaa tyydytettäväksi uuden yleiskatsaus-karttalaitoksen lähimpää
tarvetta, en ole voinut yhtyä komitean enemmistön esitykseen. Tosin
on kartograafisella alalla kylliksi työtä sekä yksityisille henkilöille
että seuroillekin. Mutta sen vuoksi ei komitean olisi pitänyt luulla
olevansa aiheutettu antamaan lausuntoa Suomen Maantieteellisen Seu-
ran eduksi, joka Seura siihen saakka ei ole antanut mitään takeita
siitä, että se mainitussa suhteessa kykenisi saamaan aikaan mitään
tärkeämpää ilman melkoisia valtionapuja ja ilman eri virastojen
tehokkainta osanottoa ja myötävaikutusta.

Tutkiessaan Seuran esille tuomaa puolitekoista näytelehteä aijo-
tusta kartasta huomasikin komitea erinäisiä virheellisyyksiä ei ai-
noastaan toimitetuissa tarkistusmittauksissa vaan myöskin yksityis-
kohtain sijoittamisessa, mikä useinkin on tapahtunut osittain silmä-
määräisesti osittain vaan summittaisten suullisten ilmoitusten mukaan
eräistä pitemmistäkin välimatkoista. Niinpä on verrattaissa Sääks-
mäen pitäjänkarttaa vastaavaan seutuun näytelehdellä havaittu muu-
tamissa suunnissa poikkeuksia, jotka nousevat aina 5 °/o :uti välimat-
kasta, ja kun näitä erotuksia, niinkuin komitean aikaisemmat tutki-
mukset ovat osottaneet, ei voida pitää pitäjänkartan virheinä, niin
on jäljellä vaan se otaksuminen, että näytelehdet tässä kohden eivät
pidä paikkaansa. Arvostellessaan näytekartalla esiintyviä teitä olisi
komitean oikeastaan pitänyt lisätä, että siitä osaksi puuttuu sem-
moisia teitä, jotka asianomaisen kuvernöörin antamain tietojen mukaan
äskettäin ovat merkityt yhteen yleiskartan kappaleeseen ja joita sen-
vuoksi olisi voitu ja pitänytkin merkitä jokaiseen uuteen ja erittäin-
kin tässä puheena olevaan karttaan, sitä enemmin kuin Seura oli
lähettänyt erityisen henkilön vartavasten seudulla täydentämään van-
hempain karttalaitosten puutteita.
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Kun komitea tähän katsoen on huomannut Suomen Maantie-
teellisen Seuran yksinänsä ei jaksavan suorittaa aijottua yritystä, on
mietinnön sivulla 62 lausuttu tarpeen vaativan, että asianomaisten
hallituslaitosten tulisi Seuran käytettäväksi osottaa sopivia henkilöitä
kedolla suoritettavia tarkistus- ja täydennystöitä varten. Mitä vaa-
timuksia Seuralla tämän nojalla tulisi olemaan esimerkiksi maan-
mittauksen ylihallitukselta ja missä määrin sellaisia vaatimuksia olisi
mahdollista täyttää häiritsemättä ylihallituksen omia töitä, on vaikea
edeltäpäin tietää. Otaksuttavaa on kumminkin, että hankalia selk-
kauksia tulisi siitä syntymään. Suomen Maantieteellinen Seura on
luonnollisesti kaikin puolin oikeutettu omalla alallaan työskentelemään
voimiensa mukaan maan karttalaitoksen täydentämiseksi; mutta vel-
voittaminen valtion virkalaitoksia ottamaan suoranaista osaa Seuran
yksityiseen toimintaan, näyttää minusta sitä enemmän aiheettomalta,
kun kysymyksessä olevaa karttaa ei niin kipeästi kaivata kuin mitä
muka on väitetty ja kun sen laatimiseen kaikissa tapauksissa tulisi
kulumaan useampia vuosikymmeniä, jos mielitään saada aikaan mi-
tään todellakin arvokasta ja jos — niinkuin tarkoituksena mainitaan
olevan — puheenalaisessa kartassa luullaan voitavan oikaista edes
kaikki yleiskartan tuntuvimmatkaan virheet.

Maanmittauksen ylihallitus ei ole vastaiseksi vielä uskaltanut
ryhtyä mihinkään niin laajaperäiseen karttatyöhön, vaan on viime
vuosina katsonut lähimmäksi velvollisuudekseen, sitä myöten kuin
yleiskartan eri lehdet joutuvat loppuunmyydyiksi ja uusia tulee pai-
nettaviksi, mahdollisuuden mukaan täydentää ja oikaista ne, sekä
sellaisilla seuduilla, missä esiintyy melkoisempia virheitä kartan täh-
titieteellisessä ja geodeetisessa perustuksessa, kokonansa laatia uu-
destaan lehti nykyjään saatavilla olevain ainesten ja luotettavain
kiinnepisteitten avulla. Tällä tavoin tulee lähin tarve tyydytetyksi.

Että viimeksi mainittu seikka, nimittäin se tosiasia, että maan-
mittauksen ylihallitus muun muassa voi ja uskaltaa toimia karto-
grafian alalla, sen laveammassa merkityksessä, tulisi herättämään
jotakin paheksumista komitean enemmistössä, tuntuu tosin jotensakin
odottamattomalta, mutta saapi kuitenkin selvityksensä siitä, että enem-
mistön koe todistaa sitä mahdottomaksi on siten menettänyt kaiken
voimansa ja vaikutuksensa. Komitean mietinnön loppuun on nimit-
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täin liitetty komitean viimeisen edellisessä kokouksessa luettu jok-
seenkin ankara «lausunto eräitten toimenpiteitten johdosta, joihin viime
aikoina on ryhdytty", joka lausunto minusta nähden on kaikinpuolin
aiheeton, tarkoitettakoon sitten mainituilla toimenpiteillä tie- ja vesi-
rakennusten ylihallituksen viime aikoina alkamia tarkkavaakituksia,
tai maanmittaushallituksen kartograafisia töitä nykyisyydessä, tai
lähimmässä tulevaisuudessa. Olen sen vuoksi pakotettu tässä lyhyesti
vastaamaan enemmistön yllä mainittuun lausuntoon mikäli se koskee
maanmittaus-ylihallituksen äsken mainittua työsuunnittelua yleiskar-
tan oikaisemiseksi. Mitenkä ylihallituksen tähän kuuluvat toimet,
enemmistön esitystavan mukaan, olisivat omiansa vastustamaan komi-
tean ehdotuksia, on ja jää minulle käsittämättömäksi. Sellaisen väi-
töksen tueksi esiintuodut asianhaarat eivät myöskään pidä täysin
yhtä tosiolojen kanssa. Äsken sanotusta näkyy jo mihinkä kartograa-
fisiin töihin ylihallitus katsoo lähinnä tulevina vuosina pitävänsä käyt-
tää työvoimiansa; ja ettei siinä ole mitään moitittavaa, pitäisi tarkem-
min punnitessa helposti näkymän. Enemmistön väite, että minä oli-
sin pitänyt komitean ehdottamia toimenpiteitä tarpeettomina ja us-
koisin ylihallituksen muutamassa vuodessa kykenevän hoitamaan
kaikkia niitä toimia, jotka katsotaan tarpeellisiksi maan karttalai-
toksen saattamiseksi täysin ajanmukaiseen kuntoon, on todellakin
sitä laatua, etten tässä voi käyttää kyllin kuvaavaa lausetta vasta-
väitteeksi siihen. Ettei ylihallituksella koskaan ole ollut tarkoituk-
sena nykyisissä oloissa saada aikaan kokonansa uutta ja täysin tyy-
dyttävää yleiskarttaa maastamme, pitäisi komitean enemmistölle olla
selvää selvempi, kun en minä millään tavoin ole komiteassa vastus-
tanut niitä töitä, joita mietinnössä ehdotetaan täysin ajanmukaisen
karttalaitoksen aikaansaamiseksi maastamme. Mitä tulee minun aja-
tukseeni maantieteellisen osaston uudestaan järjestämisessä, niin vas-
taan myöhemmin sitä vastaan tehtyyn väitteeseen. Tässä mainitta-
koon kuitenkin, että ylihallituksella ei ole mitään syytä peljätä, ettei
maanmittauskunta jo piankin saa lisäksi jakotoimiin tarvittavia työ-
voimia. Päinvastoin viittaavat ajan merkit siihen suuntaan, että
tässä kunnassa muutaman vuoden kuluttua löytyy virkamiehiä liiaksi-
kin, jollei kruunun puolesta käsketä ryhtymään laajempiin katasteri-
töihin. Enemmistön loppuväite — jos olen sen oikein käsittänyt —
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että nimittäin ylihallituksen maantieteellisen osaston työt pitäisi vii-
pymättä lakata, näyttää minusta siinä määrin sotivan kaikkea hyvää
järjestystä vastaan, ettei sitä tarvitse sen pitemmältä vastustaa kuin
vaan mainita, että kaikki se työ, minkä nykyjään käytettävinä olevilla
voimilla saattaa tehdä maamme kartografian hyväksi, on eduksi
sille äärettömän paljolle työlle, joka vielä on suoritettavanamme.

Niiden huomautusten johdosta, joita mietinnössä fs. 89) tehdään
ehdotustani vastaan, ettei nim. täydellisiä erikoisvaakituksia välttä-
mättömästä tarvittaisi tehdä heti kantakarttaa laadittaessa, saan asian
lähemmäksi valaisemiseksi mainita tässä seuraavaa. Kun olen komi-
teassa (s. 89) nimenomaan myöntänyt, että „missä täydellistä kor-
keuden kuvaamista pidetään heti välttämättömän tarpeellisena" olisi
se toimitettava, mutta että muissa kohdin se olisi lykättävä siksi
kunnes tosi tarve sitä vaatii, niin näyttää minusta mainituilta huo-
mautuksilta ponsi katkenneen, koskapa kantakartta kaikissa tapauk-
sissa jälkeenpäin suoritettavain erikois-korkeusmittausten kautta vä-
hitellen tulisi tässäkin kohden täydennetyksi. Ehdotukseni, että mai-
nitut erikoistyöt, nim. korkeusviivojen merkitseminen, lykättäisiin
tuonnemmaksi, ei mitenkään halventaisi kantakartan päätarkoitusta,
sen olemista sinä perustuksena, johonka kaikki kartograafiset työt
maassamme pitäisi ja voisivat nojautua. Mutta sen kautta saavu-
tettaisiin se suuri etu, että varsinainen runko, maan yksityisyyksien
pääpiirteet, joutuisivat valmiiksi melkoista lyhemmässä ajassa —

mikä onkin kaikkien tärkeimpiä seikkoja — ja melkoista vähem-
millä kustannuksilla. Jos kaikissa vähäpätöisissä sidemittauksissa,
jotka ovat tarpeen uudempien erinäiskarttain tarkistamiseen laajoilla
alueilla, heti ryhdyttäisiin täydellisiin vaakitustöihin, sielläkin, missä
niitä ei tarvittaisi kenties kuinka pitkään aikaan, seuraisi siitä,että nämät
työt niissä osissa maata, missä ne lähinnä olisivat tarpeen, ja myös-
kin koko kantakartan valmistuminen turhanpäiten tulisivat viivästy-
mään. Mitään mainittavaa lisäystä kokonaiskustannuksiin tai mitään
varsinaista aikaisemmin tehdyn työn uusimista ei ehdottamani työ-
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tapa myöskään tuottaisi, koska jälkeenpäin tapahtuvain erikoisvaaki-
tusten yhdistäminen ennen määrättyihin korkeuspisteisiin olisi mitä
yksinkertaisin seikka, kun sitä vastoin itse vaakitus ei suinkaan kä-
visi niinkään helposti verrattuna noihin vähäpätöisiin tarkistusmit-
tauksiin, joita tarvitaan muuten kelvollisten geometristen karttain
yhteensovittamista varten kantakartaksi. Sitä paitse tuottaisi ehdo-
tukseni senkin edun että, jos tulevaisuudessa kentiesi keksittäisiin
nykyistä sopivampi korkeudenmerkitsemis-tapa, sitä voitaisiin helposti
ruveta käyttämään ilman että kantakartalla ennestään löytyvät kor-
teusviivat sitä estäisivät.

Kun meidänkin köyhässä ja laajassa maassa vihdoinkin on ryh-
dyttävä niin laajaperäisiin ja kalliisiin kartograafisiin töihin, kuin
komitea yksimielisesti on ehdottanut, on ensi kädessä selvitettävänä
kysymys, kuinka nämät työt olisivat järjestettävät niin, että ne saa-
taisiin suoritetuiksi niin lyhyessä ajassa ja niin vähillä kustannuk-
silla kuin mahdollista ilman että itse tarkoitus sen kautta tulisi mis-
sään mainittavassa määrässä kärsimään. Siksipä ei meidän pidä tur-
han kunniantunnon viehättäminä pyrkiä kaikissa tähän kuuluvissa suh-
teissa Euroopan viljelysrikkaimpien,kansakkaimpien jamuutenkin onnel-
lisempi-osaisten maitten tasalle. Vielä vähemmin sopii meidän kansal-
lemme pyrkiä tarpeettomalla ajan ja työvoimain hukkaamisella koetta-
maan saada aikaan jotain semmoista, jokavoittaisi sen mitä vanhemmat
sivistyskansat ovat pitäneet riittävänä vallitsevia tarpeita tyydyttä-
mään. Tämä koskee myöskin sen mittakaavan valintaa, jonka mu-
kaan maan kantakartta on laadittava; sillä siitä mittakaavasta riip-
puu suuressa määrin sekä kustannusten suuruus että se aika, joka
työn suorittamiseen tulee kulumaan. Mitä pienempi kartan mitta-
kaava on, sitä vähemmin työtä tarvitaan ulkomittaukseen, kartan
piirustamiseen ja monistelemiseen; melkein samassa suhteessa vähene-
vät kustannuksetkin. En millään muotoa tahdo kieltää mitään niitä
etuja, joita suurempi-mittakaavaiset kartat tuottavat. Mutta anteeksi-
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antamatonta ylellisyyttä olisi valita ylenmäärin suurta mittakaavaa,
jommoista varamme eivät kannata.

Minun tässä kohden enemmistön mielipiteestä poikkeavaan aja-
tukseeni on mietinnön sivulla 91 lyhyesti viitattu. Komitean lähempi
selvitys enemmistön ehdotuksen syistä aiheuttaa minua kuitenkin täy-
dellisemmin kuin mietinnössä on tapahtunut tässä esittämään komi-
teassa esiintuomani perussyyt. Se suuri mittakaava, 1 : 20,000 luon-
nollisesta pituudesta, joka pitäjänkartoissa on meillä päässyt tavassa
vallalle, näyttää minusta pääasiassa olevan sitä vähemmin sopiva
kuin nämät kartat perin harvoin ovat päässeet yleiseen käytäntöön,
vaan ovat etupäässä toimittaneet välityspienennyksen virkaa kihla-
kunnankarttoja ja sittemmin maan yleiskarttaa varten. Mietinnön
vertailu meidän maamme pintasuhteitten ja Norjan sekä Ranskan suhtei-
den välillä tuntuu minusta perin onnistumattomalta. Vaikka näissä mo-
lemmissa maissa löytyykin seutuja, joissa maanpinta on vähemmin epä-
tasaista kuin Suomen mäkisimmät paikat, niin löytyy Ranskassa
yleensä niin tiheään vaihtelevia yksityiskohtia kaikenmoisissa raja-
suhteissa, kulkuneuvoissa, virroissa, kanavissa, viljelyksissä, raken-
nuksissa y. m. s., etteivät meidän olomme siinä kohden kestä mitään
vertausta. Ranskan katasterikartat kelpaavat verrattaviksi ainoas-
taan meidän jakokarttoihimme, eikä niihin viittaaminen siis kuulu
siihen kysymykseen, jota mainittu ilmoitus tahtoo valaista. Melkein
kaikkialla Norjassa ovat viljelykset ainakin osaksi hajallaan aivan
pienissä saroissa, eivätkä muutkaan tiheät yksityiskohtain vaihtelut
ole suinkaan harvinaisia. Ruotsissa on tosin niissä kolmessa komi-
teassa, jotka vuosina 1870, 1877 ja 1880 ovat olleet asetettuina tutki-
maan kysymystä maan karttalaitoksesta, monien eri mielipiteitten
ohessa ollut puhetta taloudellisen kantakartan mittakaavan määrää-
misestä V2oooo:ksi; mutta kaikki tähän saakka julkaistutkarttalaitok-
set ovat laaditut paljoa pienemmissä mittakaavoissa, nimittäin talou-
delliset kartat tiheimmin asutetuista osista maata sekä koko topo-
graafinen kartta mittakaavassa 1: 50,000, jota vastoin ensinmainitut
kartat valtakunnan pohjoisosasta ovat julkaistut mittakaavassa
1 :100,000 eli siis viisi kertaa pienemmässä kaavassa kuin komitean
enemmistö toivoisi meidän kantakarttaa laadittavaksi. Erittäin valai-
seva on tämän ohella myöskin se seikka, että topograafisetkin mit-



139

taukset ja korkeuden merkitsemiset Ruotsissa yhä edelleenkin toi-
mitetaan mittakaavassa 1: 50,000 ja siinä tehtävä kanttakartta, jo-
honka korkeussuhteetkin merkitään, piirustettaessa sittemmin pienen-
netään kaavaan 1: 75,000 ja sitten vielä monistellessa vähennetään
mittakaavaan 1 : 100,000. Tuota suurta mittakaavaa 1 : 20,000 on
siten ruvettu käyttämään ainoastaan uusimmassa taloudellisessa kan-
takartassa ja sitä varten suoritettavissa ulkomittauksissa; mutta sekin
tulee julkaistavaksi mittakaavoissa 1 : 50,000 tai 1:100,000. Tämä
kaikki nähdään lähemmin mainittujen komiteain mietinnöistä sekä
lyhyessä yhteenvedossa insinööri Savanderin v. 1890 Fennia 2 löy-
tyvässä matkakertomuksessa, jotka ovat olleet kaikkein komitean jä-
senten käytettävinä melkein kaiken sen aikaa kuin komitea on ollut
koolla.

Näytteeksi miten selvästi ja täydellisesti pienemmätkin mitta-
kaavat voivat kuvata yksityiskohtia, liitetään tähän alamaisimmasti
kuusi vähempää lehteä Ruotsissa ja Ranskassa julkaistuista taloudel-
lisista ja topograafisista kartoista sekä nyt mittakaavaan 1:40,000
pienennetty osa erästä pitäjänkarttaa seudulta, jossa tilusten ero-
avaisuudet ovat erittäin tiheitä 1).

Minun ehdottamani mittakaava maan pohjakarttaa varten,
1:40,000 luonnollisesta pituudesta, tulisi olemaan vähän suurempi
kuin Ruotsin eteläosan taloudellinen kartta ja olisi niinmuodoin vielä
edullisempi yksityiskohtain kuvaamisen selvyydelle. Sen kelvolli-
suutta voidaan vielä lisätä ottamalla varteen tarpeellista hienoutta
piirustaessa. Vieläpä V* hehtaarinkin tilusaloja voidaan tässä mit-
takaavassa sangen selvästi kuvata. Asian enemmäksi valaisemiseksi
mainittakoon tässä, että kun kantakartta, komitean enemmistön puo-
lustamassa mittakaavassa, tulisi muodostamaan 400 lehteä jokaiselle
yleiskartan eri lehden käsittämälle alalle, niin mittakaavassa 1: 40,000
tarvittaisiin ainoastaan 100 yhtä suurta kantakartan lehteä. Jokai-
nen lehti sellaista karttaa käsittäisi nimittäin yhtä suuren alueen
kuin neljä lehteä mittakaavassa 1:20,000 ja antaisi siten paremman
yleiskatsauksen seuduista. Sen laatimiseksi tarpeelliset ulkotyöt,
itse kartan piirtäminen ja monistelu voitaisiin suorittaa melkoista

*) Seuraavat ainoastaan alkuperäistä mietintöä.
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nopeammin ja kaiken kustannukset vähenisivät melkein samassa suh-
teessa ilman että kartan arvo läheskään siihen määrin alenisi. Kaik-
kea tätä on monessa muussa maassa jo tultu havaitsemaan. Preus-
sissakin ja muissa Saksan valtioissa on käytetty vähäistä pienempää
mittakaavaa, 1: 25,000, kuin enemmistön ehdottamaa, eikä tässä tar-
vinne lähemmin kertoa kuinka suuret vaatimukset näissä maissa
ovat sellaisiin karttoihin nähden. Totta kyllä on, että kuta suurempi
jonkun kartan mittakaava on, sitä vähemmin tärkeää on hienous
sen laatimisessa; mutta tämän kustannuksen tuottama erotus on
kuitenkin paljoa pienempi kuin jos kartta laaditaan ja monistellaan
suuremmassa mittakaavassa. Sellaisia karttoja ei meillä voisi jul-
kaista jo siitä yksinkertaisesta syystä, että niistä ei olisi mitään sanot-
tavan suurempaa taloudellista hyötyä, että ne tulisivat äärettömän
paljoa kalliimmiksi ja että niiden menekki epäilemättä tulisi olemaan
vähäinen.

Että eräät valtion liikamaat, niiden käyttämistä varten uutis-
viljelyksiin y. m. s., ovat mitattavat jossakin suuremmassa mitta-
kaavassa, ei koske lainkaan kantakartan mittakaavaa, sillä kanta-
kartta topograafisine merkkeineen ei missään tapauksessa kelpaa
käytettäväksi maanjaossa tai verotustoimissa. Se kävisi vielä mah-
dottomammaksi senkin tähden, että komitean enemmistökin on edel-
lyttänyt paljoa pienempää mittakaavaa käytettäväksi maan pohjois-
osien kantakarttaa varten, missä mittaamattomat laajat kruununmaat
varsinaisesti löytyvät. Vihdoin on minusta varsin soveltumatonta mää-
rätä suuremman mittakaavan käyttämisen raja 63:een leveysasteeseen,
niinkuin mietinnössä (s. 93) ehdotetaan, koska eteläpuolellakin tätä
leveysastetta löytyy sangen laajoja seutuja, missä viljelys on niin
vähän edistynyt ja missä muutenkin vallitsee sellaisia pintasuhteita,
että kaikki yksityiskohdat voidaan erinomaisen hyvin kuvata pienem-
mässäkin mittakaavassa.

Ylläsanotun nojalla ja sen perustuksella mitä muutenkin on
asiasta selvinnyt, uskallan alamaisimmasti minä ehdottaa

että kantakartta suurimmasta osasta maata laadi-
taan mittakaavassa 1:40,000 ja että siitä tehdään poik-
keuksia ainoastaan vähemmillä alueilla, missä erilaisten
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tiluslajien, rajain, teitten y. m. s. vaihtelevaisuus on erit-
täin suuri ja missä mainittu mittakaava ei salli kaikkien
näiden vaihtelevaisuuksien seikkaperäistä esittämistä; sitä-
vastoin saisivat monistelujen mittakaavat riippua paikalli-
sista olosuhteista ja ajan pitkään saavutetusta kokemuk-
sesta.

Mitä minulla pääasiallisesti on ollut sanottavana geodeetisen
kommissioonin kokoonpanoa ja tulevaa tarkoitusta vastaan, mainitaan
jo mietinnössä (ss. 103—105). Komitean enemmistön sitä vastaan
tekemien muistutusten johdosta ja asian lähemmäksi valaisemiseksi
on minun tässä mahdollisuuden mukaan täydellisesti kertominen ne
seikat, joista komitean neuvottelujen kestäessä huomautin komiteaa,
mutta jotka luonnollisesti eivät esiinny mietinnössä.

Koko se arvostelu, joka kuuluu maanmittauskunnan toimesta
syntyneisiin karttalaitoksiin, samoinkuin kaiken sen esittäminen, mikä
koskee Suomen maanmittauksen kehitystä, näyttää selvästi kuinka
komitean enemmistö, sivuuttamalla tosiasiat, jotka eivät sovellu tar-
koitettuun päämäärään, pyrkii yleisissä piirteissä osottamaan, että
maanmittauskunta nyt ja vastaisuudessa olisi kykenemätön toimimaan
muussa kuin meillä tavallisissa jako- ja muissa katasteritöissä. Tosin
tunnustetaan (s. 58), että koko maanmittauslaitos tällä vuosisadalla
on edistynyt omalla varsinaisella — taloudellisella — alallaan, mutta
heti sen jälkeen väitetään, ettei sitä samalla huolella ole koetettu
täydentää maantieteelliseksi laitokseksi. Kun sen ohella useita ker-
toja (esimerkiksi sivulla 58 ja 59) viitataan siihen suuntaan, ettei
»tukevaa matemaatista perustusta ja ammattitietoihin nojautuvaa
johtoa ole pidetty kyllin tärkeänä" ja paljon muuta samallaista
(ss. 105—106), on tarkoitus liiankin selvä.

Kuitenkin on jo aikaa sitten ryhdytty tehokkaisiin toimiin,
jotta maanmittauskunnan henkilöille hankittaisiin niin monipuolinen
sivistys kuin heidän toimensa kartograafeinakin katsotaan vaati-
van. Ammattikoulu maanmittareita varten Polyteknisessä opistossa
on ollut olemassa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ja oppi-
kurssit tässä ammattikoulussa ovat määrätyt lähimmittäin samal-
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laisiksi kuin vastaavissa suurien sivistysmaitten opistoissa. Laitok-
sesta viime vuosina päässeitten ja maanmittaus-virkamiehiksi otet-
tujen henkilöiden joukossa on jo useita, jotka sitä ennen yliopistossa
ovat suorittaneet filosofian kandidaattitutkinnon korkeimmilla arvo-
lauseilla matematikassa ja muissa maanmittareille tarpeellisissa oppi-
aineissa. Muitakin samalla tavoin opiskelleita ylioppilaita on maan-
mittauskuntaan otettu ja otaksuttavaa on, että kunta samalla tavoin
vastedeskin tulee vahvistumaan tieteellisesti sivistyneitten miesten
kautta. Kuinka oppikurssit mainitussa ammattikoulussa ovat järjes-
tetyt ja mitä niillä on tarkoitettu, käypi lähemmin selville laitoksen
vuosittain julkaistusta ohjelmasta sekä myöskin eräästä komitean jä-
senen, mainitun ammattikoulun entisen esimiehen, insinööri Reuterin
eräässä komitean kokouksessa viime vuonna lukemasta kirjallisesta
lausunnosta, josta alamaisuudessa uskallan ottaa tähän seuraavaa:

»Mitä tulee geodeetiseen opetukseen Polyteknisessä opistossa,
niin saan ensi kädessä viitata Polyteknisen opiston ohjelmaan, joka
on jokseenkin laaja ja osottaa selvästi, että geodesia on opetuksen
pääesineenä siinä opetuksen haarassa, jota on merkitty »käytännölli-
sellä mittausopilla" ja johon sitäpaitsekuuluu hydrometria (jonka vuoksi
tuo yleisempi nimitys „käytännöllinen mittausoppi" on otettu käy-
täntöön), sekä että käytännöllisen mittausopin kurssiin on yhdistetty
geodeetisia harjoituksia ja asemapiirustusta ja että Lseen kaikille
ammattikouluille yhteiseen vuosikurssiin kuuluu sitäpaitse deskriptii-
vistä mittausoppia, mitkä oppiaineet ovat täysin yhtä tärkeitä geo-
deetille kuin muillekin ammattikouluille".

»Geodeetisen opetuksen tarkoituksena Polyteknisessä opistossa
on tietopuolisten opintojen kautta, jotka mikäli mahdollista ovat yh-
distetyt käytännöllisiin harjoituksiin, antaa tulevalle maanmittarille
tai geodeetille hänen vastaisen toimintansa puhtaasti käytännöllisen
puolen suorittamiseen tarvittavat valmistavat tiedot sekä opastaa heitä
tulevaisuudessa menestyksellä harjoittaman itsenäisiä erityisopintoja".

~Tätä opetusta ei anneta suinkaan siinä muodossa, että vaan
yksinkertaisesti selitetään geodeetisia aseita ja reseptimäisesti opete-
taan niitä käyttämään, vaan esitetään sitä samaan tapaan kuin ulko-
maiden opistoissa, nim. tieteelliselle matematiselle perustukselle nojau-
tuvana teoriana".
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„Kun ei täällä enempää kuin ulkomaisissakaan maanmittaus-
ja geodeetisissa oppilaitoksissa opetus rajoitu ainoastaan tavalliseen
kenttämittaukseen, vaan tuo entisaikoina jyrkkä raja niin sanotun
korkeamman ja alhaisemman geodesian välillä, joka raja itse asiassa
on oleva vaan erotuksena yksinkertaisempien ja vaikeampien mittaus-
ten ja laskujen välillä, yhä enemmin häviää pois ja kun ohjelmaan
kuuluu sekä koneoppia että työ- japrojektioonitavat, jotka tarkoitta-
vat suurempien maanosien kartoittamista ja siten myöskin — oikeutta
myöten — kuuluvat niin sanottuun korkeampaan geodesiaan, niin voi-
daan lausuntoa, että geodesia on opetuksen pääasiallisimpina esi-
neenä „käytännölliseksi mittausopiksi" sanotussa opetuksen haarassa,
pitää tosiolojen mukaisena".

„Ettei kuitenkaan kukaan maanmittaus-ammattikoulun läpikäy-
nyt oppilas heti paikalla voi suorittaa suurempia geodeetisia töitä
yhtä vähän kuin muistakaan ammattikouluista päässeille oppilaille
suorastaan uskotaan suurempia rakennustöitä, on selvää; siihen vaa-
ditaan saatujen teoreetisten tietojen kypsyttämistä käytännöllisen har-
joituksen kautta".

„Koska kumminkin varsin tärkeää on, että ensimmäiset käytän-
nölliset harjoitukset tapahtuvat teoreetisten opintojen yhteydessä ja
avulla, niin olen minä, hyvin tietäen etteivät Polyteknisessä opis-
tossa oppivuoden aikana ja muitten ammattikoulujen yhteydessä toi-
mitetut käytännölliset harjoitukset ole mistäkään suuremmasta ar-
vosta, noin 12 vuotta sitten Keisarilliseen Senaattiin antanut ehdotuk-
sen, että kesäloman aikana toimitettaisiin suurempia yhdenjaksoisia
geodeetisia töitä, joiden suorittamisen ja laskemisen kautta sekä si-
ten jatkamalla geodeetisia opintoja johdettaisiin niitä oppilaita, jotka
haluavat jatkaa geodeetista kehittymistään".

„Ehdotuksen tarkoituksena oli, etteivät harjoitustyöt olisi ai-
noastaan paljasta opintoharjoitusta, vaan että niitä toimitettaisiin
semmoisilla seuduilla, jotka kumminkin olisivat uudesta mitattavat,
jotenka oppilaat saisivat myös työn arvoa vastaavan korvauksen.
Ehdotusta puolusti Maanmittauksen Ylihallitus ja otti Keisarillinen
Senaattikin sen suopeasti vastaan; ettei ehdotus tullut käytäntöön,
riippuu tietääkseni siitä, että se saapui niin myöhään keväällä, että
Keisarillisen Senaatin istuntoja pian sen jälkeen kesäksi supistettiin
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ja että sitä Valtionvarain Toimituskunnan apulaispäällikön luopumisen
jälkeen ei enään otettu uuden käsittelyn alaiseksi".

Ei ole epäilemistäkään, etteivät sillä tavoin valmistuneet maan-
mittarit, sittenkuin he jonkun aikaa ovat olleet tilaisuudessa otta-
maan tottuneiden geodeetien johdolla osaa käytännöllisiin töihin,
osaisi kunnollisesti suorittaa ainakin alempain luokkain kolmioimisia,
monikulmiomittauksia, vaakituksia sekä muita geodeetisia täydennys-
töitä ja kartograafisia toimia, erittäinkin jos otetaan huomioon kuinka
paljon kykenemättömämpiä henkilöitä on muissa maissa menestyk-
sellä käytetty samallaisiin töihin. Preussissa esimerkiksi, missä sekä
geodeetisilta täydennystöiltä että maan kartoittamiselta yleensä vaadi-
taan mitä suurinta täydellisyyttä ja tarkkuutta, käytetään näihin töi-
hin aliupseereja, joilla ei ole mitään sellaisia teoreetisia tietoja, joita
Polyteknisen opiston ohjelman mukaan meillä vaaditaan tulevilta
maanmittareilta matematikassa, deskriptiivisessä mittausopissa ja geo-
desiassa, vaan joita ammattiin opettavat „Landes-Aufnahmen" trigono-
metrit, jotka vuorostaan hekin enimmäkseen ovat alkaneet uransa
samassa vaatimattomassa toimessa. Heidän opetuksensa käsittää
etupäässä vaan luentoja ja työntekijöitä varten määrättyjen ohje-
sääntöjen selittämistä, koneaseiden käsittelemistä sekä käytännöllisiä
harjoituksia ulkona. Samaten on laita eräissä muissakin maissa.
Käytännöllistä kykyä pidetään pääasiana, jotta nämät itsessään käy-
tännölliset työt saataisiin suoritetuiksi tarpeellisella uutteruudella ja
täsmällisyydellä. Eräässä ennen sanotun komitean mietinnössä mai-
nitaan muun muassa, että „tiedustelijöiksi ja kartograafeiksi Ruot-
sissa ja muissa maissa käytetään aliupseereja, joille alustavaa ope-
tusta on annettu piirustushuoneessa ja ulkona, sekä maanmittaus-
auskultantteja, ja ovat he näyttäytyneet aivan yhtä kelvollisiksi kuin
armeijasta komennetut upseerit. Tässä vaaditaankin ainoastaan ja en-
nen kaikkea monivuotista tottumusta ja hyvin kehittynyttä arvos-
telukykyä".

Komitean enemmistö ei kuitenkaan ole tahtonut ottaa näitä
tunnettuja asianhaaroja mihinkään huomioon. Mietinnön heikoin
kohta onkin sen vuoksi, että siinä kauttaaltaan pidetään tieteelli-
syyden merkitystä liian suurena, kun on kysymys käytännöllisim-
pienkin virkamiesten asemasta ehdotellussa virkakunnassa tulevia karto-
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graafisia töitä varten. Siitä luonnollisesti on seurannut sekin, että
minun toiseen suuntaan lausuttuja mielipiteitä useinkin on kohdan-
nut vähemmin mietittyjä viittauksia miten sopimattomia nykyajan
vaatimusten suhteen minun käsitykseni muka ovat niistä kartograa-
fisista töistä, joita meillä tulevaisuudessa on tehtävänä. Mietinnössä
koetetaan verhota käytännöllisempiäkin töitä ja etenkin niiden toi-
mittajia semmoisella tieteellisyyden pilvellä, että meidän maanmittarit
ja muut maallikot saisivat vaan ulkoapäin ihmetellä tuota suuren-

moista laitosta. Tämä ei sovellu nykyaikaan. Meillä ei ole mitään
liikanaisia varoja tuhlattavaksi tarpeettomaan tieteelliseen komeile-
miseen. Me tarvitsemme todellisia työntekijöitä, joista kullakin on
hänen asemassaan täydellinen tietomäärä. Ei enempää, mutta ei
vähempääkään.

Olen ensimmäinen myöntämään, että maanmittausvirastossa,
niinkuin useimmissa muissakin virkamieskunnissa, yksin tieteellisissä-
kin, löytyy enemmän tai vähemmän heikonpuoleisia työntekijöitä.
Mutta samalla on minun velvollisuuteni torjua kaikkia viittauksia ja
väitteitä, joilla tahdotaan uskotella, että nykyiseltä ja tulevalta maan-
mittauskunnalta puuttuu tarpeelliset edellytykset täysin tyydyttävästi
suorittamaan myöskin tässä puheena olevia töitä, ne kun ovat niin
perin lähellä heidän tähänastista päätehtäväänsä. Näin on laita
semminkin kun heidän maanmittaustoimituksissa saavutettu koke-
muksensa ja maaseutu-olojen tunteminen tulisi heille olemaan erin-
omaisen suurena etuna geodeetisissa täydennystöissään, olkootpa sit-
ten trigonometreinä, kartograafeina tai tiedustelijoina. Perehdyttyään
vaan uusiin velvollisuuksiinsa, tarpeellisiin kaavoihin ja laskuihin,
tulevat ne tutkinnon suorittaneet maanmittarimme, joille puheena ole-
vat Ltyöt uskotaan, tottuneet ja karaistut metsäelämään kun ovat-
kin, tarpeellisella taitavuudella ja menestyksellä suorittamaan myös-
kin äsken sanotut tehtävät, jotka vuosi vuodelta pysyvät täysin sa-
mallaisina ja kokonaisuudessansa ovat paljoa vähemmän mutkikkaat
kuin jakolaitokseen kuuluvat toimet.

Mietinnössä uskotellaan, kuten yllä on mainittu, ettei maan-
mittauksen ylihallitus ole kyllin suurella huolella työskennellyt virka-
kuntansa kehittämistä varten maantieteelliseksi laitokseksi ja ettei
tukevaa matemaatista perustusta ja ammattitietoihin nojautuvaa joh-
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toa ole pidetty kyllin tärkeänä. Asian oikea laita on kumminkin,
niinkuin komitean jäsenet hyvin tietävät, lyhyesti seuraava, mitä tu-
lee viime vuosiin.

Äsken esitetystä kertomuksesta mitä tulee niihin toimiin, joihin
on ryhdytty maanmittauskunnan tietopuolista vaurastuttamista varten,
näkyy jo selvästi se tarkoitus, että tulevat kartograafiset työt maan-
mittauksen ylihallituksenkin mielestä ovat rakennettavat geodeetiselle
perustukselle.

Sittenkuin Polyteknisessä opistossa maanmittareille määrätty
oppikurssi v. 1879 oli tarpeellisissa osissa uudestaan järjestetty ja
sen jälkeen päästetyt oppilaat ennättäneet erilaatuisissa maanmit-
taustoimissa saavuttaa kartograafisiinkin töihin sanan laveammassa
merkityksessä perin tarpeelliset tiedot käytännöllisessä maanmittauk-
sessa, piti ylihallitus syksyllä 1887 huolta siitä, että eräs sillä tavoin
tietopuolisesti ja käytännöllisesti kehittynyt nuori maanmittari sai ti-
laisuuden opiskeluilla ulkomaisissa yliopistoissa ja teknisissä oppilai-
toksissa lisäämään tietojansa geodeetisia ja kartograafisia töitä var-
ten tarpeellisissa teorioissa sekä sen ohessa saavuttaa käytännöllistä
taitoa tähän kuuluvain töitten suorittamisessa. Sama maanmittari
onkin mainitun opintomatkan jälkeen, Keisarillisen Senaatin määräyk-
sestä 19 p:ltä Maaliskuuta 1889, siitä lähtien ollut virkaatekevänä
insinöörinä ylihallituksen maantieteellisen osaston karttatöitten johta-
misessa ja valvomisessa. Sittemmin on mainittu insinööri laskenut
täydelliset projektioonitaulut monikulmio-projektioonia varten, jonka
komiteakin on hyväksynyt kantakartan projektiooniksi, laatinut tauluja
maantieteellisten koordinaatien ja geodeetisten viivain laskemista
varten sekä alottanut ja puoleksi jo toimittanut laskun ja tutkimuk-
sen baltialaisesta kolmiomittauksesta, joka komitean ehdotuksen
mukaan osittain tulisi kuulumaan geodeetiseen perusverkkoon. Mitä
kartograafisiin toimiin tulee, niin on maantieteellisessä osastossa, sit-
tenkuin se on joutunut ammattimiehen johdettavaksi, toimitettu myös-
kin sellaisia töitä, jotka kuuluvat yleiskartan oikaisemiseen ja täy-
dentämiseen. Tätä varten on pitäjänkarttoja täydennetty sovitta-
malla niihin viime aikoina syntyneitä uudestaan mitattujen alueiden
pienennyskarttoja, uusia pitäjänrajoja, kirkkoja, teitä y. m., kuver-
nööreiltä, tuomiokapituleilta ja läänien maanmittauskonttooreista han-
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kittujen tietojen mukaan. Edelleen on yleiskarttaa yksityiskohdis-
saan tarkastettu vertaamalla niitä mainitulla tavalla täydennettyihin
pitäjänkarttoihin; osa sen projektiooniverkkoa on uudelleen laskettu
ja uusi asteverkko laadittu lehdille D 2 (Nikolainkaupunki), E 2 (Pori)
ja F 2 (Turku), missä virheet paikkain maantieteellisissä asemissa
ovat silmiinpistävämpiä. Vastaavain seutujen pitäjänkartat ovat pie-
nennetyt yleiskartan mittakaavaan E 2 lehteä varten kokonaan ja
lehdelle F 2 osaksi. Aineksien pienentämisessä on käytetty tarkkuus-
pantograafeja parasta lajia mitä nykyjään on saatavissa. Sellaisissa
seuduissa, missä kiinnepisteitä on katsottu tarvittavan, on muutamia
niitä tähtitieteellisesti määrätty uudella yleiskoneella.

Tämän ohessa ja sittenkuin maan säädyt 1888 vuoden valtio-
päivillä olivat alamaisuudessa anoneet ryhtymistä tarpeellisiin toimiin
ei ainoastaan maan karttalaitoksen perinpohjaista tarkastamista var-
ten, vaan myöskin sen täydentämiseksi maan korkeussuhteisiin nähden'
on ylihallitus sen johdosta jättämässään alamaisessa lausunnossa 9 p:ltä
Toukokuuta 1889 antanut laajan katsauksen karttalaitosten kehityk-
sestä ja nykyisestä kannasta maassamme sekä osottanut tarpeelli-
seksi lähimmittäin samoja perustavia töitä kuin mitä komitea nyt on
ehdottanut, ynnä myöskin huomauttanut tärkeäksi, että, tarpeellisten
uusimittausten ja vaakitusten toimitettua sekä jo löytyväin kartta-
ainesten tarkastettua, olisi laadittava maasta kantakartta tarpeeksi
lukuisten kiinnepisteitten perustuksella ja se sitten julkaistava sopivilla
monistelutavoilla yleisön hyödyksi. Katsoen kysymyksen suureen
tärkeyteen, ylihallitus myöskin samassa alamaisessa lausunnossaan
alisti päätettäväksi, eikö olisi syytä asettaa eri komitea, jonka tulisi
ottaa käsiteltäväksi kaikki tähän kuuluvat kysymykset, jotka ylihal-
litus lähemmin muodosteli eräisiin määrättyihin ponsiin. Tämän joh-
dosta on Keisarillinen Senaatti, niinkuin enemmistöllekin on tunnettua,
asettanut sen komitean, joka nyt päättää tehtävänsä.

Niinkuin edellisestä näkyy, olen minä päinvastoin kuin mietin-
nössä viitataan aina tunnustanut ja empimättä lausunut tarpeelli-
seksi, että ensimmäisen luokan perustava triangulatiooni sekä sen
sijoittamiseen tarpeelliset tähtitieteelliset paikanmääräykset uskotaan
kykeneväin tiedemiesten toimitettavaksi. Mutta tässä kohden esiin-
tyykin jotensakin jyrkkä rajoitus toiselta puolen puhtaasti tieteellis-
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ten töitten ja toiselta puolen teknisten ja enemmän käytännöllis-
ten töitten välillä. Suorastaan järjetöntä ja asialle aivan hyödytöntä
olisi sovittaa samoja suuria vaatimuksia myöskin viimemainittujen
kartograafisten töitten suorittamisen osalle. Päätarkoituksena ei ole
suinkaan koota aineksia tieteellisten kysymysten varalle ja ratkaista
niitä. Ehdotettujen ja suunniteltujen töitten päämääränä on, että
ne tuottaisivat suurinta ja mahdollisimmasti pikaista käytännöllistä
hyötyä sen tarkoituksen saavuttamiseksi, mihin niillä pyritään. Puh-
taasti tieteellisten, perustavissa töissä saavutettujen ainesten käsit-
tely samoin kuin laajemmat tutkimukset tähän kuuluvissa tieteellisissä
kysymyksissä ovat muuten sitä laatua että ne, kun eivät mitenkääo
ole yhtä kiireellisiä kuin varsinaiset kartograafiset työt, voidaan jät-
tää yliopiston opettajain ja muiden asiaa harrastavain tiedemiesten
tai tieteellisten seurojen haltuun. Viimemainittuihin on ennen kaik-
kea luettava Suomen Maantieteellinen Seura, joka mainitun laatuis-
ten kysymysten käsittelemisessä ja ratkaisemisessa olisi paljoa enem-
min sopivalla ja kiitollisella työalalla kuin niissä käytännöllisissä
karttatöissä, joita Seura viime aikoina on ottanut yhdeksi päämaale-
jansa, vaikka siltä puuttuu siihen sekä varoja että työvoimia. Kun
tähän vielä lisäksi tulee se seikka, että mietinnössä mainituista tie-
teellisistä kysymyksistä, jotka ovat välittömässä yhteydessä perusta-
vain geodeetisten toimien kanssa, oikeittain vaan maapallon mittojen
määräys olisi meidän vastaisille kartograafisille töille suoranaiseksi
hyödyksi, mutta kun nämät mitat kumminkin jo ovat niin tyydyttä-
västi määrätyt, että niitä voidaan käyttää laskiessa karttoihin käy-
tettävää projektiooniverkkoa, niin ei minusta nähden vastaiseksi löydy
mitään pätevää syytä siihen että, niinkuin mietinnössä ehdotetaan,
asetettaisiin erityinen tiedemiesten virkakunta, johon heidät heti olisi
pantava vakinaisiksi. Tähän on sitä vähemmin syytä kun puheen-
alaiset tiedemiehet yhden tai korkeintaan kahden vuosikymmenen
kuluttua tulevat työskentelemään etupäässä sellaisissa käytännölli-
semmissä toimissa, joihin he kumminkaan eivät olisi täysin kykeneviä,
vaan joita varsin hyvin ja varmaankin suuremmalla menestyksellä
voivat johtaa ja toimittaa nyt jo maassamme löytyväin ammattivirka-
kuntain virka- ja palvelusmiehet. Niinkuin yllä on mainittu löytyy
ja tulee varmaan vastakin löytymään tie- ja vesirakennusten insinööri-
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kunnassa samoin kuin maanmittaus-ylihallituksen alaisten virkamies-
tenkin joukossa henkilöitä, joilla on kaikki ne ominaisuudet, mitä
mainittuihin töihin tarvitaan.

Kun sitä paitse eräät määrätyt tutkinto-arvolauseet, tieteelliset
väitöskirjat jostakin geodeetisesta tai tähtitieteellisestä aineesta ja
jonkun ajan mukana oleminen geodeetisissa töissä eivät anna täydelli-
siä takeita siitä, että ne henkilöt, jotka ovat esille tuoneet mainittuja
todistuksia, todellakin tulevat olemaan sopivia niihin tärkeihin ja
monenlaisiin töihin, joita tirehtööri ja geodeetit komitean ehdotuksen
mukaan itse tulisivat toimittamaan tai johtamaan ja tarkastamaan,
niin katson minä näiden asettamista vakinaisille viroille varsin us-
kalletuksi. Ainoastaan suoritetut tutkinnot ja muut sellaiset eivät val-
mista kunnollisia virkamiehiä. Siihen vaaditaan myöskin sisällisiä
mieskohtaisia taipumuksia ja eteviä henkilöllisiä ominaisuuksia, jotka
ovat osotettavat etupäässä toiminnalla elämässä. Ja kun mainittui-
hin virkoihin pyrkijöillä tätä ennen ei ole ollut minkäänlaista tilai-
suutta sellaiseen toimintaan kuin tässä on puhe, ja kun heidän kel-
paavaisuutensa arvostelu siten tulisi perustumaan yksinomaan suori-
tettuihin tietopuolisiin opinnäytteisiin, on vaara aivan lähellä, että
semmoisella perusteella valitut geodeetit samoin kuin tirehtöörikin ehkä
tultaisiin huomaamaan yhdessä ja toisessa suhteessa enemmän tai
vähemmän sopimattomiksi toimiansa hoitamaan. Kalliisti ostettuja
kokemuksia ei tässä kohden puutu, vaikka virat ovatkin annetut toi-
sellaisten olosuhteitten vallitessa. Paljoa pahemminkin saattaisi käydä,
jos kysymyksessä olevia henkilöitä nimitettäisiin vakinaisesti virkoi-
hin, ilman että he sitä ennen ovat käytännöllisen toiminnan kautta
osottaneet mitään kykeneväisyyden näytteitä.

Ettei hakijoita näihin itsessään varsin viehättäviin ja muuten
aivan itsenäisiin virkoihin tulisi puuttumaan, siinäkään tapauksessa,
että he eivät tule vakinaiselle kannalle, on minusta aivan selvää,
vaikkei komitean (s. 112) ehdottamia palkkaetuja lainkaan koroteta
sentähden että virat ovat asetetut ylimääräiselle kannalle. Jos tireh-
töörin virkaa ei aseteta, niinkuin minun mielestäni pitäisi tapahtua,
voitaisiin tarpeen vaatiessa geodeetein palkkaa jonkun verran lisätä.

Mitä vihdoin tulee siihen mietinnössä (s. 107) otaksuttuun koh-
tuuttomuuteen, että geodeetisen kommissioonin jäsenet, toimensa hyvin
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suoritettua, vielä parhaissa voimissaan joutuisivat virattomiksi, tar-
vinnee vaan mainita, että semmoista varmaankaan ei tulisi kysymyk-
seen. Sillä semmoisilla henkilöillä on kylliksi tehtävää sittemmin
seuraavissa töissä, eikä ole mitään syytä otaksua, että heidän palkka-
etunsa silloin tulevat vähenemään, jos vaan he ovat täyttäneet ne vaati-
mukset, jotka heidän suhteensa alussa asetettiin.

Myöskin se mietinnössä (s. 98) mainittu seikka, että »täy-
sin sopivain ja suoritettaviin töihin erityisesti valmistuneitten henki-
löiden puutteenkin tähden on tarpeetonta, jopa mahdotontakin, heti
alusta ottaa kommissiooniin lukuisampaa virkamiehistöä" ja vielä, että

»komitean mielestä laitoksen edelleen kehittämiseen on ryhdyttävä
mikäli tarpeelliseksi huomataan ja siihen suuntaan mihin kokemus
osottaa sekä siinä määrin kuin tarkoitusta varten käytettävinä ole-
vat varat sallivat", puhuvat tavallansa kommissioonin asettamista vas-
taan vakinaiselle kannalle.

Aavistamattomia seikkoja voi myöskin kentiesi jo läheisessäkin
tulevaisuudessa tapahtua, jotka melkoisesti voivat järkähdyttää nyt
tehtyä suunnittelua maamme kartograafisia töitä varten, ja siinä ta-
pauksessa olisi varsin hankalaa uudelleen järjestää vakinaisesti ase-
tettua kommissioonia.

Minun alamainen ajatukseni on niinmuodoin se, ettei tarve vaadi
semmoisen geodeetisen kommissioonin asettamista, kuin komitean enem-
mistö on ehdottanut, vaan että perustavain geodeetisten töitten suo-
rittamisen voisi vastaiseksi uskoa tarpeeksi usealle kykenevälle yli-
määräiselle virkamiehelle.

Tämä ei kuitenkaan estäisi tulevaisuudessa, kun olojen katso-
taan sitä vaativan ja kun geodeetit ovat ennättäneet osottaa erittäin
eteviä ansioita, asettamasta heitä vakinaisiksi niillä velvollisuuksilla,
joita katsotaan tarpeellisiksi heidän vastaista toimintaansa varten.

Syyksi siihen komitean ehdotukseen, että saman virkakunnan
pitäisi suorittaa kaikki työt, mainitaan mietinnössä (s. 106), että
siten saavutettaisiin määrätty yhdenjaksoisuus niissä. Minun vakau-
mukseni on, että vähintäkin samallainen yhdenjaksoisuus saavutetaan
ehdottamani järjestyksen kautta, että väliaikainen geodeetinen kom-
missiooni suorittaisi perustavat työt, vaan että kaikki muut jätetään
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osittain tie- ja vesirakennusten ylihallituksen, osittain maanmittauksen
ylihallituksen maantieteellisen osaston toimitettaviksi. Kun nimittäin
niin yksityiskohtiin ulottuva yleinen suunnittelu, jota mietinnössä ehdo-
tetaan, kerran määrätään noudatettavaksi ja neuvottelevalla kokouk-
sella (s. 102) sitäpaitse on oikeus lausua mielipiteensä kunkin vuoden
työjärjestyksestä, eivät mitkään vaikeudet estäne näitä virkakuntia suo-

rittamasta kullekin tulevia töitänsä jakeskittämästä työvoimiaan ajan
tarpeitten mukaan ja siihen, missä ne kulloinkin ovat etupäässä käytet-
tävät. Kun esimerkiksi ei ainoastaan se tapa, millä tarkkavaakitukset
ovat toimitettavat, vaan myöskin ne urat, joitapitkin niitä on tehtävä,
ovat ennakolta määrätyt, voidaan ne suorittaa aivan itsenäisesti jariip-
pumatta muista, geodeetisista töistä. Niinpä ovat kaikki vaakitustyöt
Ranskassa kartoittamislaitoksesta kokonaan riippumattoman laitoksen
„Le nivellement general de la France" suoritettavina, vaikkei siellä mi-
kään olisi estänyt yhdistämästä mainittuja laitoksia yhdeksi, jos se
olisi katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi. Tie- ja vesirakennusten
ylihallitus on jo ryhtynyt presisiooninivelleerauksiin pitkin maan rauta-
teitä eikä ole mitään syytä epäillä, ettei tämä virkakunta pitäisi
huolta siitä, että kysymyksessä olevat työt tulevat suoritetuiksi niin,
että ne tarkkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen nähden vastaavat
samallaisia töitä muissa maissa ja täyttävät myöskin ne vaatimuk-
set, joitakansainvälinen maan mittaamisen kommissiooni niille asettaa.

Koska taloudelliset jakokartat tulevat olemaan kantakartan
pääasiallisimpina aineksina ja koska kaikki sellaiset uudestaan-mit-
taukset semmoisilla seuduilla, mistä ei tällaisia karttoja löydy tai
missä vanhempi karttalaitos on liian puutteellinen, kaikissa tapauk-
sissa, niinkuin mietinnössäkin sanotaan, ovat jätettävät maanmittarein
suoritettaviksi, voisivat he yksin tein aikaa ja kustannuksia säästäen
suorittaa myöskin tähän kuuluvat erikois-korkeusmittaukset ja kor-
keusviivojen merkitsemisen kartalle; se kävisi sitä helpommin ja
tarkemmin laatuun, kun maanmittarit mittaustyössä ovat täysin tutus-
tuneet pintasuhteisiin ylipäänsä ja kun useimmat viime aikoina tut-
kinnon suorittaneet maanmittarit ulkotöissään jo sangen yleisesti ovat
käyttäneet myöskin Breithauptin kippregeliä, jota komitea on puo-
lustanut käytettäväksi erikois-korkeusmittauksissa. — Enemmistön eh-
dotuksen mukaan pitäisi viimemainittuja töitä varten aikanansa saa-
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pua työpaikalle toinen geodeetisen kommissioonin alainen henkilö, jonka
toistamiseen tulisi tutkia pintasuhteet ja jolla luonnollisesti pitäisi
olla oma kappale maanmittauskarttaa, jonka yksityiskohdista hänellä
muuten ei ole riittävää käsitystä. Tähän tulee lisäksi sekin varsin tär-
keä seikka, että sekä tirehtööri että geodeetisenkommissioonin jäsenet,
katsoen heidän kelpaavaisuusehtoihinsa ja heidän tietämättömyyteensä
siitä lähemmästä menettelystä, jota taloudellisten karttain laatimi-
sessa noudatetaan, ja näiden karttain tarkistuksesta muitten jakotoi-
mien yhteydessä, eivät mitenkään kykenisi arvostelemaan mainittu-
jen karttain kelpaavaisuutta kantakarttaa varten. Sen vuoksi onkin
hyvin luultavaa, että geodeetinen kommissiooni lukemattomia kertoja
tulisi panemaan toimeen kokonaan tarpeettomia ja kalliita tarkas-
tustutkimuksia, missä niitä ei lainkaan tarvittaisi, jos asia olisi ammatti-
viraston harkittavana. Toiselta puolen on myöskin peljättävänä, että
ne erehdykset tahi se huolellisuuden puute, joihinkommissioonin asian-
omaiset mahdollisesti tekisivät itsensä syypääksi kantakartan laati-
misessa, tultaisiin ilman muita mutkia lukemaan niiden ainesten
syyksi, joita on saatu maanmittauslaitoksesta. Komitean siihen suun-
taan lausutut puheet oikeuttavat kyllin tällaisiin luuloihin. Vihdoin
ei voitaisi välttää selkkauksia eikä kaksinkertaista työtä niissä ta-
pauksissa, jolloinka jako- ja pitäjänkartat samalla kertaa olisivat sekä
geodeetisellekommissioonille että maanmittauksen ylihallitukselle tar-
peelliset, joka viime mainittu virkakunta, jos sillä olisi johdettavana
myöskin kartograafiset työt, muuten voisi asettaa niitä varten tar-
vittavat mittaukset mahdollisimpaan yhteyteen samaan aikaan kestä-
väinjtaloudellistentilusmittausten kanssa, joitageodeetinenkommissiooni
luonnollisesti ei voisi lainkaan ottaa huomioon. Kummankaan ulko-
työt eivät siten tuottaisi toivottavaa molemminpuolista hyötyä, jos
kaksi eri virkakuntaa johtaisi näitä toisiansa niin lähellä olevia, usein
varsin laajaperäisiä töitä.

Komitea on (s. 118) ehdottanut, että kaikkien suurempien aluei-
den mittausten, joita maanmittauskunta tai metsänhoitolaitos tule-
vaisuudessa toimittavat, tulisi perustua kiinnepisteisiin, sekä että tätä
myöskin olisi varteen ottaminen mitatessa pienempiäkin alueita, jos
kiinnepisteitä on lähimmässä likeisyydessä käytettävänä. Tämäkin
melkoisen selvästi osottaa, kuinka välittömässä yhteydessä kartograa-
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fiset työt ovat maanmittauslaitoksen kanssa. Sillä ei perustavista
kolmioimisista eikä ehdotetuista geodeetisista täydennystöistä saada
kyllin useita kiinnepisteitä, jotta mainitut geometriset mittaukset
voisivat suoranaisesti niihin perustua. Sen vuoksi kävisi sellaisissa
tapauksissa usein tarpeelliseksi, että joko toimitusmaanmittarin tai
muuten ylihallituksen toimesta pitäisi suorittaa erityisiä kolmioimisia
tai polygoonimittauksia. Toisten virkakuntain käyttäminen siihen
tuottaisi epäilemättä selkkauksia heidän omaan työjärjestykseensä
ja useinkin viivyttäisi päätehtävää, koskapa sellaisten geodeetisten
täytetöitten järjestäminen suuressa määrässä riippuisi siitä, millä
seuduin laajempia tilusmittauksia eri aikoina toimitetaan ja kuinka
monia ja millä paikoin olevia kiinnepisteitä tarvitaan sekä niitä että
kantakartan töitä varten.

Enemmistön mielipide (s. 59), että kartograafiset työt jamaan-
mittaus ovat kaksi erilaista ja erilaisille edellytyksille perustuvaa
laitosta, näyttää minusta, katsoen tähän kuuluvain asiain kehitykseen
maassamme, aivan aiheettomalta. Se on vaan tyhjä puheenparsi,
joka soveltuu komitean enemmistön tarkoituksiin.

Sitä ehdotustani vastaan, ettei lainkaan tarvittaisi mitään eri-
tyistä suuripalkkaisempaa tirehtööriä väliaikaisessa kommissioonissa,
jossa on kolme geodeetia, vaan että sopivimmalle heistä voitaisiin us-
koa geodeeti-virkansa ohessa ja yksissä neuvoin kommissioonin neu-
vottelevan jäsenen kanssa perustavain töitten ylijohto ja tarkistus,
on komitea pääasiassa huomauttanut, ettei tarpeellista tarkistusta saa-
vutettaisi, jos kaikkien geodeetein pitäisi toimia ulkotöissä. Tällä
muistutuksella ei ole mitään arvoa. Komitean enemmistö on halun-
nut hankkia geodeeteille täydellistä itsenäisyyttä. Jos he kerran
ovat toimeensa täysin kykeneviä, ei heille ole annettava ainoastaan
vapaus kullekin toimittaa osansa työstä, vaan pitää sen tarkkuuteen-
kin voida luottaa. Vähemmin tarkoin mietityltä tuntuu minusta
asettaa kahta niin kykenevää työntekijää varten, kuin geodeetien
tulee olla, vielä kolmas, jolla kesän aikaan pääasiallisesti olisi tehtä-
vänä tarkistajana seurata edellisten jälkiä. Sellaista tarkistusta ei
tietääkseni toimiteta muissakaan maissa, vaan tulee kunkin työnteki-
jän seurata ainoastaan niitä lähempiä ohjeita ja sääntöjä, jotka enna-
kolta ovat määrätyt. Se professori, joka Ruotsissa on johtanut geo-
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deetisia ja tähtitieteellisiä töitä, on personallisestikin ottanut niihin
osaa. Niin voidaan meilläkin tehdä, jos ei haluta voimia tuhlailla.
Tirehtöörin, mietinnössä (s. 99) luetellut velvollisuudet tulevat myös-
kin oikeastaan melkoisesti rajoittumaan erittäinkin ensi aikoina, en-
nenkuin varsinaiset kantakartan työt alkavat. Useimmat niistä ovat
nimittäin osittain sangen vähäisiä, osittain sen laatuisia, että ne voi
toimittaa tavallinen kartograafi, trigonometri tai muu ammattimies.
Sillä kaikissa tapauksissahan on otaksuttavaa, että geodeetit toimit-
tavat työnsä ja niihin kuuluvat laskut niin täydellisesti, että tulok-
siksi saadaan maantieteellisiä koordinaateja, jotka suorastaan voidaan
merkitä kantakartalle. Tämän viimeksi mainitun työn, kiinnepisteit-
ten merkitsemisen kantakartalle sekä kantakartan laatimisen toimit-
tavat kaikissa muissa maissa alhaiset topograafit tai kartograafit,
jotka, tavallisesti entisiä aliupseereja, eivät ole harjoittaneet liian
laajoja tietopuolisia opinnoita. Projektiooniverkkoakin varten tarpeel-
lisia laskuja voivat suorittaa trigonometrit, jotka vaan tuntevat pro-
jektiooniteorian perusteet.

Tirehtöörin viran pitäjä, jossa toimessa hänellä sitä paitse olisi
apulaisina geodeetit ja kartan toimittaja, olisi siis todellakin kadeh-
dittava.

Pitäen silmällä mainittuja seikkoja ja kun sen ohessa vielä
otetaan huomioon tähän kuuluvain seikkain kehitys maassamme,
näyttää minusta vastaiseksi aivan aiheettomalta pyrkiä suurilla ai-
neellisilla kustannuksilla kokonansa erottamaan maanmittauksesta
niitä kartograafisia töitä, jotka maassamme ovat suoritettavina sit-
ten kuin perustavat kolmioimiset ovat toimitetut. Lähin tarve vaatii
vaan että, täydennys- ja kantakarttatöiden edistymisen mukaan, tar-
peen tullen laajennetaan maanmittaushallituksessa jo löytyvää maan-
tieteellistä osastoa, johon nykyjään kuuluu kartograafisiin töihin eri-
tyisesti kehittynyt insinööri ja vastaiseksi riittävä lukumäärä täysin
tottuneita kartanpiirtäjiä ja joka kaikissa tapauksissa tulisi ottamaan
sangen tehokasta osaa ehdotettujen karttalaitosten toimittamiseen
kuuluviin töihin. Pysyttämällä puheenalaiset työt maanmittauslai-
toksen yhteydessä saavutettaisiin muuten se kylläkin suuri etu, että
kun puhtaasti taloudelliset maanmittaus-toimitukset jonakin aikana,
niinkuin tähän saakka joskus on tapahtunut ja vastakin tulee tapah-
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tumaan, eivät vaadi maanmittauskunnan kaikkia työvoimia, siten jou-
tilaita henkilöitä voitaisiin käyttää sellaisiin uusmittauksiin ja van-
hempien geometristen karttain täydentämisiin, jotka ovat tarpeen
kantakartan laatimisessa, jonka ohessa mainittuja uusmittauksia ja
täydennystöitä voitaisiin ilman mainittavia lisäkustannuksia järjestää
siten, että niitä voitaisiin käyttää myöskin tulevissa tilusten järjes-
tely-, jako- ja muissa katasteritöissä. Jotta näiden ja puhtaasti kar-
tograafisten töitten toimittajiksi voitaisiin maanmittauskunnan virka-
miehistä valita ja määrätä kuhunkin työhön sopivimmat ja kykene-
vimmät henkilöt, olisi ainoastaan maanmittauksen ylihallituksen mah-
dollista ratkaista; eikä siitäkään tulevaa hyötyä ole pidettävä varsin
vähäisenä.

Tosin on tässä komitean mietinnössä viitattu siihen, ettei eri-
tyisen virkakunnan asettaminen kartograafisia töitä varten muka tuot-
taisi valtiolle lisäkustannuksia; mutta asia on niin selvä, ettei siitä
tarvinne sen pitemmältä puhua.

Onpa myöskin tahdottu viitata eräisiin epäkohtiin, joita karto-
graafisten töitten yhdistämisestä maanmittausylihallitukseen syntyisi
jakolaitoksen johtoon. Tässä kohden ei kumminkaan mielestäni ole
mitään vaaraa tarjona. Uudistuksia jakolaitoksen saattamiseksi tar-
koituksenmukaisempaan kuntoon on nimittäin viimeisimpinä aikoina
edistetty sillä menestyksellä, ettei siinä kokonaisuudessaan muuta-
man vuoden kuluttua pitäisi olla paljoakaan toivomisen sijaa. Maan-
tieteellinen osasto tulisi muutenkin järjestettäväksi siten, ettei niillä
ylihallituksen ammattimiehillä, jotka toimivat puhtaasti taloudellisen
luontoisissa kysymyksissä, olisi erin paljon tekemistä niissä kysymyk-
sissä, jotka kuuluvat maantieteelliseen osastoon. Mitä erityisesti
tulee laitoksen päällikköön, niin ei tarvinne myöskään olla mitään
erinäisempiä epäilyksiä siitä, ettei hän ennättäisi täyttää velvolli-
suuksiansa kaikkiin niihin itse asiassa toisiansa varsin lähellä ole-
viin toimiin nähden, jotka tulevat esille ylihallituksessa kokonaisuu-
dessaan. Niin olisi asian laita erittäinkin silloin, jos maanmittauksen
ylitirehtööri vapautettaisiin hänen nykyisestä velvollisuudestansa ottaa
päällikkönä osaa vakauskommissioonin töihin, joilla oikeittain ei ole
mitään yhteyttä maanmittauksen kanssa.
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Ehdotus töitten
järjestämi-

seksi.

Ehdotukseni ei kumminkaan tee mitään estettä siihen, ettei — jos
kartograafiset työt kaukaisessa tulevaisuudessa kentiesi tulisivat laa-
jenemaan paljoa suuremmiksi kuin niitä nyt on suunniteltu — niitä
aikoinansa voitaisi asettaa eri virastojen alaisiksi. Mutta yhä pysyn
siinä mielipiteessä, ettei tarve sitä vastaiseksi lainkaan vaadi.

Tämän johdosta ja sen nojalla mitä ylempänä lähemmin on
perusteltu, uskallan minä, lähimmittäin -erään Toukokuussa v. 1890
komitealle antamani kirjallisen ehdotuksen mukaan, alamaisuudessa
ehdottaa:

että komitean ehdottamat l:sen luokan kolmioimis-
työt sekä niihin kuuluvat tähtitieteelliset paikanmääräyk-
set uskotaan vastaiseksi ylimääräiselle kannalle asetetta-
van geodeetisen kommissioonin suoritettavaksi, johon kom-
missiooniin kuuluu kolme geodeetia ja yksi neuvotteleva
jäsen,

joista kykenevimmän geodeetin tulisi, geodeeti-toimensa ohella, yk-
sissä neuvoin neuvottelevan jäsenen kanssa pitää pääjohtoa kommis-
sioonin töissä, laatia työsuunnitelma, antaa geodeeteille lähempiä
ohjeita sekä yleensä pitää huolta siitä, että työt tulevat mahdolli-
simman tarkasti suoritetuiksi;

geodeetien toimena olisi suorittaa mainitut kolmiomittaustyöt
sekä vielä jäljellä olevat laskut jo suoritetuista astemittauksista
maassamme;

että tarkkavaakitukset ainakin vastaiseksi toimitetaan
tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ylimmällä johdolla
sen alaisten nivelleerajien kautta;

että mainittu ylihallitus myöskin ylimpänä hoitaa
limnigraafeja ja sisävesistöissä toimitettavia peegeli-havain-
toja;

että niin sanottu maanmittausylihallituksen maan-
tieteellinen osasto johtaa ja pitää huolen kaikista geodee-
tisista täydennystoista, erikois korkeusmittauksista, kanta-
kartan kokoonpanosta japiirtämisestä sekä kaikista muista
kartograafisista töistä;
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tähän maantieteelliseen osastoon tulisi kuulumaan, paitse siinä jo ole-
via vakinaisia ja ylimääräisiä kattanpiirustajia,

yli-insinööri, jolla on täydelliset sekä tietopuoliset
että käytännölliset erityistiedot ja,

sitten kun perustavat geodeetiset työt jossakin osassa maata ovat
edistyneet niin pitkälle, että geodeetisiin täydennystöihin voidaan
ryhtyä,

kaksi tai kolme trigonometria, jotka ovat saaneet
kehityksensä Polyteknisessä opistossa ja harjaantuneet
käytäntöön erityisissä pääkaupungin lähistössä toimitetta-
vissa harjoitustöissä;

ja sitäpaitse tulevaisuudessa, kun se käy tarpeelliseksi,

tarpeellinen määrä kartograafeja, kernaimmin asian-
mukaisesti tutkittuja, toimeensa erityisesti harjoitettuja
maanmittaus-auskultantteja ja maanmittauskunnan yli-
määräisiä insinöörejä.

Yli-insinöörin velvollisuutena olisi:
ylitirehtöörin ylimmän katsannon alaisena johtaa ja valvoa

maantieteellisen osaston toimia sekä tähän osastoon kuuluvia ulkotöitä;
ylitirehtöörille esitellä kaikki osastoon kuuluvat asiat sekä laatia

ja niinellänsä vahvistaa mainittujen asiain johdosta lähtevät kirjoi-
tukset ;

yksissä neuvoin ylitirehtöörin kanssa antaa toimeenpanevalle
henkilökunnalle tarpeellisia ohjeita;

toimittaa tärkeimmät laskut sekä tutkia ja täydentää trigono-
metrien ja kartograafien laskuja;

sovittaa yhteen tulokset semmoisista maassa toimitetuista kor-
keusmittauksista, joita voidaan käyttää karttalaitokseen;

pitää huolta ennen toimitettujen monikulmiomittausten jäljentä-
misestä, täydentämisestä ja graafillisesta merkitsemisestä, jotka katso-
taan tarpeellisiksi kantakartan laadintaa varten;
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tutkia ylihallituksen arkistossa löytyviä erityiskarttoja ja pie-
nennyskarttoj a ja ehdottaa, millä tavoin ne ovat oikaistavat ja täy-
dennettävät kantakartan laatimista varten;

laatia maantieteellisiä selityksiä maan kartoitetuista alueista;
antaa vuosikertomus osaston toiminnasta ja tehdä ehdotus seu-

raavan vuoden työjärjestykseksi;
ehdottaa eri laatuisten karttain julkaisemistapa ja järjestys sitä

myöten kuin kantakartta ennättää valmistua.
Trigonometrien tulisi:
yli-insinöörin antamain lähempäin ohjeitten ja erityisesti hyväk-

sytyn työjärjestyksen mukaan toimittaa alempain luokkain kolmioi-
misia ja monikulmiomittauksia pitkin pitäjäin, kyläin tai tilain rajoja
ja teitä geodeetisen kommissioonin aikaisemmin toimittamain ensim-
mäisen luokan kolmioimisten välimailla;

laskea nämät geodeetiset täydennystyöt;
toimittaa tarpeellisia vaakituksia presisiooninivelleeraus-jaksojen

välillä niin laajasti kuin nähdään tarpeelliseksi lähtöpisteitten hank-
kimista varten maassa toimitettaville erikois-korkeusmittauksille, sekä

jatkaa niitä tarkkavaakituksia, joita tie- ja vesirakennusten
ylihallitus yhdestä tai toisesta syystä kentiesi on keskeyttänyt.

Kartograafien t ulisi:
geodeetisen kommissioonin ja trigonometrien määräämäin kiin-

nepisteitten sijoitettua työ-mittakaavaan pienennetyille kartanainek-
sille, mainittujen kiinnepisteitten johdolla jakedolla toimitettujen side-
mittausten jälkeen panna kokoon kantakartta;

toimittaa erikoismittauksia pienemmistä mittaamattomista alu-
eista, kartalle panna ennen toimitettujen mittausten jälkeen synty-
neitä viljelyksiä, tontteja, teitä j. n. e.;

suorittaa määrätyt erikois-korkeusmittaukset jamerkitä ne kanta-
kartalle johdatukseksi korkeusviivojen merkitsemiselle, missä sellaisia
tulevaisuudessa katsotaan tarpeellisiksi;

kussakin paikassa tarkoin tutkia, oikaista ja täydentää kaikki
karttalaitosta varten tarpeelliset nimet javiralliset ilmoitukset kame-
raalisessa, oikeudellisessa ja kirkollisessa suhteessa; sekä

täyteen kuntoonsa piirtää kantakartta ja laskea siinä esiinty-
väin eri tiluslajien alat.
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Kustannus las-
kuja.

Suurempia mittaamattomia alueita sekä niitä kyliä ja tiluksia,
joista löytyy ainoastaan vanhempina aikoina laadittuja, kantakartan
toimittamiseen kelpaamattomia geometrisia karttoja, tulisivat maan-
mittarit kartoittamaan niissä mittakaavoissa, joita kulloinkin pide-
tään sopivimpina, ja pitäisi sen yhteydessä toimitettaman myöskin
tarpeellisia erikoisvaakituksia ja merkitä korkeusviivat kartalle.

Mitä tulee mietinnössä (s. 102) ehdoteltuun neuvottelevaan ko-
koukseen, ei minulla pääasiassa ole sitä vastaan muistutettavana
muuta kuin että se mieluimmin olisi kutsuttava karttalaitos-kokouk-
seksi ja että joko johtavan geodeetin tai yli-insinöörin pitäisi siinä
esitellä asiat.

Komiteassa on esiintynyt eri mieliä siitä, olisiko komitealle
tarpeellista tai sopivaa laskea niitä kustannuksia, joita valtiolaitok-
sella tulisi olemaan mietinnössä ehdotetuista kartograafisista töistä
maassamme. Minä olen sitä pitänyt ehdottomasti tarpeellisena, koska
kustannuskysymys on perin tärkeä tutkittaessa tuon suuren yrityksen
mahdollisuutta maan varoihin nähden. Epätieto tässä kohden tulisi
varmaan herättämään luuloja kentiesi äärettömistä summista, kun
sitä vastoin mahdollisimman varmat laskut voivat osottaa, että nämät
kustannukset, jakaantuneina vuosikymmenien osaksi, eivät millään
tavalla ole pelottavia. Se suuri kokemus ja ne runsaat tilastolliset
ainekset, joita kysymyksessä olevissa töissä jo on saavutettu useim-
missa Euroopan maissa, tekee verrattain helpoksi, tuntemalla myös-
kin tähän kuuluvia oloja omassa maassa, jo edeltä käsin sangen tar-
koin laskea ei ainoastaan kustannukset kustakin erilaatuisesta työstä,
vaan myöskin koko loppusumman. Kaiken tämän perusteella laadin
minä keväällä 1890 yksityiskohtiin menevän kustannusarvion ja jätin
sen komitean tarkastettavaksi.

Mainittuun ehdotukseen, semmoisena kuin se tässä alempana
esiintyy, olen nyt tehnyt ainoastaan ne oikaisut ja muutokset, joi-
hin ovat antaneet aihetta komitean myöhemmin hankitut lähemmät
tiedot kantakarttaa varten käyttökelpoisten geometristen karttain laa-
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juudesta. Lukuunottamatta geodeetisen kommissioonin menoarviota,
nousisivatkustannukset kaikista töistä mittakaavassa 1: 20,000 täydel-
lisesti valmistettua kantakarttaa varten Oulun leveysastetta eteläm-
pänä olevasta osasta maata tämän arvion mukaan 13,508,000 mark-
kaan. Kun työhön on arveltu kuluvan noin 45 vuotta jakun loppu-
summasta vähennetään kustannukset niiden alueiden uusmittauksista,
jotka mainitun ajan kuluessa tulevat esiintyvissä jakotoimituksissa
mittausopillisesti kartalle pannuiksi, niin tulisivat valtion vuotuiset
kustannukset kantakartta-töitä varten nousemaan noin 250,000
markkaan, jota summaa, katsoen työn kaikkina tulevinakin aikoina
arvossa pysyviin tuloksiin, ei voitane pitää liian suurena eikä maan
varoja liiaksi rasittavana.

Mainittua komitealle antamaani kustannusarviota vastaan teh-
dään mietinnössä (ss. 115—117) erinäisiä muistutuksia, joissa pää-
asiallisesti väitetään, että luotettavaa kustannusarviota olisi mahdo-
ton saada aikaan ja ettei täydennystöitä tarvittaisi toimittaa niin
laajasti kuin minä arviossani olen otaksunut. Näiden muistutusten
ja niitä mietinnössä välittömästi seuraavain laskujen johdosta, joi-
denka mukaan minun ilmoittamani kustannusten määrä muka mel-
koisesti alentuisi, saan minä lyhyesti mainita seuraavaa.

Kun komitea (s. 94) on ehdottanut, että vähintäänkin kolme
geodeetisesti määrättyä kiinnepistettä pitäisi löytyä kullakin alueella,
jonka mittalehti käsittää, ja kun komitea muutenkin on pitänyt
välttämättömänä, että saadaan aikaan mahdollisimmin luotettava ja
tyydyttävä perustus kaikille kartograafisille töille, niin tuntuu tuolta
kustannusarvio-kysymyksen yhteydessä otaksutulta mahdollisuudelta ra-
joittaa geodeetisten täytetöitten laajuutta, puuttuvan sitä enemmin to-
dellista tukea, kuin sangen luultavaa on, että muutamilla seuduilla tul-
laan tarvitsemaan paljoa useampiakin kiinnepisteitäkuin saavutettavissa
on kustannusarviossani otaksuttujen alemman luokan kolmio- ja moni-
kulmiomittausten kautta, vaikkakin toiselta puolen on myönnettävä,
että löytyy semmoisiakin seutuja, missä ei kaikkia pitäjänrajoja ken-
tiesi tarvitse geodeetisesti määrätä.

Jonakin hankaluutena tulevain kustannusten aivan tarkassa
arvioimisessa on tosin se seikka, että on mahdotonta nyt jo täs-
mälleen ratkaista, mitä osaa jo löytyvistä aineksista voidaan suora-
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naisesti käyttää kantakartan laatimiseen ja kuinka suuressa mää-
rässä uusmittauksia tulee toimitettavaksi; mutta varmaa on, että
v:n 1850 jälkeen syntyneet mittausopilliset kartat tarvitsevat vaan
vähempiä oikaisuja kelvataksensa kantakartan kokoonpanoon. Myös-
kin voidaan muitten kartanainesten luokitus, pitkän kokemuksen no-
jalla näitten ainesten laadusta, toimittaa siinä määrin varmasti, ettei
siitä synny liian suurta erehdystä kustannusten summassa. Muu-
tama kymmentuhatta markkaa eivät tässä kohden merkitse mitään.
Laatimani kustannusarvio perustuu muuten tilastollisiin aineksiin ja
monenlaisiin kokemuksiin, ja olen sentähden lujasti vakuutettu sen

luotettavaisuudesta siinä määrin kuin asian selvittämiseen nyt on
tarpeen.

Sitävastoin pidän minä mietinnössä (s. 116—117) löytyvää ar-
viota, jonka mukaan täydennystyöt jayksityismittaukset voitaisiin suo-
rittaa vaan 40 pennin kustannuksella hehtaarilta, suuressa määrin
erehdyttävänä. Jos työltä vaaditaan sitä tarkkuutta, jota tulevasta
kantakartasta edellytetään, ei sitä meillä eikä missään muussakaan
maassa voida suorittaa niin vähällä kustannuksella. Missä virhe
piilee, täytyy, katsoen minulle tämän vastalauseen laatimiseksi myön-
nettyyn vähään aikaan, jäädäselvittämättä. Huomauttaa tulee minun
kumminkin, ettei mitään kunnollista työtä ole sillä hinnalla odotet-
tavana.

Lopuksi olisi minun lähemmin arvioitava se kustannusten vä-
hennys, joka saavutettaisiin sen kautta, että kantakartta, niinkuin
alamaisimmasti olen puolestani ehdottanut, laadittaisiin mittakaa-
vassa 1:40,000; mutta kun se äsken mainitusta syystä nyt ei käy
laatuun, uskallan alamaisimmasti alistaa, eikö maanmittauksen yli-
hallitus saisi laatia puheenalaista arviota, siinä tapauksessa, että
Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa näkee tarpeelliseksi vaatia
ylihallituksen alamaista lausuntoa tämän komitean-mietinnön johdosta.

Helsingissä 5 p. Tammikuuta 1892.

J. Sjölin.



Kustannusarvio
perustavista töistä, geodeetisista täytetöistä ja taloudellis-topograafisesta

kuvaamisesta maan etelä-osassa aina 65 leveys-asteesen saakka.

I. Perustavat työt r

Kysymyksessä olevain töitten kustannukset otetaan tähän komi-

tean laskun mukaan s. 115 388,000

11. Geodeetiset täytetyöt.

a) 2 luokan kolmiomittaukset.

Sen ehdotuksen mukaisesti, jonka komitea on laatinut geodee- '
tisten täytetöitten suorittamiseksi, ja jotta venäläisen topo-
graafikunnan toimittamat vaakitusteodoliti-työt sekäkomitean
ehdottamat geodeetiset monikulmiomittaukset pitkin pitä-
jäin- tai kyläinrajoja ja maanteitä voisivat liittyä varmoihin,
kolmioimisien kautta määrättyihin kiinnepisteisiin, pitäisi ne

alueet, joiden rajoina ovat l:sen luokan kolmioketjut ja joi-
den sivut tulisivat olemaan keskimäärin 150 km. pituisia,
jakaa neljään vähempään keskenänsä jotensakin yhtäsuureen
alueesen toisen luokan kolmiomittausten tai 2:sen luokan I
ketjujen avulla, joista toinen kolmioketju johdettaisiin puoli-
päiväpiirin ja toinen leveyspiirin suuntaan.

Näiden toisen luokan kolmioketjujen yhteenlaskettu pituus etelä- I
puolella Oulun (65:tta) leveysastetta tulisi olemaan noin 2,200
kilometriä. Edellyttämällä, että kolmiosivujen pituus keski-
määrin tekisi 7 ä 8 kilometriä ja että ketju kunkin kolmio-
pisteen kautta etenee 4 kilometriä, tulisi, koska yhden tri-
gonometrin katsotaan kesässä ennättävän tiedustella, rakentaa
merkit ja mitata kulmat 30 pisteessä, työ edistymään 120
kilometriä vuodessa, ja yksi trigonometri ennättäisi siis suo-

Siirto Stnf. | 388,000J—
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Siirto ffing 388,000!
rittaa puheena olevan toisen luokan kolmioimisen eteläpuo-
lella Oulun leveysastetta 18 vuoden kuluessa.

Sovittamalla tähän komitean ehdottamat perustavien töitten
palkkaedut ja sen laskemat yksikköhinnat, nousevat vuo-
tuiset kustannukset seuraaviin määriin, nimittäin:

trigonometrin palkka ja palkkio Ski£ 5,000
matkat toimituspaikkaan ja takaisin „ 200
4 työmiestä ä 300 Wn£ kesässä „ 1,200
30 merkin rakentaminen ä 100 Stn£ „ 3,000
koneiden kuljettamiseen, matkoihin työparissa y. m. ~ 300
aavistamattomia menoja, koneiden korjauksiin, työ-

kalujen hankkimiseen y. m „ 500

Summa 9htf 10,200
Jonka mukaan ja kun työhön on arvioitu kuluvan 18 vuotta yh-

deltä trigonometriltä, nousisivat mainitun 2 luokan kolmioi-
misen kustannukset 183,600

b) Vaakitusteodolitilla tehtävät monikuhniomittaukset.
Komitean päätöksen mukaan pitäisi monikulmiomittauksia toimit-

taa ainakin pitkin pitäjänrajoja, joiden yhteenlaskettu pituus
eteläpuolella Oulun leveysastetta nousee tasaisissa luvuissa
16,000 kilometriin. Maassamme suoritetuissa topograafisissa
töissä jo saavutetun kokemuksen mukaan ennättää yksi hen-
kilö kesässä geodeetisesti käydä keskimäärin 250 kilometriä
monikulmio-jaksoja, ja tulisivat nämät työt siten ottamaan
yhdeltä trigonometriltä 64 vuotta.

Jos kustannusarviota varten otaksutaan pääasiallisesti samat pe-
rusteet, kuin yllä kolmioimistyötä varten, nimittäin:

trigonometrin palkka ja palkkio Sbtf. 5,000
matkat toimituspaikkaan ja takaisin

„ 200
6 työmiestä ä 300 Sfaf kesässä „

1,800
tähystysseipäisiin, pisteitten merkitsemiseen, koneiden

korjaukseen, työkaluihin ja aavistamattomiin me-
noihin . . . .

„
1,000

eli yhteensä Sbtf 8,000
niin tekisivät maassa suoritettavain uusien vaakitusteodoliti-töit-

ten kustannukset 512,000!
Siirto &nf , 1,083,600
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Siirto Sfaf 1,083,600
Mainittujen pitäjänrajain avaaminen maanmittarien kautta tulisi,

katsoen siihen, että muutamat jaksot näitä rajoja kaipaavat
ainoastaan oksien karsimista ja että asianomaiset rajanaapurit
kustantavat rajankäynnissä tarpeelliset työmiehet, tuotta-
maan kruunulle keskimäärin 3 markan 50 pennin kustan-
nukset kilometriltä eli 16,000 kilometriltä yhteensä . . . 56,000

Tarpeellisten koneitten ostamiseen, arviolta kaikkiaan . . . . 18,400

111. 2 luokan vaakitus-työt.

Koska yllämainituissa geodeetisissa täytetöissä tärkeimpäin pis-
teitten korkeuskin tulee määrättäväksi ja kun yksityiset kor-

keusmittaukset sopivimmin toimitetaan taloudellis-topograafi-
sen kartoittamisen ohella, sisältyvät näitten töitten kustan-
nukset seuraavaan kartoitus-kustannusten arvioimiseen.

IV. Taloudellis-topograafinen kartoittaminen mittakaavassa 1 :20,000.

Tarpeellisen luotettavasti arvostellaksensa näiden töitten kustan-
nuksia, joihin kuuluu sekä itse kartalle-pano että myöskin
korkeuksien erityismittaus ja kantakartan piirtäminen ynnä

varustaminen korkeusviivoilla, täytyy ensi aluksi etsiä muuta-
mia yksikköhintoja erilaisissa oloissa suoritettaville töille,
jotka riippuvat ennen löytyväin kartta-ainesten laadusta.

Sen kokemuksen mukaan, mikä nyt jo on saatu sekä omassa
maassa että muualla Euroopassa, ennättää yksi kartograafi:

l:o) Seuduissa, joista ei mitään käyttökelpoisia karttoja löydy,
kesän kuluessa mittakaavassa 1:20,000taloudellis-topograafi-
sesti kartoittaa 100 D km. eli 10,000 hehtaaria.

Jos kartograafin palkka ja palkkio arvioidaan ensi vuosina 2,400
markaksi ja otaksutaan, että se siitä vähitellen nousee 4,800
markkaan, niin tekee keskimääräinen palkkaus . &nf 3,600

sitäpaitse olisi kartograafille annettava osotetun
kunnollisuuden ja säännöllisyyden mukaan, lahja-
palkkioksi keskimäärin

„ 500
matkoihin toimituspaikkaan ja takaisin ....

„ 200
5 työmiestä ä 300 Sfn/: kesässä „

1,500
merkkeihin ja aavistamattomiin menoihin (sairau-

den tapauksia varten y. m.) . .
„ 500

Siirto Stnf 6,300 | 1,158,000
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Siirto Sfinfi 6,300 1,158,000
Kun 10 kartograafin suuruisen mittausosaston katso-

taan tarvitsevan osastonpäällikön ja hänen palk-
kauksensa lasketaan yhteensä 7,000 markaksi vuo-

sittain, niin merkitään tähän 2/io siitä .... „ 700

Summa 100 □ km. Sfinf 7,000
Kustannukset taloudellis-topograafisesta kartoittamisesta yllä-

mainituissa oloissa nousevat siten neliökilometriltä 70 m:kaan
eli hehtaarilta 70 p:niin

2:o) Alueilla, joista luotettavia jakokarttoja löytyy, ennättää karto-
graafi vuodessa toimittaa tarvittavia yhdistämisiä, jälkeen-
päin syntyneitten viljelysten, asuinpaikkain, teitten j. m. s.
uusmittauksia sekä suorittaa korkeusmittauksia ja piirtää
karttalehtiä puhtaaksi 200 □ kmrstä eli 20,000 hehtaarista.

Taloudellis-topograafisen kantakartan aikaansaaminen sellaisista
alueista tulisi niinmuodoin maksamaan ainoastaan puolet
edellisestä, nimittäin neliökilometriltä ...35 markkaa

eli hehtaarilta 35 penniä.

3:o) Venäläisten topograafien lopograafisesti kartoittamaa maan etelä-
osaa varten, joka sisältäää 3,760,000 hehtaaria, tarvitsisi aino-
astaan siirtää topograafiset kartat kantakartan mittakaavaan,
sijoittaa kartanainekset uusien kiinnepisteitten avulla sekä
täydentää kartta siihen kedolla merkitsemällä tapahtuneet
muutokset ja sellaiset tärkeät taloudelliset yksityiskohdat,
joita yksinomaan topograafisessa kartallepanossa ei ole otettu
huomioon.

Kun yksi kartograafi tavallisen kartanpiirtäjän avulla ennättää
karttain pienentämisen ohella kantakartan mittakaavaan vuo-
dessa toimittaa äsken mainittuja täyttämistöitä 300 □ km.
eli 30,000 hehtaaria, voidaan näiden töiden kustannukset
laskea neliökilometriltä 25 markkaan

eli hehtaarilta 25 penniin.
Komitean mietinnön s. 7 löytyväin ilmoitusten mukaan on

maamme maanmittauskunta vuosina 1810—1850 mitannut noin
8 1/» miljoonaa hehtaaria ja viimemainitun vuoden jälkeen
tasaisissa luvuissa 5,500,000 hehtaaria. Koska osa ensinmaini-
tusta laajuudesta on uudelleen kartoitettu ja otettu lukuun

Siirto Shyc | 1,158,000|
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Siirto Shtf 1,158,0001,158,000
v. 1850 jälkeen toimitetuissa kuvaamisissa, osa kuuluu poh-
joispuolelle Oulun leveyspiiriä ja vanhemmat kartat monessa
suhteessa ovat puutteellisia, voidaan ainoastaan 4 miljonaa j
hehtaaria ennen v. 1851 toimitetuista mittauksista edullisesti
käyttää kantakartan laatimiseen; ja kun myöskin 1851—

1889 vuosien kartoituksista tulee vähentää noin 500,000 heh-
taaria Oulun leveysasteen pohjoispuolelta, tekee kantakartan
laatimiseen kelpaavien mittausopillisten kartoitusten laajuus
9 miljoonaa hehtaaria. — Kun maan eteläosa Oulun leveys-
asteesen saakka sisältää 24,560,000 hehtaaria ja siitä vähenne-
tään 9,000,000 hehtaaria sekä nyt jo topograafisesti kartoi-
tettu ala 3,760,000 hehtaaria, niin jää 11,800,000 hehtaaria,
jotka ovat kantakartan mittakaavassa täydellisesti kartoitet-
tavat. I

Sen nojalla ja sovittamalla tähän ylempänä huomatut yksikkö-
hinnat tulisi taloudellis-topograafinen kartoittaminen ja luo-
tettavan kantakartan aikaansaaminen mittakaavassa 1:20,000
Oulun leveysasteen eteläpuolella olevasta alueesta tuotta- !
maan seuraavia kustannuksia, nimittäin:

Yllämainitut venäläisen topograafisen kartan täytetyöt 3,760,000 !
hehtaarista ä 25 penniä 940,000!940,000

Ja ne alueet, joista uudempia jako- ynnä muita taloudellisia
karttoja on käytettävänä, yhteensä 9,000,000 hehtaaria ä 35 i

3,150,000penniä hehtaarilta 3,150,000!
Täydellinen taloudellis-topograafinen kartoittaminen jäljellä ole-

vasta osasta maata Oulun eteläpuolella, 11,800,000hehtaaria
8,260,000:ä 70 penniä | 8,260,0001

Summa Sfn/: 113,508,000J
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Helsingissä 5 p. Tammikuuta 1892.

J. Sjölin.

Edellyttämällä, että taloudellis-topograafisiin kartoitustöihin, jotka
tuottavat suurimman osan yllämainittuja kustannuksia, käy-
tetään keskimäärin 40 kartograafia, kuluisi koko tähän työ-
hön 45 vuotta. Jos koko kulunkisumma jaetaan näille 45
vuodelle, tekisivät valtion vuotuiset menot mainituista töistä
keskimäärin 300,178

Mutta kun tästä menomäärästä kuitenkin on vähennettävä kus-
tannukset vähintäkin 140,000 hehtaarin mittausopillisesta
kartoittamisesta, mikä määrä jakolaitoksessa vuosittain suo-
ritetaan, 35 pennin mukaan hehtaarilta 49,000

niin tekevät vuotuiset kustannukset ainoastaan 251,178
jossa määrässä ei kuitenkaan ole otettu lukuun geodeetisen kom-

missioonin kustannuksia.
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JPÖytähivja9 pidetty Suomen karttalaitoksen
tarkastusta varten asetetun komitean kokouksessa 4 p.
Tammikuuta 1892, kello 12 päivällä; kokouksessa olivat
läsnä puheenjohtaja kenraaliluutnantti A. Järnefelt, sekä
jäsenetkenraaliluutnantti F. Neovius, ylitirehtööri J. Sjölin,
everstiluutnantti F. W. Selin ja professorit Aleksanterin-
Yliopistossa A. S. Donner sekä vapaaherra J. A. Palmen;
allekirjoittanut oli pöytäkirjurina.

§ 1.
Kokouksen aljettua ilmoitti ylitirehtööri Sjölin, ettei hän komitean

määräämällä lyhyellä kahden viikon ajalla, josta iso osa oli ollut pyhä-
päiviä, ollut saanut vastalausettaan aivan valmiiksi jakaikissa kohdis-
saan niin täydelliseksi kuin hän olisi toivonut, ankaroista ponnistuksista
huolimatta, ja esitti tämän johdosta, että komitea antaisi hänelle ai-
kaa täydellisesti valmistaakseen vielä puuttuvan osan, joka koskee
kustannusarvioita komitean ehdottamille geodeetisille ja kartograafi-
sille töille.

Puheenjohtajan esityksestä päätti komitea, että niinhyvin mie-
tinnön kuin vastalauseenkin pitäisi tämän kuun 7 päivänä olla siinä
kunnossa, että ne silloin voisi jättää Keisarilliseen Senaattiin.

Ylitirehtööri Sjölinin väitettä vastaan, että muka hänelle oli jä-
tetty ylenmäärin lyhyt aika vastalauseen laatimiseksi, huomautettiin,
että ajan olisi kyllin pitänyt riittää, koska komitea oli tehnyt kaikki
asialliset päätökset enemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä että
kirjallinen esitys mietintöön noin 8 ä 10 kuukauden kuluessa oli
ollut jokaisen jäsenen saatavana jo koska nyt loppuneessa tarkas-
tuksessa oli tehty pääasiallisesti muodollisia muutoksia.

§ 2.
Luettaessa vastalauseen jo valmista osaa huomautti kenraali

Neovius, että vastalauseen tekijän lause siitä, ettei komitea toimitta-
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massaan tarkastuksessa ollut käyttänyt yleiskartan alkuperäistä kap-
paletta vaan julkaistuja karttalehtiä, ei ollut paikallaan, koska yli-
tirehtööri Sjölin vasta mietinnön laadittua oli esille tuonut tämän huo-
mautuksen. Ja lisäsi kenraali Neovius, että kaikissa tapauksissa oli
juuri julkaistu kartta tarkastettava, koska se oli yleisön saatavana.
Tähän yhtyivät komitean jäsenet paitsi vastalauseen tekijä. Pro-
fessori Donner tahtoi sen lisäksi muistuttaa, että, kun kartan raken-
netta koskevissa tapauksissa poikkeuksia oli huomautettu alkuperäi-
sen kartan ja julkaistujen lehtien välillä, komitean mietintö oli sen
mukaan oikaistu. Ylitirehtööri Sjölin vastasi, että nämät muistutuk-
set hän oli tehnyt jo komitean työn alkaessa ja että kaikissa tapa-
uksissa komitean velvollisuus oli ollut jättää tämä laiminlyömättä.

Sen johdasta, että ylitirehtööri Sjölin vastalauseessaan oli otak-
sunut, että Venäläis-Skandinaavisen astemittauksen kolmiopisteitä
yleiskartalle pannessa 1 kilometrin, kenties vieläkin suurempia vir-
heitä olisi voitu tehdä, tahtoi professori Donner lausua protestinsa.
Kenraalit Järnefelt ja Neovius yhtyivät tähän protestiin.

In fidem:

Otto Savander.

Pöytäkirja, pidetty Suomen karttalaitoksen
tarkastusta varten asetetun komitean kokouksessa 5 p.
Tammikuuta 1892, kello 12 päivällä; läsnä olivat: pu-
heenjohtaja kenraaliluutnantti A. Järnefelt sekä jäsenet
kenraaliluutnantti F. Neovius, ylitirehtööri J. Sjölin, eversti-
luutnantti F. W. Selin ja professorit Aleksanterin-Yli-
opistossa A. S. Donner sekä vapaaherra J. A. Palmen;
allekirjoittanut oli pöytäkirjurina.

§ 1.
Jatkettiin ylitirehtööri Sjölinin vastalauseen lukemista.

Kenraali Neovius muistutti, että ylitirehtööri Sjölinin ilmoitus
vastalauseesen kuuluvista liitteistä oli siinä suhteessa erehdyttävä,
että sanat »taloudelliset ja topograafiset kartat" helposti voivat se-
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koittua sanoihin „taloudellis-topograafiset kartat"; tähän muistutuk-
seen yhtyivät myöskin kenraali Järnefelt sekä professorit Donner ja
Palmen.

Ylitirehtööri Sjölin ilmoittaa, ettei hän sanoillaan vastalauseessa
ole tahtonut ketään erehdyttää.

Mitä tulee siihen ilmoitukseen vastalauseessa „että niillä pai-
koilla, joissa kiinnepisteitä on katsottu tarpeellisiksi, on muutamia
sellaisia määrätty tähtitieteellisesti" ja jota voisi ymmärtää siten,
että nämät pisteet olisivat määrätyt yleiskarttaa varten, tahtoi pro-
fessori Donner huomauttaa, että kysymyksessä olevien pisteiden tar-
koituksena oli tarkastaa geometrisia mittauksia Laihian ja Jurvan
pitäjissä, sekä tehdä näiden kartoittamisten projektiooniin-panoa mah-
dolliseksi, mutta että niitä ei oltu tehty yleiskarttaa varten eivätkä
olleet tarpeellisia yleiskartan uutta sommittelua varten.

Kenraali Neovius lausui, että kysymyksessä olevat mittaukset
olivat toimitetut viimeksi kuluneena kesänä, jolloin mietintö jo oli
kirjoitettu, ja luuli olevansa oikeutettu lausumaan muistutuksenaan
että näitä määräyksiä oli tehty muutamien komitean työn aikana
esiintyneiden lauseiden johdosta.

Tähän vastasi ylitirehtööri Sjölin, että mainitut työt olivat kysy-
myksessä jo 2 vuotta takaperin, ennenkuin geometrinen mittaus Lai-
hian ja Jurvan jako-osuuksissa edes oli alkanutkaan, mutta että ne
olivat tulleet lykätyiksi viime syksyyn sen johdosta, että silloin tila-
tut koneet eivät olleet saapuneet ennenkuin mittausten aljettua. Mää-
räykset tarkoittivat niinhyvin yleiskarttaa kuin geometristen mit-
tausten tarkastusta.

Sen johdosta, että ylitirehtööri vastalauseessaan mainitsee, että
ylihallitus lausunnossaan 9 p. Toukokuuta 1889 on esittänyt mel-
kein samojen perustavien töiden tärkeyttä, joita komitea nyt on
ehdottanut, huomautti professori Palmen, että perusteena näiden töi-
den käsittelylle komiteassa ei ollut maanmittausylihallituksen mai-
nittu lausunto vaan kenraali Järnefeltin jo aikaisemmin laadittu
mietintö vuodelta 1883.

Everstiluutnantti Selin muistutti, että vastalauseen tekijä ei
ollut näyttänyt virheitä ja kiertymisiä mittauksissa Päijänteellä.

Kenraali Neovius tahtoi kiinnittää komitean huomiota siihen
väärään kohtaan vastalauseessa, että muka komitea olisi maininnut,
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että ylitirehtööri oli vastustanut perustavien töiden toimittamista
tiedemiesten kautta. Tähän muistutukseen yhtyi myöskin professori
Palmen. Kenraali Järnefelt muistutti, ettei komitea, kuten vasta-
lauseessa väitetään, ole ehdottanut Breithauptin kippregeliä käytet-
täväksi tulevissa erityiskohtien korkeusmääräyksissä. Kenraali Neo-
vius ilmoitti, ettei komitea ehdottanut että tirehtööri ainoastaan tar-
kastaisi geodeetien töitä, niinkuin vastalausessa sanotaan; professori
Donner yhtyen tässä kohden kenraali Neoviuksen kanssa, tahtoo sen
lisäksi pitää sitä seikkaa painavana, että tirehtöörin tarkastus koskee
pää-asiallisesti kenttämittauksia.

Ylitirehtööri Sjölin huomauttaa ainoastaan, että vastalauseessa
sanotaan selvästi, että tirehtöörin tulee myöskin tarkastaa geodeetien
töitä ulkona kentällä.

In fidem:

Otto Savander.

Ote pöytäkirjasta, pidetty Suomen karttalaitoksen
tarkastusta varten asetetun komitean kokouksessa 7 p.
Tammikuuta, 1892, kello 12 päivällä; läsnä olivat: pu-
keenjohtaja kenraaliluutnantti A. Järnefelt sekä jäsenet
kenraaliluutnantti F. Neovius, ylitirehtööri J.Sjölin, eversti-
luutnantti F. W. Selin, ja professorit Aleksanterin-Yli-
opistossa A. S. Donner sekä vapaaherra J. A. Palmen;
allekirjoittanut oli pöytäkirJurina.

§ 1.
Jatkettiin ylitirehtööri Sjölinin vastalauseen lukemista; jolloin

kenraali Neovius muistutti, ettei komitea ollut päättänyt polygoni-
mittauksia toimitettaviksi kaikkia pitäjänrajoja myöten niinkuin vas-
talauseesen liitetystä kustannusarviosta käy esille.

In fidem:

Otto Savander.
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