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Saab aru kaardi mõõtkavast ja oskab määrata vahemaid.

 LäbiviiminE JA kontroLL
Juhendaja või orienteerumise asjatundja juhendamisel läbi-
takse teooria ja jõutakse praktikasse. 

Miks on vaja vahemaid mõõta? Et planeerida matka ja liiku-
misaega, mõista sihtkohta jõudmiseks kuluvat aega ja vaja-
likku jõuvaru. Inimese liikumiskiirus erinevatel maastikel on 
erinev. Teel kõnnib ta 4–5 km tunnis, metsasel alal 1,5–2 km, 
rabas läbib tunniga pigem kilomeetri. 

Iga kaardi juurde on kirjutatud tema kaardimõõt ehk 
mõõtkava. Kaardi mõõtkava näitab, mitu korda on kaar-
dile kantud objektide mõõtmeid vähendatud võrreldes 
tegelikkusega. 

 ■ Kaardil on mõõtkava 1 : 1 000 000 – see tähendab, 
et kaardi 1 cm-le vastab looduses 1 000 000 cm. 
Teisendades saame: 1 000 000 cm = 10 000 m = 10 km. 
Seega 1 cm-le kaardil vastab looduses 10 km.

 ■ Kaardil on mõõtkava 1 : 500 000 – seega 1 cm-le 
kaardil vastab 500 000 cm looduses. 500 000 cm = 5000 
m = 5 km. Kaardi 1 cm-le vastab looduses 5 km.

Harjutustes tuleks kasutada erinevaid kaarte: Eesti põhi-
kaart (Maa-ameti kodulehelt), foto, RMK kaart, kaitseväe 
kaart, orienteerumiskaart, ajaloolised ja vanad kaardid.

Harjutused viiakse läbi linnas, alevis või kooli ümbruses – 
hoonestatud alal, kus suurem osa teid on kõvakattega.

Katsenõude täitmiseks hindab juhendaja noore 
individuaalseid teadmisi praktilise töö käigus.

 soovitusEd
 ► Vahemaade mõõtmise abimaterjal (lisa 14.1).
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LisA 14.1 
Vahemaade mõõtmine

Sirgjooneline kaugus on lühim vahemaa kahe punkti 
vahel kaardil või maastikul, nn kaugus linnulennult. Kaardilt 
on sirgjoonelist kaugust kerge mõõta, kuid see ei arvesta 
maapinna tõusude ja langustega.

Kui sirgjooneline vahemaa on suunaga põhjast lõunasse 
või idast läände, võib kaugust võrrelda lähima koordinaat-
teljega. N757 kaartidel on koordinaatteljed üksteisest 2 cm 
kaugusel, mis maastikul võrdub 1 km-ga. Kui mõõdetav 
vahemaa on koordinaatjoonte suhtes enam-vähem diago-
naalne, on ka lihtne kaugust hinnata, sest iga diagonaal on 
peaaegu 1,5 km pikkune (täpsemalt 1,41 km). Kui mõtteline 
sirge jookseb läbi külje keskpunktide, on joone pikkus 
umbes 0,7 km.

Sirgjoonelise kauguse mõõtmiseks mõõtesirkli abil 
võtame sirkli haarade vahele kauguse ning asetame selle 
joonmõõtkavale.

Sirgjoonelist kaugust saab mõõta ka paberitüki abil, 
kui asetame paberi serva kaardil ühest punktist teise 
viivale joonele ning märgime pliiatsiga paberile asuko-
had. Kauguse mõõtmiseks võrdleme paberitüki märkeid 
skaalaga.

Sirgjoonelise kauguse mõõtmiseks joonlaua abil paneme 
joonlaua mõõteskaala alguse mõõdetava kauguse algus-
punkti ning mõõdetava kauguse lõpp-punktis loeme 
joonlaua skaalalt näitu sentimeetrites. Näidu korrutame 
mõõtkava sentimeetritega ja saamegi tulemiks mõõdetava 
kauguse. Näiteks mõõtsime 1:50 000 kaardil kauguse 3,4 
cm. Korrutades selle 50 000 cm-ga, saame 170 000 cm ehk 
1700 m ehk 1,7 km. 

Kõverjooneline vahemaa. Teekondi ja rännakuid planee-
rides on vaja mõõta ka kõverjoonelisi vahemaid mööda 
maanteid ja radu. Sedagi saab teha mõõtesirkli abil. Selleks 
tuleb mõõtesirkli haarade vahele võtta väike pikkuse jaotis, 
u 100...200 m kaardi skaalalt.

Kui me nüüd mõõdame kõverjoonelist kaugust sirkli 
sammudega, siis kõik sammud on sirglõigud. Korrutades 
sirglõigu pikkuse sammude arvuga, saamegi kauguse 
meetrites.

Kõverjoonelisi kaugusi saab mõõta ka pabeririba abil. 
Selleks märgime pliiatsiga paberile alguspunkti ja paneme 
selle kaardil mõõdetava alguspunktiga kohakuti nii, et 
paberiserv järgib teekonna esimest osa. Kui tee pöörab, 
hoiame paberit pliiatsiotsaga kaardil ja pöörame ettevaat-
likult, kuni paberiserv on ühel joonel teekonna järgmise 
osaga. Jätkame samas vaimus, kuni oleme jõudnud tee-
konna lõpp-punkti. Seejärel mõõdame skaala abil kauguse 

esimese ja viimase pliiatsimärke vahel samamoodi nagu 
sirgjoonelise kauguse puhul.

Marsruudi pikkuse määramiseks kaardi järgi kasutatakse 
spetsiaalset mõõteriista, kurvimeetrit. Kurvimeetreid on 
kahesuguseid:

 - ühed mõõdavad joone pikkuse kaardil sentimeetrites, s.o 
suure mõõtkava jaoks,

 - teised mõõdavad joone pikkust kaardil meetrites või 
kilomeetrites, s.o väikese mõõtkava jaoks.

Viimastel on peal mitu skaalat erinevate mõõtkavade jaoks. 
Enne mõõtmise algust tuleb veenduda, et kurvimeetri näit 
võrduks nulliga.

On olemas kolm erinevat põhjasuunda:

 - tõeline põhjasuund;

 - kilomeetervõrgu põhjasuund;

 - magnetiline põhjasuund.

Tõeline põhjasuund on suund teie asukohast põhjapoolu-
seni. See suund ühtib meridiaanide suunaga põhjast lõu-
nasse või vastupidi lõunast põhja. 

Kilomeetervõrgu põhjasuund on põhjast lõunasse kulge-
vate koordinaattelgede suund teie kaartidel. Iga vertikaalne 
koordinaattelg osutab koordinaatide põhjasuunda.

Magnetiline põhjasuund on suund, millele osutab kompas-
sinõela põhjapoolne ots. Magnetilist põhjasuunda määra-
taksegi magnetkompassi abil.

Magnetiline põhjapoolus ei asu mitte geograafilisel poo-
lusel, vaid sellest ligi 1500 km lõuna pool, Kanada ranniku 
lähedal Bathursti saare juures.

Tuhandiksüsteem. Koolis kasutame nurkade mõõtmiseks 
peamiselt poolringikujulist malli, mis on jaotatud 180 kraa-
diks. Täisringne mall ja kompass on jaotatud 360 kraadiks. 
Kompassile on kantud lisaks ilmakaared: põhi, lõuna, ida ja 
lääs.

Tasub teada, et kraadide süsteemis:
 - ida on 90º;
 - lõuna on 180º;
 - lääs on 270º;
 - põhi on 360º.

Kaitseliidus on nurkade mõõtmiseks kasutusel hoopis 
tuhandikud. Tuhandiksüsteemis on ring jaotatud 6400 
tuhandikuks.

Tuhandiksüsteemis:
 - ida on 16-00;
 - lõuna on 32-00;
 - põhi on 00-00 või 64-00.
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