Alle 5,5 cm

Alankomaalaisen
Martin Lodewijkin
tekemä kesäkuussa
1999 julkaistu Agent
327 -erikoisnumero
Dossier Minimum Bug
oli kooltaan vain 2,58
x 3,7 senttiä. Siinä
oli 16 nelivärisivua.
Sitä painettiin
2 000 kappaletta, ja
pakkauksessa tuli
mukana ilmainen
suurennuslasi.

Sarjakuvakirja
2,58 x 3,7 cm

Vuonna 1997 Cornellin yliopiston tutkijat New
Yorkista USA:sta kaiversivat 20 minuutissa
silikonista Fender Stratocaster -minikopion, joka
oli 10 mikrometriä pitkä. Sen pituus siis oli vain
kahdeskymmenesosa ihmishiuksen paksuudesta.
Jokainen kieli oli 0,05 mikrometrin eli sadan atomin
muodostaman ketjun paksuinen.

Kitarajäljennös
10 µm

Nanoauto
3–4 nm

Vuonna 2009 tietokoneohjelmoija Mark Slevinsky
Kanadasta rakensi täysin
pelattavan 12,4 x 5,2 x 6
sentin kolikkopelikoneen ja
laati siihen oman FunkO Skäyttöjärjestelmän sekä
versiot Tetris-, Space
Invaders- ja Breakoutpeleistä.

Chihuahuan ja rottaterrierin risteytys Midge on
28 senttiä korkea ja 58
senttiä pitkä. Se työskenteli K9-yksikön poliisikoirana
omistajansa, seriffi Dan
McClellandin (USA) kanssa
Geaugan piirikunnan seriffintoimistossa Chardonissa Ohiossa USA:ssa. Midge
suoritti huumekoiran kokeen
7. marraskuuta 2006. Se jäi
eläkkeelle yhdessä seriffi McClellandin kanssa
1. tammikuuta 2017.

Vuonna 2005 Rice University (USA) paljasti ”auton”,
joka oli valmistettu James Tourin johdolla lähinnä
hiiliatomien muodostamasta molekyylistä. Autossa
oli alusta, akselit ja pyörinä neljä buckminsterfullereenia. Sen läpimitta oli 3-4 nanometriä – siis vain
hiukan suurempi kuin dna-kaksoiskierteen.

100 %

Pienin johdoton pora
on kooltaan 17 x 7 x 13,5
milliä. Sen terä on
11,75 milliä pitkä.
Kolmiulotteisesti tulostetun poran suunnitteli ja
valmisti Lance Abernethy
Uudesta-Seelannista 21.
maaliskuuta 2015.

Toimiva pora
17 x 7 x 13,5 mm

Kolikkopeliautomaatti
12,4 x 5,2 x 6 cm

100 %

100 %

Pauline Musters, ”Prinsessa
Pauline”, syntyi 30-senttisenä Ossendrechtissä Alankomaissa
26. helmikuuta 1876.
Hän kuoli 19-vuotiaana
keuhkokuumeeseen ja
aivokalvontulehdukseen
1. maaliskuuta 1895
New Yorkissa USA:ssa.
Ruumiinavaushetkellä
Pauline oli 61 senttiä
pitkä.

Austin Coulsonin (USA)
kehittämä pikkuruisin maantie
kelpoinen auto on 63,5 senttiä
korkea, 65,4 senttiä leveä
ja 126,3 senttiä pitkä. Se
mitattiin Carrolltonissa
Texasissa USA:ssa 7.
syyskuuta 2012.

Pituusyksikkö
1,6 x 10 -35 m
Universumin pienin
mittauskelpoinen pituus
on Planckin pituus, 1,6
x 10-35 metriä. Se on noin
senttimetrin miljardisosan
miljardisosan miljardisosan
miljoonasosa, eli siinä on pilkun
jälkeen 34 nollaa ja ykkönen.
Muun muassa kvanttivaahdon
uskotaan esiintyvän tässä
mittakaavassa. Kvanttiteorian
mukaan avaruusaika koostuu
häviävän pienistä osasista, ja uusia
ulottuvuuksia syntyy ja katoaa
hyvin nopeasti, kuin saippuakuplia.
Kvanttivaahdon kuplat ovat
pikkuruisia jopa atomiytimiin
verrattuna.

Tunnelointimikroskoopin mittakärjet
on muotoiltu ionimikroskopian avulla
yhden ainoan atomin suuruisiksi.
Kärkien kolme viimeistä kerrosta muodostaa pienimmän ihmisen tekemän
pyramidin: niissä on ensin seitsemän
atomia, sitten kolme ja lopuksi yksi.

100 %

Jalustin, yksi
kolmesta väli
korvan kuuloluusta,
on 2,6-3,4 milliä pitkä.
Se painaa 2–4,3 milli
grammaa.

Ihmisluu
2,6–3,4 mm

Kimalaiskolibri (Mellisuga
helenae) elää Kuubassa ja sen
Isla de la Juventud -saarella.
L ajin koiraan paino on 1,6 grammaa ja pituus 5,7 senttiä, josta
puolet on nokkaa ja pyrstöä.
Naaraat ovat hieman isompia.

Lintu
5,7 cm

Chandra Bahadur Dangi (Nepal) oli
54,6 cm pitkä, kun hänet mitattiin
CIWEC Clinic Travel Medicine
Centerissä Lainchaurissa
Nepalin Kathmandussa
26.2.2012.

Mies (kaikkien aikojen)
54,6 cm

Ihmisen valmistama esine
1 atomi

Cheryl Moss EteläAfrikasta ompeli käsin vain
9-millisen nallekarhun.
Hän on valmistanut
”mikrokarhuja” jo useita
vuosia nallekarhujen
erikoisliikkeisiin.

Kaupoissa myytävä
ommeltu nallekarhu
9 mm

Sininaamioinen himalajanpersialainen uros Tinker Toy oli
7 senttiä korkea ja 19 senttiä
pitkä täysikasvuisena eli
2,5-vuotiaana. Sen omistivat Katrina ja Scott
Forbes Taylorvillesta
Illinois’sta USA:sta.

Nainen (kaikkien aikojen)
61 cm

Kissa
7 cm

Mimas, yksi Saturnuksen kuista, on halkaisijaltaan vain 396,6 kilometriä. Se on pienin
tunnettu kappale, joka on muotoutunut
pyöreäksi oman painovoimansa ansiosta.
Mimas on myös Aurinkokunnan 20. suurin kuu.

Pienin itsenäinen valtio on Vatikaanivaltion
enklaavi (Stato della Città del Vaticano) eli
toisen hallinnollisen alueen keskellä sijaitseva
hallintoalue Roomassa Italiassa. Sen ala on
0,44 neliökilometriä. Vatikaani on pienempi
kuin suurin toimistorakennus Pentagon.

Valtio
0,44 km2

Aurinkomme on 11,6-kertaisesti pienimmän
tunnetun tähden kokoinen (ks. alla).

Maantiekelpoinen auto
63,5 x 65,4 x 126,3 cm

Aurinkokunnan ulkopuolinen planeetta eli
eksoplaneetta ei kierrä meidän aurinkoamme.
Kepler 37b kiertää tähteä Kepler 37 Lyyran
tähdistössä noin 210 valovuoden päässä
Maasta. Sen löysi NASA:n Kepler-avaruusteleskooppi, ja löydöstä ilmoitettiin 20. helmikuuta 2013. Kepler 37b on halkaisijaltaan vain
noin 1 930 km – pienempi kuin Merkurius.

Pallomainen kappale
396,6 km

Poliisikoira
28 cm

Robert H. Starrin (USA) suunnittelema ja
rakentama kaksitaso Bumble Bee II oli 2,69
metriä pitkä, ja sen siipienväli oli 1,68 metriä
ja tyhjäpaino 179,6 kiloa. Siihen mahtui yksi
matkustaja.

Lataa aukeaman juliste: guinnessworldrecords.com/2018

Pienin realistinen ihmisveistos on
britti Jonty Hurwitzin 3D-tulostettu
Trust. Naisveistoksen mitat, 80 x 100
x 30 mikrometriä, vahvistettiin 13.
helmikuuta 2015 Karlsruhe Nano
Micro Facilityssa Saksassa.
Patsas sai innoituksensa
Jontyn ensirakkaudesta
– naisesta, jonka hän oli
tavannut 27 vuotta aiemmin.

Ihmisveistos
80 x 100 x 30 µm

Alle 1 mm

C1ST on 5,5 senttiä pitkä, 3,5
senttiä korkea, sentin levyinen
ja 19,8 gramman painoinen
toimiva revolveri. Sen valmisti
sveitsiläinen SwissMiniGun.

Revolveri
5,5 cm

Dinosaurus
39 cm
Sulkapeitteinen
Microraptor zhaoianus
oli 39 cm pitkä
24-senttinen häntä
mukaan luettuna.
Kiinasta v. 1999 löydetyn
M. zhaoianus-fossiilin
arvellaan olevan 110–120
miljoonaa vuotta vanha.

Alle 50 cm

Mercury-alusta käytettiin
NASA:n kuudella miehitetyllä
lennolla vuosina 1961–1963.
Sen kartiomaiseen kapseliin
mahtui yksi ainoa astronautti.
Kapseli oli 3,34 metriä korkea ja
halkaisijaltaan 1,89-metrinen.

Paineistettu,
miehitetty avaruusalus
3,34 x 1,89 m
Ilma-alus
2,69 m

Joidenkin lähteiden mukaan Oseania tai Oseania/Australaasia on pienin maanosa, mutta sen
alue määritellään monin eri tavoin. Useimpien
lähteiden, myös GWR:n, mukaan ennätyksenhaltija on Australia, jonka leveys lännestä
itään on noin 4 000 kilometriä ja pinta-ala 7,69
miljoonaa neliökilometriä. Australia on myös
maailman kuudenneksi suurin maa.

Pienin tunnettu tähti 2MASS J052338221403022 sijaitsee 40 valovuoden päässä
Maasta. Sen halkaisija on noin 119 660
kilometriä eli noin 0,086-kertaisesti
Auringon halkaisija (yllä).

Alle 5 m

Maanosa
4 000 km

Tähti
119 660 km

Aurinkokunnan ulkopuolinen planeetta
1 930 km

Pienintä valtiota mahtuisi pienimmälle mantereelle lähes 17,5 miljoonaa kappaletta. Mutta onko kaikkien aikojen
pienin kissa todella nelinkertaisesti niin pieni kuin pienin poliisikoira? Ja mikä on universumin pienin pituusmitta?
GWR esittelee universumin pienimmät – tähtitieteellisestä mittakaavasta atomin murto-osaan.

Pienin...

Alle 150 000 km

100 %

SUPERLATIIVIT

