
 

 

Kartoitusohje 

Johdanto 

Tämä ohje määrittää Mänttä-Vilppulan kaupungille tehtävien kaapelien ja putkien 

kartoitustyön vaatimukset sekä antaa ohjeet kartoitustyön suorittamiseen. Ohjeessa 

määritellään kartoituksen tarkkuus- ja laitteistovaatimukset, käytettävä 

koordinaatisto, kartoitettavat kohteet, kartoituksen työnkulku sekä muut yleiset 

periaatteet, joita kartoituksessa tulee noudattaa. Ohjeen tarkoitus on varmistaa, että 

Mänttä-Vilppulan kaupungille suoritettava kartoitustyö tehdään yhdenmukaisesti 

samanlaisia periaatteita noudattaen. 
 

Jos ohjeessa on jotain epäselvää, on otettava yhteys Mänttä-Vilppulan kaupungin 

kiinteistö- ja mittauspalveluihin. 
 

Kartoitustarkkuus ja laittestot 

Tarkkuus 

Kartoitukseen käytettävän mittauslaitteiston tarkkuus tulee olla 

senttimetriluokkaa (+-2 cm). Koordinaattimuunnosvirheistä ja muista mittauksen 

tarkkuuteen vaikuttavista tekijöistä johtuen käytännön tarkkuus, jota 

kartoitukselta vaaditaan on +-10 cm. 

Laitteistovaatimukset ja käytettävät raja-arvot 

Kartoitettavat kohteet mitataan joko takymetrillä tai RTK-GPS –laitteella. 

Ensisijaisesti käytetään GPS-laitetta. RTK-korjauksen vastaanottamiseen käytetään 

virtuaalista VRS-verkkoa. 
 

RTK-GPS –laitteella mitattaessa laitteeseen määritetyt raja-arvot varmistavat, että 

mittaus tehdään vain suotuisissa olosuhteissa. RTK-GPS –laitteelle määritettävän 

satelliittigeometriaa kuvaavan arvon, PDOP-arvon, tulee olla 6.0. Korkeusmaskin 

arvo on 10 astetta. Jokaisella mitattavalla pisteellä tulee ottaa havaintoja vähintään 

3 kappaletta. Vaaka- ja korkeussuuntaista tarkkuutta kuvaavat toleranssiarvot 

ovat (x,y) = 0,03 m ja (z) = 0,06 m. 

Koordinaatistomääritykset 

Käytettävä koordinaatisto 

Mittauskoordinaatistona käytetään kansallista EUREF-FIN –

koordinaattijärjestelmää ja korkeusjärjestelmänä N2000. Karttaprojektio on ETRS-

GK24 (EPSG 3878). Mittaukset tulee aina sitoa EUREF-FIN –

koordinaattijärjestelmään.  



 

 

Mittauksen sitominen koordinaatistoon 

Jos GPS-laitteella mittaaaminen ei onnistu kohdassa 2.2 vaaditulla tarkkuudella 

esim. maaston peitteisyyden takia, käytetään mittaukseen takymetriä. Mittaus 

sidotaan EUREF-FIN koordinaattijärjestelmään tunnettujen pisteiden avulla. 

Tunnetut pisteet voivat olla Mänttä-Vilppulan kaupungin kiintopisteitä tai GPS:llä 

mitattuja apupisteitä. Mänttä-Vilppulan kaupungn kiintopisteitä täytyy olla 

vähintään 2 kpl, kun mittausta sidotaan koordinaattijärjestelmään. GPS:llä 

mitattuja apupisteitä täytyy olla vähintään 3 kpl. Apupisteet tulee mitata eri 

puolille takymetrin asemapaikkaa, jotta mittausgeometria säilyy hyvänä. 

Kartoitettavat kohteet ja koodit 

Taulukossa 1 on esitetty maastossa kartoitettavat viemäriverkon kohteet,  

taulukossa 2 vesijohtoverkon kohteet ja taulukossa 3 katuvaloverkon kohteet. 

Laitteen koodikirjasto tehdään taulukoiden mukaan. Ominaisuustiedot 

tallennetaan T1 –kenttään. 
 

Taulukko 1. Viemäriverkon kartoitettavat kohteet 

Kohdekoodi Kuvaus Ominaisuustieto 

718 Viemärihaara  

719 Hulevesihaara  

720 Paineviemärihaara  

721 Tarkastuskaivo (jätevesi) Halkaisija 

722 Ritiläkansikaivo (hulevesi) Halkaisija 

724 Saostuskaivo Halkaisija 

725 Tarkastusputki (jätevesi) Halkaisija 

726 Ilmanpoistokaivo 

(paineviemäri) 

Halkaisija 

728 Imupurkuaukko  

729 Jätevesiviemäri Putken halkaisija, Tarkkuus 

730 Mittarikaivo (paineviemäri) Halkaisija 

1723 Jäteveden pumppaamo  

1724 Huleveden pumppaamo  

1725 Tarkastusputki (hulevesi) Halkaisija 

1726 Runkoventtiili (paineviemäri)  

1728 Salaojakaivo Halkaisija 

1729 Hulevesiviemäri Putken halkaisija, Tarkkuus 

2723 Kiinteistöpumppaamo 

(viemäri) 

 

3729 Paineviemäri Putken halkaisija, Tarkkuus 

3730 Paineviemäri (hulevesi) Putken halkaisija, Tarkkuus 

 
 
 
 
 



 

 

Taulukko 2. Vesijohtoverkon kartoitettavat kohteet 

Kohdekoodi Kuvaus Ominaisuustieto 

731 Runkoventtiili  

732 Talohaaraventtiili  

734 Ilmanpoistokaivo Halkaisija 

736 Vesiposti  

737 Paloposti  

738 Vesijohtohaara  

739 Vesijohto Putken halkaisija, Tarkkuus 

1738 Vesij. tulppa (päätetulppa)  

6739 Vesimittarikaivo Halkaisija 

6742 Jakelujohto ominaisuusmuutos  

 

Taulukko3. Katuvaloverkon kartoitettavat kohteet 

Kohdekoodi Kuvaus Ominaisuustieto 

712 Valaisinpylväs  

773 Suojaputki Halkaisija 

779 Sähköverkon kaapeli Tarkkuus, kaapelilaji 

 

Tarkkuus –ominaisuustiedolla tarkoitetaan mittauksen suoritustapaa eli onko 

mittaus tehty avoimesta vai peitetystä kaivannosta. Tämä tieto vaikuttaa suoraan 

mittauksen tarkkuuteen. Peit –arvo annetaan, kun mittaus on tehty peitetystä 

kaivannosta ja kartoittaja pystyy kaivannon jäljestä tai muuten päättelemään, että 

putkisto ei tee mutkia eli kyseessä on suora pätkä (kartoille ei tule epävarman 

sijainnin merkkiä). Epävarmaksi merkitään ne peitetystä kaivannosta tehdyt 

mittaukset, jolloin putkisto tekee mutkia maan alla tai ei olla varmoja siitä miten 

putki kulkee maan alla (kartoille epävarman sijainnin merkki). 

Haarat 

Kohteet 718,719,720 ja 738. Haarat mitataan haaran keskeltä (kuva 1). 
 
 

Vesijohtohaara 

 

Kuva 1. Vesijohtohaara mitataan haaran keskeltä. 



 

 

Kaivot 

Kaivot mitataan kaivon keskeltä. Kaivon halkaisija tallennetaan 

ominaisuustietoihin (kuva 2). Kaivojen putkien lähtö- ja tulokorkeudet mitataan ja 

merkitään kaivokorteille. Kaivokorttina käytetään liitteen 1 mukaista mallia. 
 
 

Jäteveden 
tarkastuskaivo 

Huleveden 
tarkastuskaivo 

 

Kuva 2. Kaivot mitataan kaivon keskeltä. 

 

Viemärit 

Viemärit mitataan yksitellen viivanumeroa käyttäen. Viivanumero tallennetaan T2 

–kenttään. Viemäreille tallennetaan ominaisuustiedoksi putken halkaisija ja 

tarkkuus. Tarkkuus ominaisuustiedolla tarkoitetaan mittauksen suoritustapaa eli 

onko mittaus tehty avoimesta vai peitetystä kaivannosta. Tarkkuus vaihtoehdot 

ovat -, peit ja epäv. Epävarmaksi merkitään ne peitetystä kaivannosta tehdyt 

mittaukset, jolloin putkisto tekee mutkia maan alla tai ei olla varmoja siitä miten 

putki kulkee maan alla. 
 



 

 

 

Jätevesiviemäri 

Hulevesiviemäri 

Vesijohto 

 
Kuva 3. Viemärit ja vesijohdot mitataan yksitellen. 

Venttiilit 

Venttiilit mitataan putken juuresta, jos ne mitataan avoimesta kaivannosta. 
 
 

Tonttiventtiili 

 
Kuva 4. Tonttiventtiili. 

 



 

 

Vesijohto 

Vesijohdot mitataan yksitellen viivanumeroa käyttäen. Viivanumero tallennetaan 

T2 –kenttään. Vesijohdolle tallennetaan ominaisuustiedoksi putken halkaisija ja 

tarkkuus. 

Valaisinpylväs 

Pylväästä mitataan kahdelta sivulta pisteet. Näistä pisteistä lasketaan kartalle 

vienti vaiheessa keskipiste. Kahden pisteen mittaaminen on välttämätöntä, jotta 

pylväälle saadaan oikea sijainti. Jos pylväästä on sijoitettu vasta jalka, niin pylvään 

sijainnin voi mitata myös jalan keskipisteestä. 

Sähkökaapeli 

Kaapelit mitataan yksitellen viivanumeroa käyttäen. Viivanumero tallennetaan T2 –

kenttään. Kaapelille tallennetaan ominaisuustiedoksi tarkkuus ja kaapelilaji. 

Valokuvat 

Avoimista kaivannoista otetaan havainnollisia valokuvia. Jokainen avoinna oleva 

kaivanto on valokuvattava. Valokuvat otetaan suoraan KeyAquan mobiili –

sovelluksella. Valokuvat tallentuvat oikeaan sijaintiinsa eikä niitä tarvitse erikseen 

lähetellä, kun ne otetaan KeyMobile sovelluksella. Sovellus löytyy selaimella 

osoitteesta https://manttavilppula.keyaqua.keypro.fi/login/?next=/m/. 
 
Tässä ohjeet valokuvan ottamiseen. 

1. Paina Kuva/tiedosto –painiketta (kuva5). 

2. Paina avautuvalla sivulla Ota kuva/Valitse tiedosto –painiketta. 

3. Valitse laitteen kamera, jos haluat ottaa uuden kuvan. 

4. Ota kuva laitteen antamien ohjeiden mukaan. 

5. Täytä halutessasi kuvaus –kenttä. 

6. Paina Lähetä –painiketta. 
 



 

 

 

Ota valokuva 

 

Kuva 5. Valokuvan ottaminen KeyMobile sovelluksella. 

 

Purettu ASCII –mittausdata 

Mittausdata muunnetaan tallentimessa ASCII –muotoon. Esimerkki puretusta 

ASCII –datasta: 



 

 

 


