Johtokartoitus, putket
Päivi Ala-Uotila 3.1.2011
Putkipatterin kuvaaminen
Jokainen Kaupunkiympäristötoimialan
kaapelisuojaputki kuvataan erikseen.

Putkien ohjeelliset värit:
Keltainen: sähkö
(Turku Energia Oy ja ulkovalo)
Harmaa: sähkö (liikennevalo)
Vihreä: Kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamat putket
Punainen: Teleputket

Liikennevaloputkien mittaaminen
Mittauslaji:
6026 varattu putki, mitattu

Kaikille kohteille mitataan x,y ja z –
koordinaatit.

Liikennevaloputkien mittaaminen
Mittauslaji:
6026 varattu putki, mitattu

Kaikille kohteille mitataan x,y ja z –
koordinaatit.

Johtokartoitus, ulkovaloverkko
Daisi Saetalu 4.1.2019
Ulkovaloputkien mittaaminen
Jokainen suojaputki kartoitetaan erikseen.
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Mittauslajit:
1. 8010 putken pää

2. 8020 vapaa putki mitattu (MP-110
vihreä)

3. 8026 varattu putki mitattu (MP-110
keltainen) Voidaan kuvata varattuna putkena, vaikka kaapeli sijoitetaan putkeen mittausajankohdan
jälkeen.

Valopylvään kytkeminen verkkoon
1

Suojaputki menee suoraan pylväälle.
Mittauslajit:

1. 8000 ulkovalopylväs
2. 8026 varattu putki
2

Valopylvään korkeus mitataan jalustan
päältä.
kartoituspiste

Putkessa kulkevat kaapelit kuvataan
päällekkäisinä rinnakkaisviivoina.

Valopylvään kytkeminen verkkoon
2
1

Mittauslajit:

1. 8010 putken pää (keltainen
putki)
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2. 8020 vapaa putki mitattu
3. 8032 kaapeli, mitattu

kartoituspiste

Jos kaivannossa on näkyvässä pieni
pätkä putkea, mitataan putki vähintään
kahdella pisteellä, putken kulkusuunnan selvittämiseksi.

Johtokartoitus, ulkovaloverkko
Daisi Saetalu 4.1.2019
Ulkovaloverkon mittaaminen
Mittauslaji:
5090 käytöstä poistettu maanalainen
jalusta
Kaikki käytöstä poistetut ja maahan
jäävät betonijalustat kartoitetaan.

Uudet kaapelit on sijoitettu vanhaan putkeen
Mittauslajit:
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1
2

1. 8011 putken pää, vanha
2. 8012 vanha putki, mitattu
3. 8032 kaapeli, mitattu
Vanhat olemassa olevat putket kartoitetaan, jos niihin laitetaan kaapeleita.
Mitattu putken pää merkitsee suojaputken päättymisen/loppupisteen
(8011).
Putken pään kartoituksen yhteydessä
kartoitetaan putken kulkusuunta
(8012).

Ulkovaloverkon mittaaminen
Mittauslaji: 519 reikä putkessa

Johtokartoitus, liikennevalokaapeli
Päivi Ala-Uotila 8.12.2013
Liikennevalokaapelin mittaaminen
Liikennevalokaapeleista kuvataan
kaapelireitti.
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Mittauslajit:

2

1. 6000 liikennevalopylväs
2. 6058 ilmaisinkaivo, mitattu
3. 6033 kaapelireitti, mitattu
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Mikäli kaapelireitti hajoaa 0.5 m tai
enemmän, mitataan erilliset reitit.

Liikennevalokaapelin mittaaminen
Mittauslajit:
1. 6026 varattu putki, mitattu
2. 6033 kaapelireitti, mitattu

2

1

Liikennevalokaapelin mittaaminen
Mittauslaji:
6033 kaapelireitti, mitattu
Kaapeleiden lukumäärä tarvitaan dokumentointia varten!

