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1 Yleistä

Tämä vaatimusmäärittely koskee Turun kaupungin omistamia maanalaisia johtotie-
toja yleisillä alueilla (salaojaputket, vapaat kaapeliputket, liikennevalo- ja ulkovalo-
kaapelit) sekä Turun kaupungin omistamien kiinteistöjen alueille sijoitettavien maan-
alaisten johtotietojen mittaamista ja dokumentointia.

Tätä vaatimusmäärittelyä sovelletaan myös vähäisiä johtomääriä omistavien tahojen
johtotietojen mittaamiseen ja dokumentointiin, joilla ei ole omaa johtotietojen sijainti-
karttajärjestelmää. Vähäisiä johtomääriä omistavien tahojen johtotiedot esitetään
kaupungin johtokarttajärjestelmässä yleisten alueiden osalta.

Kaikki maanalaiset johto- ja kaapelitiedot tulee mitata avonaisesta kaivannosta, vä-
hintään siten, että putkien päät ja taitekohdat ovat mittaushetkellä näkyvissä.

Maanalaiset johdot luokitellaan standardin (SFS 3161) mukaisesti.

2 Mittausohjeet

2.1 Koordinaattijärjestelmät
Mittaus suoritetaan Turun kaupungin käytössä olevissa koordinaatti- ja korkeus-
järjestelmissä (ETRS-GK23 ja N2000). Jokaiselle kartoitettavalle pisteelle mita-
taan x,y ja z –koordinaatit.

2.2 Mittaustapa
Mittaus suoritetaan GNSS/takymetri -mittauksina. Reittitieto mitataan taitevii-
voina ja muut kohteet pistemäisinä. Kohteille annetaan taiteviivan numero ja
kohdeluokittelun mukainen kohdekoodi (liite 1).

2.3 Kontrollimittaukset
Jokaisella mittauskerralla on mittaus liitettävä runkopisteisiin, niin että mittaustie-
doista saadaan todettua mittauksen oikeellisuus (x,y,z).

2.4 Kohdeluokittelu
Turun kaupungilla on oma kohdeluokittelu, jota tulee käyttää aina kun mittaustie-
dot toimitetaan kaupungille.

2.5 Mittausaineisto
Johtoreitit kuvataan taiteviivoina ja muut kohteet pistemäisinä. Kohteille anne-
taan taiteviivan numero ja kohdekoodi (liite 1). Kuvattu johto ei saa muodostua
viivanpätkistä. Aineistossa ei saa olla ylimääräisiä, harhaanjohtavia tai virheelli-
siä pisteitä. Esimerkiksi peitettynä mitattujen johtojen korkeudet ovat lähtö-
kohtaisesti virheellisiä tietoja. Jos mittausaineisto sisältää kohdeluokitteluun
kuulumattomia kohteita, lisätään poikkeamasta selitys mittausraporttiin.
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2.6 Kaapeliputket ja salaojaputket
Jokainen Turun kaupungin omistama kaapeliputki (ulkovalo-, liikennevalo ja
kaupungin ennakkoon sijoittama vapaa kaapeliputki) sekä salaojaputki on kuvat-
tava käyttötarkoituksen mukaisesti erikseen. Korkeus mitataan putken päältä.

2.7 Liikennevalokaapelit
Liikennevalokaapeleista kuvataan reittitieto ja kohdeluokituksen mukaiset yksi-
tyiskohdat. Korkeus mitataan reitin päältä.

2.8 Ulkovalokaapelit
Ulkovalokaapeleista kuvataan jokainen kaapeli erikseen ja kohdeluokituksen
mukaiset yksityiskohdat. Korkeus mitataan kaapelin päältä. Huom! putkilinjojen
päät mitataan lisäksi pistetietona (”8010 putken pää, näkyvissä”).

2.9 Muut johdot
Muiden maanalaisten johtotietojen mittaamisessa noudatetaan johdon omistajan
vaatimuksia, kuitenkin niin, että kaikista maanalaisista johtotiedoista mitataan
vähintään reittitiedot, jossa on mukana tasosijainnin lisäksi korkeustieto.

3 Tulosten toimittaminen

3.1 Mittausraportti
Mittaustulosten yhteydessä tulee toimittaa täytetty mittausraportti (Liite 3).

3.2 Mittaustiedostot ja formaatti
Mittaustiedostot nimetään kohteen ja mittausjärjestyksen mukaisesti (esim. Me-
rentaantie_osa1.gt) ja toimitetaan pääsääntöisesti gt-formaatissa (Geonic, tielai-
tos), muussa tapauksessa on formaatista sovittava erikseen.

3.3 Mittaajan tiedot
Jokaisen tiedoston osalta tulee kirjata mittaaja, mittaajan yhteystiedot ja mittaus-
päivämäärät.

3.4 Mittauksen yleiskuva ja ominaisuustiedot
Mitatuista tiedoista toimitetaan pdf-muotoinen kartoituskuva (skitsi), jossa on
esitetty mitatut reitit ja muut lisätiedot. Kartoituskuvan tulee olla yksiselitteinen.
Muita lisätietoja ovat koko, materiaali, rakentamisvuosi, liikennevalokaapeleiden
lukumäärä ym. mahdolliset detaljit. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota mittaus-
reittien alku- ja loppukohtiin. Lisäksi kaapelien ja putkien risteyskohtien kuvaami-
nen on tehtävä selkeästi. Materiaalin, koon ja kaapelien lukumäärien muutos-
kohdat esitetään yksiselitteisesti. Mittauskohteista otetaan valokuvia, jotka nime-
tään osoitteen tai muun kuvanottopaikan selviämisen mukaan (Liite 4).
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Maasta poistetut kaapelit tulee kuvata skitsissä sellaisella tarkkuudella, että joh-
tokartta voidaan ajantasaistaa tiedon perusteella.

3.5 Mittaustulosten palautusjärjestys
Mittaustiedostot toimitetaan alla mainituille yhteystahoille sitä mukaa kun ne val-
mistuvat tai vähintään kerran kuukaudessa.

3.6 Telekaapelitiedot
Turun kaupungin omistamien kiinteistöjen telekaapelitiedot toimitetaan kaupun-
gille johdon omistajan taholta.

4 Laadunvarmistus

Paikkatietoaineistot käyttää ohjeena julkisen hallinnon suositusta JHS 185 Asema-
kaavan pohjakartan laatiminen liitteineen. Poikkeukset löytyvät tästä vaatimusmää-
rittelystä.

Kaikissa mittauksissa on noudatettava tarkimman mittausluokan 1e mukaista tark-
kuutta (JHS 185, liite 4). Laadun varmistamiseksi on mittaustiedoissa oltava mu-
kana runkopisteitä taso- ja korkeustietojen tarkistamista varten.

Mittaustiedon vastaanottajan pyytäessä pitää mittauksen suorittajan pystyä toimitta-
maan editoimaton mittausaineisto.

5 Yhteystahot Turun kaupungilla
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