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sto Lemmela 

SISAVESIEN SYVYYSKARTOITUS 

1. Nykytilanne 

Sislivesien syvyyssuhteet ovat aina kiinnostRneet vesill~liikkujia. 

Vesiliikenteell~, uitolla, vesien virkistysk~yt~llti ja kalastuk-

sella on kullakin omat syynsH tuntea vesistajen syvyyksi~. Syvyys-

tietoja tarvitsevat myos nykyail{aisen yhteiskunnan vesihuolto seka 

vesiens~ojelu, joten syvyyskartoilla voidaan todeta olevan sek~ 

et tn monipuo1 inen ktiyttaj Hkunta. 

Suomen jHrvien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 31 600 km 2 , josta 

merenkulkuhallitus ja vesihallitus ovat kartoittaneet yhteens~ 

n. 20 000 km 2 . Kartoittamattomia ja uusintakartoitusta odottavia 

. .. . .. ll 6 )0 k 2 
J arv l a on n. ( m . 

Syvyyskartat tehtiin aikaisemmin pli~asiass vesiliikennettfi ja 

jMrvien laskua sektl s~&nnostelyj~ varten. Nykyaan valtaosa sisa-

vesien kartoituksesta on jarviemme peruskartoitusta. Tietojen avul-

voidaan ittlitl vesistojen vesim~~r~t, viipym~t ja syvyyssuh-

t t,s suunnitella naihin tietoihin perustuen vesien suojelu-, 

sit n, etta kaikk n vesien kliytt~jien intressit tulevat riittav~s-

esihallitus ti tutkirnusohjelmaansa sis~vesiemme syvyysk~rto -

t k l 71 fj ]_ t [j tyc5ta ei 1 tehnyt t i tekem~ssli 

rn nku l] 
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Kartoitustya on edennyt noin 450 km~ vuosivauhtia ja miktili kar-

toitusm~~r~t pysyv~t tulevaisuudessa samalla tasolla kuin t~h~n 

asti, kest~~ kartoituksen loppuunsaattaminen n. 20-30 vuotta. 

VesistBjen syvyys- ja laatukartoitukseen on my6nnetty ty611isyys

varoja vuodesta 1973 lukien vuoden 1982 loppuun mennessa yhteensa 

17 544 000 mk. Ntiilla varoil1a on tehty kartoituksia 1~hes 1 500 

peruskaPtan neljannPksen alueeJla mittakaavassa 1:10 000. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty my6nnetyt ty611isyysvarat sek~ 

kartoitustilanne 30.6.1982. 

Vesipiiri My6nnetyt Peruskartta- Peruskartta-
tyoll.varat nelj~nnekset, ne lj ,l:innekset, 

joil1a on tehty joilta MMH on 
kartoituksia piirttinyt sy-

mk ( k;[? 1) vyystiedot ( kpl) 

Hev 90 000 6 
'ruv 150 000 14 14 
Tav 854 000 47 28 
Kyv 760 000 68 34 
Miv l 465 000 33 
Kuv 1 980 000 561 x) 252 
PKv 1 220 000 83 68 
Vav 920 000 125 125 
KSv 700 000 50 47 
Kov 703 000 12 4 
Ouv 1 8g11 000 123 71 
Kav 1~ B n noo llg R 
Lav ~; 2 3 ~) 00() 226 200 

Yhteensa 16 459 000 l L167 926 (lis.:-iksi 236 
kpl MMH:ssa 
piirret t i:i v~ina) 

x) vaaitukset puuttuvat suurimmaksi osaksi 

Koska ty511isyysvaroje i saada Etelti- ja Lounais-Suomeen, on nail-

ta alueilta valmi..ntunu n muutarna kartta. 

Tyollisyy a i saada myc5s kesakausille. Kaikilla jarvilla 



ei ol8 n~in allen p~tisty tekem~tin vti1tt~mtitt5mi~ ranta-alueiden 

tarkistuksia ja ttist~ on seurauksena keskenertiisten karttojen 

suuri maara. 

3 . 

Maanmittaushallituksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kayn

nistyi syvyystietojen siirto peruskartoi11e 1979. Ntiin vesiha1li

tuksessa va1mistuvat kartat 1ainataan tarkistuksen jtllkeen maan

mittaushallitukse 1e, jossa syvyysk~yrtlt ja 1uvut piirret~tin uudes

taan peruskartoille painettavaan muotoon. T~han mennessli on maan

mittausha1lituksessa piirretty 1ahes 1000 peruskartan ne1janneksen 

kayrat vesihallituksen kartoi1ta. 

Maanmittaushall uksen indeksikartassa "Peruskartaston syvyyskay

rat 1.5.1982" on esitetty mi1ta a1uei1ta maastamme syvyyskarttoja 

on saatavissa. Liitteessa 1 o1evassa kartassa on 1.9.1982 ti1anne 

vesihallinnon osalta. 

Peruskarttojen myynnin hoitaa maanmittausha1lituksen karttapaino 

ja maanmittauskonttorit. Pohjois-Suomen topografisen kartan a1uee1-

ta karttoja on seka mittakaavassa 1:10 000 etta 1:20 000. Peruskart-

ta-aluei1ta kartat ovat 1:10 000 

ovat mittakaavassa 1:10 000. 

Myos ves 1ituksesta voi ti 

ttakaavaisia. Kenttijpiirrokset 

a peruskarttaa runsaammin syvyys-

tiet a sisa.1t 

viela ehtinyt pii 

karttoja sekH niita karttoja, joita MMH ei ole 

. Myynnin hoitaa maanmittaushallitus. 

2. Syvyyskartoi uksiin liittyvJt ohjee~ 

Vesihal1innossa suoritettavan karto ustyon yht i tamisel<:si j a 
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tarkoituksenmukaistamiseksi 1aadittiin hydro1ogian toimistossa sy

vyyskartoitusohjeet, jotka paajohtaja vahvisti 26.2.1973. Syvyys

kartoitushenki18kunta kurssitettiin 26.-27.2.1974. 

Vesiha1lituksen syvyyskartoitustoimintaa suunnite1taessa o1tiin 

alusta asti yhteydess5 maanmittausha1litukseen, joka puo1estaan 

karttoja painavana viranomaisena neuvotte1i p~aesikunnan ja meren

ku1kuha1lituksen kanssa. Koska sekM maanmi aus- ettij vesiha11ituk

sessa katsottiin, etta mitatut syvyystiedot tulee saattaa sopivassa 

muodossa peruskartoil1e, 1aadittiin syvyystietojen merkitsemista 

varten kuvaustekniset ohjeet. Vesihal1ituksen osalta ohjeet vah

visti paajohtaja 26.3.1973. 

Syvyyskartoitusohjeet on tarkennettu ja taydennetty 6.4.1978 kay

tannossa saatujen kokemusten seka maa- ja metsatalousministerion 

vuonna 1976 asettarnan syvyyskartoitusty6ryhman muistion perustee1la. 

Maa- ja metsata1ousministerion1~6.1976 asettama ty6ryhma se1vitti 

myos m±ten maanmittaushallituksen ja vesihallituksen valinen yh

teis~ya Suomen sisavesien syvyyskartoituksessa tu1ee jarjesta~. 

Ty6 valmistui 28.12.1976. 

Vesiha1litus pyrkii syvyyskartoituksia tehdess~an ottamaan huomioon 

va1takunnallisen peruskartoitusohjelman ja maanmittaushallitus ottaa 

kartoi1leen syvyystiedot peruskartan normaa1in taydennysaikataulun 

mukaan. Taydennysohjelmaan kuulumattomilta a1ueiJta maanmittaushal

lituksen karttapaino puhtaaksipiirtil§ kartoitettujen jarvien syvyys-

tiedot peruskartan k~i.yrti.originaali1le. Topogra.fikunta. piirt 

taavasti topografiset kartat. 
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3. KartoitustyBn tarkkuus 

Ktiyt~nnBss~ kartoitukset tehd~~n j~~ltti 50-100 m luotauslinjavtiliti 

kaytt~en. Nain saadaan tiedot vesimaarista, pohjan muodoista seka 

ranta-alueista ja niiden syvyyssuhteista vesihallinnon tehttivia ja 

maanmittaushallituksen tekemHa peruskartoitusta ajate11en, mutta 

tarkkuus ei tayta vesi1iikenteen ede1lyttami~ vaatimuksia. 

Nykyisten ohjeiden mukaan suurin sal1ittu linjava1i on 150 m ja 

syvyysmittauspisteiden tasosijaintitarkkuus v~hint~~n ± 15 m. Var

sinaisen luotauksen tarkkuuden tulee o1la 0,1 + 0,02 · S metritl, 

jossa S on luodattu syvyys metreina. 

Tehtyjen tarkistusmittausten (45 j~rvel1a) mukaan kartalta interpo-

1oidun ja maastossa mitatun syvyyden ero on ol1ut a1le 5 m syvyi

sil1a alueilla keskimaarin ! 0,6 m, 5-10 m syvyisilla a1ueilla 

± 1,0 m ja y1i 10 m a1ueil1a ~ 1,5 m. Virheiden keskiarvo on o1lut 

kaikissa ryhmissa lahell~ nollaa. 

Kartoilla ilmoitetaan, mita vedenkorkeutta kartta edustaa. Syvyys-

suhteet kuvataan s syvyyskayrien ett~ syvyyslukujen avulla. Nain 

saadaan havainnollinen kuva syvyyssuhteista ja kyetaan tarvittaessa 

interpoloimaan uusia syvyyskayria esim. tilavuuksia laskettaessa. 

Kuvassa 1 on esimerkki vesihallituksen tekemast~ syvyyskartasta 

s kuvassa 2 sama kohde maanmittaushallituksen painamana syvyys-

knrttana. 
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4. Kustannukset 

Vuosina 1973-82 ovat kartoituskustannukset o11eet n. 30 ... 40 mk/ha. 

Kustannuksiin on 1askettu pohjakarttamateriaa1in hankinta, kentta

tyot ja konseptikarttojen 1aadinta. Aineiston jatkok~sittely ja 

painaminen maanmittaushallituksessa on maksanut noin 3 300 mk/kartta

lehti. 

Asetettaessa tavoitteeksi kartoitustyon va1mistuminen vuoteen 2000 

mennessa, nousevat syvyyskartoituskustannukset n. 46 mi1j. markkaan, 

josta painatuksen osuus o1isi n. 3,5 milj. mk. 

5. Syvyyskartoitustoihin 1iittyvist~ muista mittauksista 

Yhteistyossa maanmittausha11ituksen kanssa on tehty geodeettisten 

tasorunkopisteiden pistetihennyksia seka i1makuvi1ta etta maasto

mittauksi11a. Varikuvien kayttoa on kokei1tu 1,5 m syvyyskayran 

tu1kintaan tulosten ollessa hyvia, kuva 3. Nait~ kokeiluja on tehty 

kolme1la jarvella, joille on tehty myos pistetihennys i1makuvi1ta. 

Pistetihennyksia maastotoina on tehty myos yhdessa maanmittausha11i

tuksen kanssa ja kolmiopisteiden lisaksi on rakennettu korkeuspis

teita, sil1a jokaisen kartoitettavan jarven vesipinta sidotaan va1-

takunnal1iseen korkeusjarjeste1maan. 

6. Tasta eteenpain 

Nykyi syvyystietojen kysynta on runsasta ja syvyyskartoitukset 

ovat va1ttamattomia mm. suunnittelun, rakentamisen ja tutkimuksen 
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a1al1a toimivil1e yrityksi11e, laitoksi11e ja viranomaisi11e. 

Viime vuosina tyon tarpee11isuutta on korostettu mm. seuraavasti: 

- Maa- ja mets~ta1ousministerion asettama tyoryhmli katsoi muistios

saan 1976, etta syvyyskartoitukset ovat' va1ttamattomia, jotta 

vesiha1linno11e annetut tehtavat tulisivat hoidetuksi ja maan

mittaushal1ituksen tavoite, kartankayttajien mahdollisimman hyva 

palve1u, tulisi talta osin toteutetuksi. 

Tyoryhman muistiosta saaduissa lausunnoissa maa- ja metsata1ous

ministerion kalastus- ja metsastysosasto, maanmittaushallitus, 

tie- ja vesirakennushallitus, vesihallitus, riista- ja kalata1ou

den tutkimus1aitos, vesiasiain neuvotte1ukunta, Suomen kaupunki-

1iitto, Seutusuunnitte1un keskus1iitto, Suomen ka1amiesten keskus

liitto ja Suomen kalastusyhdistys pitivat syvyyskartoitustoimintaa 

va1ttamattomana, tarkoituksenmukaisena ja suurimerkityksisena. 

Lisaksi sisaasiainministerio vesiha1lituksen ohel1a korosti Etela

Suomen sisavesien syvyyskartoitusten tarkeytta. 

- Maanmittausha1lituksen karttojen kayttoa ja tarvetta koskeneessa 

tiedustelussa 1976 syvyyskayrien ja/tai -1ukujen 1isaamista pe

ruskartoille toivoi n. 10 % kyselyyn vastanneista, vaikka tiedus

telussa ei olltJt eri kohtaa nimenomaan vesist6jen syvyystieto

asiasta. 

- Va1tiovarainministerion "byrokratiatalkoot" a1oitteissa 1980 

innitettiin huomiota syvyyskartoitustoiden tarkistu~ piirtamis

ja myyntikysymyksiin. 

- Vesihal1ituksen vesipiirien johtajien neuvottelupaivill~ 1982 ko

rostettiin syvyyskartoitustutkimusten rahoituksen jatkuvuuden 

turvaamista. 

- Lisaksi yksityis henkilot kysele t karttoja j~tkuvasti. 
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Yhteenvetona todettakoon: 

- Nykyisella kartoitusnopeudella tyohon kuluu n. 20-30 vuotta ja 

tyon kokonaiskustannusten voidaan arvioida nousevan n. 46 milj. 

markkaan. 

- Tyon luotettavuuden kannalta on valttamatonta tarkistaa rantojen 

kartoitus avovesikaudella. (Esim. saannostellyiss~ jarvissa vesi 

on talvikaudella usein alhaalla, joten talvikauden kartoitus ei 

ole riittavan luotettava). Tasmallinen kartoitustyo edellyttaa 

myos kiintopisteiden rakentamista ja vaaituksia kesaaikana. 

- Etela- ja Lounais-Suomen alueilta tarvitaan syvyystietoja erityi

sesti vesiensuojelun vuoksi. 

- Tyohon liittyvia kartoitusmenetelmia samo kuin ilmakuvauksen ja 

kaikuluotauksen soveltamista syvyyskartoitustoihin on jatkuvasti 

kehitettava esim. syvyyskarttojen runkomittaukset ja kiintopistei

den mittaaminen fotogrammetrisesti seka matalikkojen ja ranta

alueiden, 1-3 m, syvyyskartoitus ilmakuvilta (saattaa olla hyotya 

myos rantakaavojen pohjakarttojen seka metsaveroluokituskarttojen 

laadinnassa, 

- Laadittava vastaus "Byrokratia-talkoot" aloitteisiin 

vesipiireille annettaisiin lupa myyda tai muuten luo

vuttaa syvyyskarttoja yleisolle (M 9 ja M 73) 

topografikunnan suorittama syvyyskarttojen tarkistus 

(M 9) 

yhtenaistetaan vesihallituksen ja maanmittaushallituk

sen karttojen piirtamisohjeet M 73) 

tiedotetaan maanmittaushallituksen karttamerkinnoista 

eri toimistoil1in (M 73). 



Kuva 2. Iso-Liesjarven sy
vyyskartta painet
tuna peruskartalle 

Kuva. l. Iso-Liesj arven syvyyskartta verd.halli tuksen 
luo austen mukaan 
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Aarne Verio, maanmittaushallitus: 

SYVYYSKARTOITUSTEN GEODEETTISET MITTAUKSET 

1. Rajaus 

Geodeettisilla menetelmilla suoritettavien mittausten piiri 
voidaan kasittaa hyvinkin laajana. Tassa on tarkoituksena 
kosketella kuitenkin lahinna aiheeeeen liittyvia runkomittauk
sia ja niiden lahtotietoja. Perinteisesti on runkomittaus, 
samoinkuin kylla myoskin yksityiskohtien maarittaminen ja 
esittaminen, tassa kolmiulotteisessa maailmassamme jaettu 
kahtia: tason suuntaiseen ja painovoiman suuntaiseen eli 
korkeuserojen mittaukseen. 

Vaikka tata jakoa yllapitaneet laskenta- ja mittausmenetelmien 
rajoitukset ovat enenevassa maarin poistuneet, asiat on edelleen 
turvallisinta ryhmitella kuin on totuttu. 

2. Tasorunko 

Lahtotiedot ovat jonkinverran yksinkertaistaen seuraavat: 
1. ValtakunnaJ.liset kolmiopisteet. Huornattavassa osassa maatam
me on kaytettavissa ns. taystihea kolmiopisteisto, joka tar
koittaa keskimaarin neljaa kolmiopistetta/100 km2 • Tama kaytava
kielessa esiintyv~ termi juontaa juurensa peruskartoituksesta. 
ja on sikali harhaanjohtava, etta nkyisin esiintyvat tarpeet 
ja kayttomuodot, mm. syvyyskartoitus, tarvitsisiv.at tuntuvasti 
tiheampaa pisteverkkoa. 
2. Paikalliset runkomittaukset ovat tiheydelt~an jo toista 
luokkaa. N~ista syvyyskartoitusten laht~tiedoiksi soveltuvat 
MKH:n ja TVL:n v~yl~mittausten sek~ rantakaavamittausten runko
verkot, joista varsinkin viimeksimainitut ovat perin suppea
a.laisJ.a. 

3. Peruskartoituksen ilmakuvatukipisteet ovat tarkkuudeltaan 
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useirnmiten riittavia, mutta niiden identifio.inti on varsin 
use.in vaikeaa ja niiden sijaintikin syvyyskartoituksen kayttoon 
monesti hankala. 

§lvlXsk~rtoi~~enetelma~ asettavat omat vaatimuksensa 
laht~pis ja niiden tarkkuudelle. 

1. Perinteinen luotaus jaalta kasin suori ttuna on totuttu 
perustamaan suorakulmaiseen runkolinjas joka sidotaan 
valtakunnan koordinaatistoon muun 
ytsityiskohtien avulla. Seka yksityiskoht 
fioinnin vaatimaton tarkkuus(t10 •• 15 m) et 

ssa peruskartan 
ja~niiden~~d~nti

runkolinjamittauk-
sen rajallisuua hankaloit 

suuremmilla aelkaves 
erikseen tihentamaan olemassa olevaa 

mene lman kaytta-
jo la on syyta lahtea 

tcistoa, kuten 
on esim. Puulalla ja se tehnyt. Taman 

ssa tyoss~ fotogrammetrisella tetihennyksella on 
erittain jon annettavana. 

2. ~aikulY,;otaimen kayttoon liittyvat paikantamismenetelmat 
tarvits kaikki suhteellisen tihean teverkon kattamaan 
mitattavan alueen. 
3. vaatii pohjakseen kuvan {kuvien) orientoimi-

pisteiston, esim. peruskartan tukipisteet. 

Optimi on luonnollisesti siis t steverkko, 
epirealistinen urakka. et sen ett mittaus on 

ehdon talle joaa uuteen kuvaukaeen perustuva foto-

pistetihennys, jota maanmittaushallituksen pohja-
lii tyneena on kayte Luumaen Kivijarven 

en yhteydessa. Taman aiheen kasittel~minen 
hyppaa ottaen ots aihepiirin ulkopuolelle, mutta 
muo staa isesti merkittavan yhte teen. 

ittaus tarkoittaa kaytannoa e een lahes 
tusta .. Syvyyakartoitua samoinkuin .kartoituksen 

esi ensakin s luokan tyo kuten 
jen 1, ja tienrakentaminen 
ee een j es sidottuja 

s istei 



Valtakunnallinen korkeuskiintopisterekisteri sisaltaa t~lla 
hetkella noin 35000 pistetta. Maanmittaushallituksen omien 
pisteiden lisaksi siina on Geodeettisen laitoksen, edesmenneen 
Hydrografisen toimiston, nykyisen vesihallinnon ja voimayhti
oiden vaaitusten tuloksia. 

Maanmi ttaushalli.tus pi taa ylla ·:Il1ain~ttua r~¥:isteria, luetteloa 
asetuksen mukaan, mutta t~ssa yhteydessa on syyta lehteilla 
historiaa hiukan taaksepain. Vanhoissa kartoitustoissa korkeus -
suhteilla oli toissijainen merkitys. Sen sijaan vesistojen 
kaikkinainen kontrollointi ja rakentaminen tarvitsi tarkkaa 
korkeuden tuntemiata, ja niinpa 1700-, 1800- ja alkuosaltaan 
1900-!luvun vaaitukset maassamme olivat lahes kaikki vesistojen 
kayton auunnitteluun kohdistuvaa toimintaa. Tahan nahden 
maamme peruskartoitus, jonka urakkavaihe kesti 30 vuotta, vai
kuttaa episodilta. Vaaitustarpeen painopisteen voidaan siia 
sanoa palanneen alkuperaista tarkoitustaan palvelemaan. 

Puutteita l~ytyy kaikkialta, miss~ yleens~ jotakin on tehty. 
Ajatellen syvyyskartoitusten ja muiden nykyaan esiintyvien 
tarpeiden kannalta lienee pahin rajoitus tuo korkeuskiinto
pisteiden valtaosan kytkeytyminen kartoitukseen. Peruskartoi
tuksen korkeuskontrolli pystyttiin hoitamaan vesiston pintaan 
tukeutuen siella, missa jarvia oli, ja nainollen juuri vesistH
jen varsilla esiintyy huomattavia aukkoja korkeuskiintopiste
verkossa. 

~~~---------------s_i~t~o_m_i_s_e_k_s_i_ ja vesistojen myohewnin tila
estikin tapahtuvan Kontrolloinnin mahdollistamiseksi 

pyritaan vesistoille saamaan kunnolliset referenssikiinto
pisteet. Tassa tyossa yhteistoiminta on jo verraten pitkalla, 
mutta ikui~en pulma nimelta~n resurssien rajallisuus aiheuttaa 
tahankin toimintaan omia polvekkeitaan. 

4. Hajahu9mioita 

10 Perinteisilla geodeettisilla menetelmilla ei tilanteeseen 
joakaan voida vaikuttaa, on, xaihdettava keinoa. 

2. Eri hallinnonhaarojen kaytannHn tason tiedottaminen pystyy 
parantamaan yhteista tyotulosta. 
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Yrjo Sucksdorff 

SYVYYSKARTOITUKSISSA KAYTETYT MENETELMAT 

Seuraavassa esityksessa selostetaan, kuinka vesihallinnon syvyyskartta 

valmistuu. Maastotoiden ja piirtfunisen osalta esitys perustuu vesihallin

non syvyyskartoitusohjeisiin vuodelta 1978. Samalla selostetaan syvyys

kartan "s ivutuotteena" syntyvia tietoja ja suunnitelmista niiden jatkoka-

s ittelysta. 

1. Ka:tztoitettavan jarven valinta 

Vesipiirit tekevat vesistojen syvyyskartoituksia tyollisyysvaroin. Mikali 

vesipiirille on naita varoja myonnetty valitsee se kartoitettavat jarvet. 

Tassa vaiheessa pyritaan ottamaan huomioon maanmittaushallituksen kar

toitus suunnitelma.t. Kartoitustoiden tyollisyysluonteesta johtuen tehdaan 

syvyyskarttoja paaasiassa tyottomyyden vaivaamilta seuduilta. Samasta 

syysta voi jonkun suuren jarven kartoitus, joka kestaa useita vuosia, jaa

da kesken tyollisyystilanteen seudulla parantuessa. Alle 1 ha jarvia ei kar

toiteta. 

2. Maastotyot 

Maastotyot jakaantuvat kolmeen vaiheeseen: 1) jarven vesipinnan vaaituk

seen, 2) kartoitusrungon mittaamiseen ja 3) jarven luotaukseen. 

Jos jarvessa ei ole vesiasteikkoa, vaaitaan sen vesipinta. Vaaituksen kilo

metrikeskivirhe saa olla korkeintaan 2 cm/km. Vaaitus tehdaan edestakai

sin ja suljetaan tarkka- tai perusvaaituksen kiintopisteeseen. Lahelle jar

ven rantaa rakennetaan korkeuspiste, josta laaditaan pisteselostuskortti 

(kuva 1). 

Ennen luotau.kseen ryhtymista m.itataan tarpeellinen maara tukipisteita, 

joihin kartoitusrunko ja luotauslinjat s idotaan. Maalla olevien tukipistei

den tasosijaintitarkkuuden tulee olla vahintaan +10m. Tallaisiksi pisteik

si kelpaavat perus- tai topografisella kartalla 1:20 000 pistemaisena kuva

tut kohteet. Vesialueilla olevien tukiptsteiden paikka tulee maiirittaa siten, 

etta niiden tasosijaintitarkkuus on vahintaan + 20 m. Mikali tuki:oisteita ei 
- J. 

ole riittavasti, on niita mitattava lisaa. Naita mittauksia on tehty yhteis

tyossa MMH:n kanssa Lappajarvella ja HoytUiiselHL Lisaksi MMH on teh-
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nyt fotogrammetriset pistetihennykset vesihallitukselle Puulalla ja Kymen 

KivijarvelHi. N aista jarvista on otettu myos varikuvat~ joilta on tarkoitus 

kokeilla pistetihennyksen suorittamista. 

VESIHALLITUS PISTESElOSTUSKORTTI 
\lestpun Knrttalenoen n:o 

Kymen 3132 08 D 
Kunta 

Savitaipa.le 
•~v-es-oS!o-, -~ Posteen koord<naaut 

Mustalampi x- 6786 890 

04.144 you 
K~iltt knntop1Uun laruympall&loatll ; J ()(}() 

~ j Sodou~ ktintopisteeseen 

Pulft,' maaptriikiVItssii+l.1iJ,., 79 Kyv !151 

Kuva 1. Pisteselostuskortti. Ves ihallinnon 

pisteille ( pienennos). 

1173 

a lomake korkeus-

Jarven luotauslinjat sidotaan kartoitusrunkoon . Luotauslinjojen valin tu-

lee sellainen, etta jarvieri syvyysuhteet tulevat riittavan tarkasti kar-

i. Lu 

pisteen tas 

ojen suurin sallittu vali on 150m. Jokaisen luotaus

intitarkkuuden on oltava parempi kuin ~20m. Toiden 

tyollisyysluonteesta johtuen suurin osa mittauks 

on luotauslinjalle rnitattava vahintaa.n 

sen tarkkuuden tulee olla parernpi kuin 0. 1 m + 
tattu m.etre ina. 

3. Syvyyskartan piirtaminen 

tehdaan jaalta. Talloin 

m valein. Syvyysmittauk

. S (m), jossa S on mi-

pohjakarttoina kaytetaan peruskartan originaalin 1 :10 000 

tai. topografisen kart an suurennosta 1:10 000. Suurten j arvien selkavedet 

1 :20 000 vesistot voidaan kartoit-

taa sa 1 :2 0 000. MlVIH suunn an alueella 
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olevat kartat saa vesihallitus ilmaiseksi, mutta muut pohjakartat joudu

taan ostamaan. 

Syvyyskayrina kaytetaan 1, 5 ; 3 ; 6 ; 1 o ; 15 ; 2 0 ; 2 5 jne. metrin kayria. 

Matalissa jarvissa voidaan kayttaa myos 0, 5; 1 ja 2 metrin kayria. Voi

makkaasti saannostellyt tekoaltaat kuvataan korkeuskayrien avulla. 

Syvyyslukujen avulla ilmoitetaan syvyydet syvyyskayrien valisilla alueilla. 

Veden syvyys saln1ien matalimmassa kohdassa seka paikallisesti mata

limrnassa ja. syvin1n1 ass a kohdassa rnerkitaan a ina syvyysluvulla. IIavai

tun maksin1isyvyyden alle vedetaan viiva. Syvyydet ihnoitetaan seuraavil

la tarkkuuksilla: alle 5 m tarkkuus 0,1 m, 5 ... 10m tarkkuus 0, 2m, 

10 ... 20m tarkkuus 0, 5 m ja yli 20 m tarkkuus 1 m. 

Syvyyskartoilla ilmoitetaan syvyydet keskiveden mukaisesta vesipinnasta. 

Ellei kartoitettava.n ves iston keskiveden korkeutta voida. maarittaa, kay

tetaan sellaista vesipintaa~ jonka voidaa.n katsoa edustavan heinakuussa 

keskimaarin vallitsevaa tilannetta. 

Syvyyska.rtan pohjakarttaa pyritaan piirtamaan samaa tahtia kuin maasto

tyot edistyvat. Talloin voidaa.n epaselvat kohdat, kuten matalikot, kayda 

helposti maastossa tarkistamassa. Kuitenkin, koska kartat tehdaan paa

asiassa talvella, saattaa luotauslinjojen valiin jaada matalikkoja, joita· ei 

huomata. Kesatarkistuksin tallaiset pyritaan loytamaan, mutta kartoitus

toiden tyollisyysluonteesta johtuen ei kesaisin juuri ole ollut mahdollisuut

ta tarkistuksia tehda. Maastossa piirretty pohjakartta piirretaan puhtaak

si vesipiirissa. Useassa vesipiirissa ei piirtajia kuitenkaan ole tarpeeksi .. 

joten puhtaaksipiirrosten tekeminen saattaa kestaa jopa vuosiakin. Edella 

olevista syista on keskeneraisten syvyyskarttojen maara suuri. Kuvassa 

2 on ote valmiista syvyyskartas.ta ja sen kons,,eptikartasta. 

Yhteistyossa MMH:n ja VH:n kanssa on kokeiltu 1, 5 metrin syvyyskayran 

piirtamista ilmavarikuvilta Puulalla ja Kymen Kivijarvella. Tuloksia nais

ta on esitetty Risto Lemmela.n esitellnissa. 
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Ote syvyyskortasto 

Syvyyskayrat syvyyslukuineen 
ja rinneviivoineen 

Syvyysluvut olle 5m, 
5 ... 10m, 10- 20m jo 

, yli 20m 

Vedenpaalliset kivet ..1. , 

keskivedenpinnossa olavat kivet +, 
vedenolaiset kivet T 

Haksimisyvyys _u 

Kuva 2. Ote syvyyskartasta. Osa maastossa tehtya konseptikarttaa 

seka siita puhtaaksipiirretty syvyyskartta ( pieneanc>kset). 

4. Karttojen saattaminen myyntiin 

Alla olevassa vuokaaviossa on esitetty syvyyskarttojen valmistuksen kulku. 

Alkuperaiset pohjakartat seka puhtaaksipiirrokset sailytetaan vesipiireis

sa. Puhtaaksipiirroksista otetaan kopiot hydrologian toimistoon, josta ko

piot lainataan edelleen maanmittaushallitukselle 

ihallitus ei saa myyda tekemiaan syvyyskarttoja, koska ne on piirretty 

rn.aanrnittaushallituksen karttapohjille. Tilauksia vesiha.llitus kuitenkin ot

taa ja toimittaa ne edelleen MMH:lle. Nain on mahdollista. hankkia myos 

vesihallituksen alkuperaisia karttoja. Menetelma on kuitenkin todettu hanka

laksi ja usein kartta jaa myymatta. 
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Yesipiiri 
maa stoty1:5t 

::1ksipiirros 

L
-- -----
Iydrologian toimisto 

puhtaaksipiirroksen tarlcistus 
ei hyvaksyta 

palautetaan korjattavaksi 

luettelo hyvaksytyista kar-
hyv~iksyt 1' 

~ toista peruskarttalehditt~in 
' 'v 'luettelo ,·.aanmi tta llitus kartoitetuista jtirvi stl:.i 

rttojen uusi puhtaaksipiirros luettelo myynnissa olevista 
----) 

inatus peruskartoille syvyyskartoista 

5. Muut syvyyskartoilla esiintyvat ja niilta keratta

vat tiedot 

Syvyyskartan alareunaan tai erilliseen luetteloan (jarvikarttaluettelosta 

on kopio kuvassa 3) merkitaan seuraavat tiedot: 

vesistoalueen ja jarven tunnus (joka on muotoa AB. CDE. F. GHI, jossa 

AB. CDE on paavesistoalueen ja sen jakovaiheiden numerot, F = vesis

ton tyyppi = 1 ~ joka tarkoittaa jarvea ja GHI on jarven juokseva numero 

vesistoalueen puitteissa) 

vesiston nimi 

vesipiiri 

kunta 

luotausa ika 

kartalla kuvattu v.edenpinnan korkeus 

keskiveden korkeus ja vuosijakso 

sa ann 6st e lyraja t 

purjehduskauden alivedenkorkeus 

he'inakuun keskiveden korkeus 

lahilnmat korkeuspi.steet 

vesistossa olevat asteikot 
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JARVIKARTTALUETTELU 

Vuisttiolu; Karton n:o Mittokoovo Vesipiiri Kunto 

04.144 

Jarven 
tunnus 

1.008 

1..,001 

3132 08 D 1:10 000 Kymen Sav1ta1pale 

JOrven nimi luotousoiko Vedenpinto Jarven MW Jarven Korkeus• Huomautuksio 
syvyyskort.oUa pinto-ala tilowus pisteet ( soann.rajat, pur~u-~' 

m3 den .aliv~i,l~:,stopa ha 

79Kyv1182 
Kangeslampi 30.,01.1978 100,01 5,7 h•102,14 

-Mustalampi 27.01.1978 93,87 10,2 
79Kyv1173 
h•97,84 

' 

Kuva 3. Ote jarvlkarttaluettelosta (pienennos). 

EdelHi esitettyjen piirien toimittamien tietojen lisaksi on tarkoitus kerata 

mm. seuraavia tietoja jarvista: pinta 

keskisyvyys, maksimisyvyys, tiedot 

ilavuus, teoreettinen viipyma, 

ni._L!C.d.LJ.•~L.-:1.-alueesta, tiedot aariveden-

korkeuksista, karttalehden numero, rantaviivan pituus, saarisuus ja jar

ven koordinaatit. Naista tiedoista on tarkoitus tehda ATK-pohjainen jarvi-

rekisteri. 

6. Yhteistyokohteet 

Seuraavassa luettelossa on esitetty syvyyskartoituksiin liittyvat nykyiset 

ongelmakohdat ja mahdolliset yhteistyokol).teet: 

rahoitus 

vesipintojen vaaitukset 

pistetihennykset 

varikuvaukset ja 1, 5 m kayran piirt:aminen 

karttojen piirtaminen 

karttojen myynti 

jarvireklsteri ja si liittyen ves istoaluerekisteri 

Nykyisin on MMH:n ja eri vesipiirien erilainen kaytanto monissa 

yllaolevan luettelon asioissa. Yhteistyosopimus takaisi sen, ettei ptHillek

kaista eika turhaa tyota tulisi tehtya. 
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1. Nykyvaihe maanmittaushallituksessa 

Automaatioaste on nykyaan korkein runkomittausten 
laskentatehtlvissl. Geodeettinen ja fotogram
metrinen laskenta on kokonaan automatisoitu. Taso
ja korkeuskiintopisteiden tiedot ovat tietokoneella 
pidettavissa rekistereissa. Ilmakuvarekisterin 
tietojenkeruu on meneillaan. Kartoituksen ja 
piirtamisen kohdalla automaation soveltaminen on 
vasta alullaan, mika johtuu nailll sektoreilla 
kasiteltavan tiedon ja tietojen kasittelytapojen 
poikkeavuudesta muuhun tietojenkasittelyyn 
verrattuna. 

Karttojen koneellisen piirrannan alalla olemme 
peruskartan kohdalla edenneet pisimmalle. Vuosittain 
piirretaan n. 70 lehdelle tietous soita, nimistoa ja 
korkeuskayria lukuunottamatta. Karttojen 
taydentaminen ja viimeistely tapahtuvat kasin. 

Kaavojen pohjakarttoihin piirretaan informaatiota 
peruskarttaa vahemman. Tuotannon piiriin kuuluvat 
talla hetkella pistemaiset kohteet, rakennukset ja 
osa viivainformaatiosta. 

Kiinteistotoimituksia varten piirretaan vuosittain 
n. 2000 lehtea rajakarttoja ensisijaisesti 
tietoimitusten tarpeisiin. 

Uuden karttatyypin, pohjakartan 1:5000, rajojen las
kenta ja piirtaminen on kokonaan konekasittelyyn 
perustuvaa. 

Ortokuvien valmistus tapahtuu numeerisesti ohjatulla 
ortokoj la, mihin ohjaustiedot saadaan numeerises
ta korkeusmallista. Korkeusmalli lasketaan 
digitoiduista korkeusk~yrista. Numeerista korkeus
mallia voidaan klyttll my5s esim. rinnevarjostuksen 
tuottamiseen, jota on alettu painaa 
tiekarttasarjaan. 

Eri isla teemakarttoja tuotetaan koneellisesti 
kayttaen lahtotietoina niitl valtakunnassa olevia 
konekielisiA tietoaineistoja, joissa tiedot ovat 
paikannetut koordinaatein. 
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Eo. tuotanto on osa vakiintunutta k§ytant6a. 
Tuloksiin voidaan olla osin tyytyvaisiakin, mutta 
tulee huomata, etta edel oleva automaation taso on 
viela alhainen ja kaytos on vain murto-osa niista 
sovellutusmahdollisuuksi joita numeerinen kar
tantuotanto voi tarjota. 

2. Koneellisen tietojenkasittelyn tarjoamat mahdollisuudet 

Piirretty kartta on vakiintunut maastotietojen 
esitysmuodoksi, ta us in ei muita mahdollisuuks 
aina etitakaan. Graafisen kartan esitysmuoto on 
suunniteltu silt! pohjalta, etta ihmisilmalla ja 
tajunnalla eri kohtei skinaiset suhteet on 
helppo mieltaa. Siirryt ssa numeerisiin menetel
miin ei tietokone omaa ihmisella olevaa as-
sosiaatiokykya. Graafi kartat ovat muodostetut 
pisteista, viivoista pinnoista ja nimistosta. 
Jos naita alkioita digi idaan tietokoneelle eril
lisina, voidaan tasta tiedosta hyvalla onnella 
piirtaa jonkilainen kartta. Maastotietojen 
monipuolisen kasittelyn aksi tama ei missaan 
tapauksessa riita. Tie ittelya varten 
tietojen ke inaiset eet tulee kuvata niilta 
osin kuin naita tarvi • Tama vaatii tietokan-
tajarjestelmalta hyvin jon, koska maastotietojen 
valiset suhteet ovat moninaiset. 

Tietojen keskinaisia suhtei ovat esimerkiksi: 

- Miten viivat muodostuvat pisteista 

- Miten alueet muodostuvat viivoista 

Miten yhteysverkko muodostuu risteysten 
valisi osista 

- Mitk! ovat naapurialueita 

i 
perusteella 

kohteiden etsiminen aseman 

Eri kohtei iin tulee voida liittaa 
mielivaltainen maara lisatietoja 

Naiden lisa 
olevista. 
hyvin montaa, 
nama eksplisii 

i uusia suhteita voidaan johtaa edella 
mui eita tarvitaan 

mielekasta kuvata myos 

Toinen asiaa teknisesti hankaloittava seikka on 
tiedon maara. Kartoilla kuvataan uskomattoman suuria 
tietomaaria, joiden sii inen tietokoneelle vie 
reaursseja ja varsinkin den sittely kuluttaa 
koneai huomattavan on. 

Ed mainituista is johtuu, et tehtavan rat-
isu tulee olla hyvin suunniteltu, jotta saavutet-
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taisiin tarvittava toimivuus ja myos taloudellisuus. 
Kuitenkin, jos nama seikat voidaan oikein ratkaista, 
avautuu tietojenkasittelylle aivan uusia nakoaloja. 
Suunnittelutehtavlt, jotka aikaisemmin on tehty 
manuaalisesti piirrettya karttaa apuna klyttaen, 
voidaan siirtaa tietokoneelle. Erilaiset karttaa 
apuna kayttaen tehtavat invetoinnit voidaan auto
matisoida kokonaan, jos tarvittavat tiedot ovat 
numeerisina. Tulostukset voidaan saada erilaisina 
karttoina kayttaen haluttuja karttamerkkeja. 

Piirrettyjen karttojen valikoimaa on mahdollista 
monipuolistaa radikaalisti. Kukin kayttaja voi tuot
taa haluamansa kartan mittatilaustyona kohtuullisen 
edullisesti. Karttaa ei tasta syysta tarvitse pitaa 
enaa yhta vakiomuotoisena, vaan voidaan tehda 
kutakin tarvetta varten "tilapaisia" karttoja. 
Kartta voidaan tulostaa niinkin hetkellisesti kuin 
kuvaputkelle halutulla tietosisallolla. 

3. Sovellutusmahdollisuuksia 

Tassa kappaleessa kuvaan eraita mahdollisia sovel
lutuksia, joiden kuvittelen herattavan kiinnostusta 
vesihallituksen piirissa. 

Vesistojen virtausmallit voidaan rakentaa maas
totietoihin perustuviksi. Vesisto koostuu jokien ja 
jarvien muodostamasta verkosta. Kartoilla vesiston 
kuvaus tietokoneelle siirre~tyna ja strukturoituna 
tietokantana kertoo vesien virtauksen. Tata 
tietoutta voidaan taydentaa virtausmaaria ja 
-nopeuksia ym. asioita koskevilla tiedoilla. Naihin 
tietoihin perustuen voidaan ennustaa miten esim. 
jokin paasto ylajuoksulla vaikuttaa alajuoksulla. 
Tassa esimerkissa tiedot kohdistetaan kuhunkin 
vesiston osaan, joka puolestaan on maastotietoa. 
Taten voidaan kartoilla kuvatun vesistoa koskevan 
maastotiedon sanoa olevan rungon, johon muuta tietoa 
voidaan hyvin liittaa. Tietojenkasittelyn kannalta 
on ehdottoman valttamatonta tuntea vesistoosien 
tietojen topologia ja on oltava myos kykya kasitella 
tata tietoutta vaadittavalla tavalla. 

Allashanketta suunniteltaessa voidaan eri 
vedenkorkeusarvoilla laskea mita kiinteistoja, 
rakennuksia ja maankayt lajeja jaa veden vaikutuk
sen piiriin. Edelleen voidaan todeta katkeavat yh
teydet seka suuriako vesimaaria voidaan varastoida 
eri vedenkorke vaihteluvaleilla. 

VesistBjen syvyysarvojen ollessa tallennettuina 
tietokoneelle voidaan laskea vesimaarat ja 
esimerkiksi interpoloida syvyyskayrat piirrettaviksi 
halutuilla syvyysarvoi 
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Nakemykseni mukaan kartantuotannossa siirrytaan 
kohti numeerisia ja tietokeskeisia menetelmia, mika 
tuo mukanaan syvalle kayvia muutoksia. Nama muutok
set koskevat seka kartantuotantoa itseaan etta 
hyvaksikayttajia. Radikaaleimmat muutokset 
nahdakseni koskevat nimenomaan tiedon 
hyvaksikayttomahdollisuuksien monipuolistumista. 
Suunnittelumenetelmat voivat automatisoitua ja 
erilaisten vaihtoehtojen laskeminen helpottuu, kun 
myos maastoon liittyva tietous voidaan ottaa mukaan, 
mika tahan mennessa on ollut puuttuva rengas. Paitsi 
suunnittelumenetelmia voidaan rakentaa erilaisia 
valvontajarjestelmia, joilla tarkkaillaan ympariston 
tilaa. 

Maastotietojen numeeriset kasittelymenetelmat ovat 
olleet jo eraita vuosia tuotannollisessa kaytossa. 
Parempaan tiedonhallintaan perustuvaa toisen 
sukupolven jarjestelmaa aletaan ottaa tuotannol
liseen kayttoon jo kuluvana vuonna. Kaikilta osin 
tama on tuotantokaytossa parin vuoden kuluessa. 

Numeerista maastotietoutta on kaytettavissa talla 
hetkella joidenkin satojen peruskarttalehtien 
alueelta, mutta taman kay ··kelpoisuus on rajallis
ta. Tama johtuu kaytossa olleen tiedonhallintarat
kaisun puutteellisuuksista, missa alue- ja yhteys
tietoja ei kuvata. 

Tiedonkeruu valtakunnallisessa mitassa peruskartan 
tai sita suuremmassa mittakkavassa kestaa vuosikym
menia. Tama tulee ottaa huomioon sovellutuksia 
rakennettaessa. Pienemmissa mittakaavoissa, esim. 
1:200 000, ei tyo puolestaan vie paljoa aikaa. 
Olennaista on kuitenkin huomata numeerista aineistoa 
jo olevan kaytettavissa ja riittavasti struk
turoituna, jotta sovellutusten kehittaminen ja tes
taaminen on mahdollista alo ttaa. 
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K A U K 0 K A R T 0 I T U S 

HAVAINTOMENETELMAT 

Kaukokartoitus tarkoittaa niit~ teknisi§ menete1mi§, joi11a 

matkan paast~ kerataan tietoa maasta, vedesta ja i1make

hasta, seka sen j~1keen muokataan ja tu1kitaan havaintoja 

kunkin kaytt5tarpeen mukaan. 

Kaukokartoitus on jo varsin vanha menete1ma, mutta viimeis

ten 10-15 vuoden aikana kehitys on o11ut hyvin nopeaa joh

tuen 1isaantyneesta tiedon tarpeesta ja uuden tekniikan 

kehittymisesta. 

Tietoa ker~t~~n havainto1aittei11a, jotka y1eisimmin re

kisteroivat e1ektromagneettista satei1y~, mutta my5s akusti

sia, magneettisia ja seismisia mittauksia suoritetaan. 

Havaintolaitteet voivat o11a joko aktiivisia tai passiivi

sia. Aktiiviset 1aitteet lahettav~t s~tei1y~ ja rekisteroi

v~t kohteesta takaisin heijastuneen s~teilyn, esimerkkina 

aktiivisesta havaintolaitteesta voidaan mainita tutka. 

Passiiviset havaintolaitteet sen sijaan mittaavat kohteen 

emittoimaa sateilya tai kohteesta heijastunutta auringon 

s~teilya, esimerkkein~ kamera, TV, monikanavaiset ja 1amp5-

kei1aimet seka mikroaa1toradiometri. 

Havaintoalustana on kaytetty paaasiassa 1entokonetta, mutta 

myos korkeista torneista, ilmapa11oista, helikoptereista 

ym. on teh·ty havaintoj a. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

on tul1ut mahdol1iseksi k~ytt~a satelliitteja havaintoalus

tana, ja talla hetkell~ niill~ on ratkaiseva merkitys koko 

kaukokartoi'tusalan kehitykse1le. Myos maasta kasin tehda~n· 

kaukokartoitushavaintoja, esim. i1makehan ominaisuuksien 

selvittamiseksi. 

Nykyiset havaintolaitteet antavat kuvatietoa, joka voi o11a 

joko valokuva-· tai digitaa1isessa muodossa. Aikaisemmin ku-
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via voitiin hyodyntaa vain visuaalisella tulkinnalla, mutta 

tietokoneiden nopea kehitys on tehnyt mahdolliseksi kasitel

la ja tulkita numeerista kuvaa. 

Vanhin ja yleisimrnin kaytetty kaukokartoituksen .havainto

laite on ilmakuvakamera. Kartoituskuvaukset suoritetaan mit

takameralla, jonka kuvakoko on nykyaan 23x23 em ja objektii

vin polttovalit vaihtelevat 88 mm:sta 300 mm:iin. Joihinkin 

tulkinta- ja tiedustelukuvauksiin kaytetaan erilaisia ei-mit

takameroita. 

Valokuvauksen rajoituksena on se, etta sateily rekisteroidaan 

filmille, joten jatkokasittely voidaan valittomasti tehda 

vain visuaalitulkintana .. Lisaksi filmi pystytaan herkistamaan 

vain sateilylle, joka ulottuu ultravioletista lahi-infraan, 

ts. nakyvan valon alueelle ja vain vahan sen ulkopuolelle. 

Eniten kaytetty kuvausmateriaali on mustavalkoinen pankro

maattinen filmi, jonka herkkyysalue on lahinna ihmisen sil

maa vastaava. Sen varien erotuskyky on yleensa hyva, mutta 

koska se ei ole erityisen herkka vihrealle valolle, jaavat 

kasvillisuuden keskinaiset savyerot heikoiksi, mika vaikeut

taa esimerkiksi puulajien toisistaan erottumista. 

Mustavalkoinen infrapunafilmi on herkistetty nakyvan valon 

tempiaaltoiselle osalle ja lahi-infra~alueelle 900 nanomet

rin aallonpituuteen saakka. Kuvaan syntyvat harmaasavyt riip

puvat kohteen kyvysta heijastaa infrasateita, esimerkiksi 

lehtipuut ovat voimakkaasti heijastavia ja kuvautuvat vaa

leiksi, kun taas havupuiden neulaset imevat infrasateilya 

ja kuvautuvat paljon tummemmiksi. Vesip:lnnat absorboivat 

infrasateilya ja ovat siten kuvassa tummempia kuin pankro

maattista filmia kaytettaessa. 

Tavallinen varifilmi, jota kaytetaan ilmakuvauksissa, on 

nakyville vareille herkistettya negatiivi- tai positiivifil

mia. Varifilmi soveltuu maa- ja kallioperan tulkintaan. Sil

la on my5s hyva vedenlapaisykyky, joten se soveltuu vesialu

eiden tulkintaan. 
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Vari-infrafilrni eli vaaravarifilrni on kaantofilrni, joka on 

herkka vihrealle-, punaiselle- ja infrapuna-aallonpituudelle. 

Lehtivihrea kuvautuu talla filrnilla sinipunaiseksi tai pu

naiseksi ja erot ovat varsin selvat eri kasvilajeilla. Vari

infrafilrni soveltuu tulkintoihin, jotka kayttavat hyvakseen 

pintakasvillisuuden antarnia tietoja, rnutta voivat myos suo

raan kayttaa maaperan varieroja johtopaatosten tekoon. 

Vaaravarikuvista on saatu erinornainen keino kasvitautien 

ja -tuholaisten varhaiseen havaitsemiseen kuvatulkinnan avul

la. Myos vesien saasturnista voidaan tutkia vaaravarikuvilta. 

Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimisto ottaa vuosittain 

n. 5000-7000 ilmakuvaa paaasiassa kartoitustarkoituksiin. 

Naista suurin osa on otettu mustavalkoiselle pankromaatti

selle filrnille. Varikuvia otetaan vuosittain vain rnuutama 

sata. Varikuvista olisi ilmeisesti hyotya rnoniinkin tulkinta

tehtaviin, mutta kayttoa on rajoittanut suhteellisen korkea 

hinta, joka johtuu lahinna kuvien valmistuskustannuksista, 

seka tulkintakokemuksen puute. 

Toinen lentokoneeseen asennettava havaintolaite on keilain, 

jonka etuna on se, etta havaintoja voidaan tehda myos silta 

spektrinalueelta, jota ihmissilma ei pysty aistimaan tai 

filmimateriaali rekisteroimaan. Lisaksi havainnot ovat 

nurneerisessa muodossa, mika mahdollista kuvien digitaalisen 

kasittelyn ja tulkinnan. 

Monlkanavalsen kellalmen tolmlntakuvlo. 
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Lentokonekeilain on laite, jolla lentokoneeseen asennettuna 

voidaan mitata kohteen sateileman energian paikallinen ja 

spektrinen jakautuma. Kohteen heijastama tai emittoima sa

teily voidaan mitata ja rekisteroida yhdella tai useammalla 

aallonpituuskanavalla pienelta maastoelementilta kerrallaan. 

Sateilyhavainnot talletetaan yleensa digitaalisessa rnuodossa 

rnagneettinauhalle, jolloin niiden kasittely ja tulkinta 

suoritetaan automaattisilla ja interaktiivisilla ohjelmilla 

atk:n avulla. Kun sateilymittaukset tehdaan monikanavakei

laimella, voidaan havaintoja tulkittaessa valita sellainen 

kanavakombinaatio, jolla halutut seikat saadaan parhaiten 

selville. Monikanavakeilaimen havaintoja tulkittaessa kay

tetaan yleensa 2-5 kanavan havaintoja. 

Yksikanavaiset keilaimet toimivat yleensa lamposateilyn 

alueella$ Kaksikanavaisissa keilaimissa on yleensa lampokana

va ja ultravioletti- tai keski-infra-kanava. 

Monikanavakeilainhavainnoinnissa kaytetyt aallonpituusalueet: 

280 - 400 nm 

400 700 run 

700 - 1500 run 

1500 - 6000 nm 

6000 -14000 nm 

eli ultraviolettialue 

eli nakyvan valon alue. Havaintoja voi

daan tehda myos kameralla tavalliselle 

filmille. 

eli lahi-infran alue. Havaintoja voi

daan tehda myos kameralla infra-filmille. 

eli keski-infran alue 

eli pitkan infran alue (lampoinfra) 

Lentokonekeilainta on kokeiltu Suomessa kahteen otteeseen 

vuokratulla laitteistolla VTT:n ja maanmittaushallituksen 

toimesta eri s,ovellutusaloille. 

Vesitaloudellisista sovellutuksista mainit~akoon, etta 

lentokonekeilaimen avulla voidaan seurata vesistojen pinta

vesien virtaussuhteita ja lampotiloja. Patopenkereiden 

vuotokohdat, joissa vesi tihkuu penkereen lapi, ovat loydet-

ssa keilaimen avulla. Tulva-alueiden maaritys myos itse 
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tulvan jalkeen seka vahinkojen arviointi on myos rnahdollista. 

Keilain soveltuu rnyos lurnipeitteen ja jaatilanteen seurantaan. 

Lentokonekeilairnen hankinta Suomeen on ollut vireilla jo usei

ta vuosia. Kayttajien keskuudessa pidetaan keilaimen hankki

mista varsin yksimielisesti tarpeellisena, vaikka jatkuvia 

operatiivisia sovellutuksia ei juuri kenellakaan ole. Mahdol

linen keilaimen hankinta nayttaa joka tapauksessa siirtyvan 

ainakin vuosikyrrunenen loppupuolelle. 

Uusin kaukokartoituksen muoto on satelliittikuvaus, jota ehka 

kauimmin ovat kayttaneet hyvakseen meteorologit. Saatekokuut 

ovat palvelleet saaennustusta jo toistakymmenta vuotta. Suomes

sakin on jo kaksi saasatelliitin kuvien vastaanottoasernaa, 

ilrnatieteen laitoksella saaennustuksia varten ja rnerenkulku

hallituksella rnerijaatilanteen seurantaa varten. 

Satelliittikuvien laajernpi hyodyntarninen alkoi vuonna 1972, 

kun NASA lahetti luonnonvarojen tutkirnussatelliitin ERTS l:n, 

joka myohemrnin nirnettiin LANDSAT l:ksi. Sarjaa on sittemrnin 

jatkettu lahe1:tarnalla satelliitit LANDSAT 2 v.l975, LANDSAT 3 

vuonna 1978 ja LANDSAT D kesalla 1982. LANDSAT 3 on viela toi

minnassa ja LANDSAT D:n kuvia odotetaan saatavan lahikuukausina. 

Kaikissa LANDSAT satelliiteissa on samanlainen nelikanavainen 

keilain. Se ottaa kuvia neljalta aallonpituusalueelta: kahdelta 

..:OKONAISAVAUSKULMA "')1.[)6 ASTETTA 

KEILAIMEN TOIMINTAPERIAATE 
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nakyvan valon ja kahdelta infrapunavalon alueelta maastoerotus

kyvylla 80 m. LANDSAT D:ssa on lisaksi uusi havaintolaite 

Thematic Mapper, jossa on 7 kanavaa ja maastoerotuskyky on 30 m. 

Havainnot vastaanotetaan radioaalloilla digitaalisessa muodossa 

maa-asemille, joita on toiminnassa kymmenkunta eri puolilla 

maai1maa. Vuonna 1975 rakennettiin Fucinoon, Italiaan, vastaan

ottoasema, joka y1taa Oulun korkeudelle asti. Pohjois-Euroopan 

tarpeita varten tehtiin Kiirunaan vastaanottoasema, joka aloitti 

toimintansa kesakuussa 1978. Sen a1ue peittaa koko Suomen. 

Fucinon ja Kiirunan asemat ovat Euroopan avaruusjarjeston 

ESA:n alaisia ja niiden toiminnasta huolehtii EARTHNET-verkosto. 

Maanmittausha1litus teki EARTHNETin kanssa sopimuksen kevaa1la 

1979 ja huolehtii kuvien valitykseen 1iittyvista asioista 

Suornessa .. 

Kuvia saa joko numeerisessa muodossa magneettinauhoi11a tai 

va1okuvatuotteina. Tahanastinen kaytto on ollut paaasiassa 

visuaalista tulkintaa valokuvilta, koska numeeriseen kuvanka

sittelyyn tarvittavia laitteita on vain VTT:lla ja siella ei 

ole kapasiteettia muuhun kuin tutkimustoimintaan. Kuitenkin 

satellittikuvien taysimittainen hyodyntaminen edellyttaa ku

vien digitaalista kasittelya, joko kuvien parantamista ja tu

lostamista visuaalista tulkintaa varten tai automaattista 

tulkintaa tietokoneessa. Taman takia maanmittaushallituksessa 

on vireilla tuotantoon soveltuvan kuvankasittelylaitteiston 

hankkiminen. Sitti varten on esitetty maararahaa vuoden 1983 

budjettiin. 

Satelliittihavaintoihin perustuva kaukokartoitus soveltuu 

erinornaisesti tehtaviin, joissa laajojen alueiden 1uonnono1o

suhteista halutaan saada nopea y1eiskasitys. Erotuskyvyn huo

nous on rajoittanut yksityiskohtaisempien tietojen keruuta, 

mutta jo lahetetty LANDSAT D tuo parannusta tahan asiaan, 

samoin v .. l984 lahetettava SPOT satellitti, jossa erotuskyky 

on parhaimmillaan 10 rn maastossa. 
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Satelliittikuvien kayttoa on Suomessa tutkittu ja kokeiltu 

jo useita vuosia eri aloilla, mm. maanmittaushallituksen, 

topografikunnan ja VTT:n yhteistyona on tehty koetoita pieni

kaavaisten karttojen valmistuksessa. Naita koetoita voidaan 

pitaa opetteluna ja menetelmien kehittamisena LANDSAT D:n ja 

SPOT:in kuvia varten, joita odotetaan voitavan kayttaa kartto

jen ajantasallapidossa ja valmistuksessa. 
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1. Lahetettyja sate11iitteja 

1.1. LANDSAT 1 (1972·-78), LANDSAT 2 (1975-1982), LANDSAT 3 

(1978-

USA (NASA) 

Rata ku1kee napojen kautta aurinkoon synkronoituna, 

korkeus n. 920 km. Sate11iitti ku1kee samaa rataa 18 pai

van va1ein. Kuvat vastaanotetaan maa-asemi1la, joista 

1ahin on Kiirunassa, taikka nauhoitetaan sate11iitissa 

ja puretaan USA:n maa-asema11a. 

Havainto1aitteet: 

manikanavakei1ain: (MS$) 

erotuskyky 80 m 

Return Beam Vidicon (RBV) 

erotuskyky Landsat 3:n RBV-kamerassa 40 m 

1.2. Heat Capacity Mapping Mission (HCMM) 1978-80 

USA (NASA) 

Kokee11inen sate11iitti, joka mittaa maan 1amposatei1ya 

paiva11a ja yo11a. Rata ku1kee 1ahe1ta napoja aurinkoon 

synkronoituna ja toistuu 16 paivan va1ein. 

Havainto1aite: 

Heat Capacity Mapping Radiometer 

lampokanava ja nakyvan va1on kanava 

erotuskyky 500 m 

1.3. SEASAT 1 (kesa-1okakuu 1978) 

USA (NASA) 

Kokee11inen satel1iitti, tarkoitettu 1ahinna meria1ueiden 

tutkimiseen. Useita havainto1aitteita, mm. Synthetic 

Aperture Radar (SAR), jonka erotuskyky n. 20 m. 



1.4. NIMBUS 7 (1978 -

USA (NASA) 
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Kokeellinen satelliitti tarkoitettu l~hinn~ meri- ja 

rannikkoalueiden tutkimiseen. 

Havaintolai tteena rrun. Coastal Zone Color Scanner (cz:cs) , 
erotuskyky 825 m. 

1.5. TIROS N (1978 -

USA (NASA/NOAA) 

) , NOAA 6 (1979 -

Saasatelliitteja, NOAA aikoo pita~ kaksi t~llaista sa

te1liittia yhtaaikaa toiminnassa lahivuosina. 

Erotuskyky n. 1 km. 

1.6 Monispektrikamera (MKF 6) 

Neuvostoliitto 

Kuvia on otettu miehitety1t~ Sa1jut avaruusasemalta sek~ 

miehitt~mattomista Sojuz satelliiteista. 

Kamera ot·taa kerral1a ne1j~ eri aa11onpituusalueen kat

tavaa kuvaa, erotuskyky on n. 10-20 m. 

1.7. LANDSAT (D 16.7.1982-

USA (NASA/NOAA) 

sarjan uusin ja kehittynein sate1liitti, jossa 

on umsji. ttu kantoalusta, uusi havainto1ai te (Thematic 

Mapper) , vanha monikanavakei1ain (MSS jatkuvuuden 

vuoksi seka jarjeste1ma kuvien vastaanottamiseksi 

muiden satelliittien kautta. 

Havaintolaitteet: 

Monikanavakeilain (MSS) r erotuskyky 80 m 

Thematic Mapper (TM) , erotuskyky 30 m 
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2. Suunniteltuja sate11iitteja 

2 • 1 • SPOT ( 19 8 4) 

Ranska, Ruotsi, Be1gia 

Satelliitti on tarkoitettu lahinna maa-alueiden tutki

rniseenft Satelliitti tulee kulkemaan lahes napojen 

kautta aurinkoon synkronoitua rataa, joka toistuu 26 

paivan valein. Havaintolaitetta voidaan kaantaa sivu

suunnassa, jol1oin samaa aluetta voidaan kuvata useam

min ja lisaksi on mahdollista ottaa stereokuvia. 

Havaintolaitteina 2 kpl High Resolution Visible (HRV) 

pankromaattinen, erotuskyky 10 m 

monikanavainen, kolme kanavaa, erotuskyky 20 m 

2.2. MOS 1 )1985) I MOS 2 (1987?) I MOS 3 (1990?) 

Japani 

MOS = Marine Observation Satellite. 

Kokeellisia satel1iitteja, jotka on tarkoitettu 

meri- ja rannikkoalueiden tutkimiseen. 

2.3 .. NOSS (1986) 

USA (NASA/NOAA) 

NOSS = National Oceanic Satellite System on tarkoitettu 

meri- ja rannikkoalueiden tutkimiseen. Useita havainto

laitteita. 

2.4. COMSS (1986) 

European Space Agency (ESA) 

COMSS = Coastal Oceans Monitoring Satellite System on 

ESA:n ensimmainen kokeellinen kaukokartoitussatelliitti, 

joka on tarkoitettu meri- ja rannikkoalueiden tutkimi

seen. Useita havaintolaitteita. 



SA'l'ELLIITrriEN OMINAISUUKSIA 

Satelliitti Korkeus Havainto1aitteet 
Hurnautuksia 

~ ·-
I Lyhennys Aallon- Erotus- Kuva-

pituus kyky ala 

LANDSAT 1-3 920 km .- 0,5-0,6 

} 80 m 

I~ 

0,6-0,7 urn 

MSS 0,7-0,8 urn 185 km 

0,8-1,1 urn 

10,4-12, 6urn 240 m vain L3 ....... ... 

ffiV j 0,47-0,57 unl} 185 X 

L~ ja 
0,58-0,68 uml n.60 m 

185 km
2 

0, 70-0,83 urn 
' 

RBV, L3 0,51-0,75 urn n.40 m 99x99 km2 
2 kameraa pei t-

I t.aa yhteensa 

I 183 km 1evean 
a1ueen 

LANDSAT D 710 km MSS ks. Landsat ,., 
1 ... 0,45-0,52 urn 1-3 

0,52-0,60 urn 

'IM 0, 76-0,90 urn ~ 185 km 

1,55-1,75 urn 

1 2,08-2,35 urn . 

._ 10,4-12,5 urn I 120 m 
,. 

SPar 1 830 km 
/ 

} 20m 

0,50-0,59 urn 

I 2 kpl 
0,6l-0,69um 2x60 km 

I 
HRV 

0,80-0,91 urn I i 
I 

~ 

0,5-0,9 um 10 m 2x60 km I 
I 

I 

I 
I 

I I I 
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Kaukokartoi tustekniikka laajemmassa merki tyksessa 
kasittaa monikanavakeilaimeen perustuvien menetel
mien lisaksi myos normaalin ilmakuvaustekniikan. 
Koska viime mainittu on yleisesti tunnettua, en 
tassa yhteydessa siihen puutu, vaan keskityn keilain-r 
ten hyvaksikayttomahdollisuuksien arviointiin. 

Satelliittiin tai lentokoneeseen sijoitetun keilaimen 
havainnot saadaan suoraan numeerisessa muodossa. 
Nii.ta voidaan hyvaksikayttaa paaasiassa kahdella 
toisistaan poikkeavalla tavalla: Ensiksikin havain
noista voidaan tuottaa visuaali tulkintatehtavia 
varten erityisesti prosessoituja vaaravari-ilmakuvia 
vastaavia varikuvia, joita tulkitaan normaaleja ilma
kuvatulkintamenetelmia kayttaen. Toiseksi havaintoja 
voidaan tulkita ja yleistaa numeerisesti, jolloin 
lopputuloksena on tiettyyn tarkoitukseen tulkittu 
ja esim. painettu kartta. Lisaksi voidaan tulostaa 
erilaisia taulukkoja, esim. pinta-aloista. 

Liitteessa 1 esitetyn kaavion mukaan keilaimesta 
saatavat havainnot kalibroidaan tekemalla niihin 
radiometrisia korjauksia, jolloin niista mm. poiste
taan raidoitusta seka tasataan savyasteikkoja. Ta
man jalkeen havainnot oikaistaan numeerisesti kaytet
tyyn karttakoordinaatistoon, joss a apuna tarvi taan 
useita tukipisteita kuvaa kohden. Satelliittihavain
not oikaistaan yleisimmin yhtenaiskoordinaatistoon, 
jolloin saadaan yhtenainen koko Suomen alueen peitta
va jarjestelma. Oikaisun yhteydessa muutetaan ha
vaintopikselin koko koordinaattijarjestelmaa ~arem
min sopivUksi ( esim. 80 x 60 me:.. -1 50 x 50 m ·). 

Oikaisun lopputuloksena syntyneesta havaintotiedos
tosta voidaan visuaalitulkintatehtavia varten tulos
taa erilaisten numeeristen kuvankasittelyprosessien 
jalkeen erilaisia eri kanavia vastaavia mustavalko
dioja, joista voidaan valmistaa erilaisia varikuvia. 
Ne voidaan myos monistaa painamalla monivarikuviksi. 
Saatujen kokemusten mukaan oikein valitulla kasitte
lylla voidaan helpottaa tiettya visuaalitulkintateh
tavaa ja parantaa tulkintatuloksen luotettavuutta 
huomattavasti. Esim. avosoiden tulkinta Lapin olo
suhteissa onnistui koetyossa lahes 100 prosenttisesti, 
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mika ilmakuvilta ei aina onnistu. Tallaisia erikois
kasiteityja kuvia voidaan valmistaa mm. malminetsin
taa, metsanarviointia ja maankayton selvittelya var
ten. Myos vesialueiden inventointia varten voitaneen 
valmistaa erikoiskuvia. 

Oikaistua havaintotiedostoa voidaan myos tulkita 
ja yleistaa numeerisesti. Tulkintamenetelmat voi
daan jakaa kahteen paaryhmaan: ohjattuihin ja ohjaa
mattomiin. Ohjatussa menetelmassa tulkinta-avaimet 
annetaan ohjelmalle ennen tulkintaa, kun taas ohjaa
mattomassa menetelmassa havainnot luokitellaan tilas
tollisin perustein samankaltaisiin ryhmiin, joiden 
merki tys sel vi tetaan myohetmnin. rrulkinnan luotetta
vu.uden parantamiseksi on ohjelmia kehi tetty viime 
aikoina siten, etta ne ottavat huomioon myos tulkit
tavan pikselin lahiympariston ominaisuudet. Tulkin
tatiedostoa voidaan myos yleistaa esim. siten, etta 
sovittua pikselimaaraa pienemmat kuviot karsitaan 
pois jane yhdistetaan siihen kuvioon, mita ymparis
tossa on eniten (liite 2). Yleistyksen sivutuottee
na saadaan myos taydellinen kuvioluettelo (liite 3). 
Yleistys elmalle voitaisiin tehda esim. taydellinen 
Suomen jarvien luettelo pinta-aloineen ja sijainti
tietoineen. Tulkituista ja yleistetyista havainnois
ta eli numeerisesta kartasta voidaan ohjelmallisesti 
maarittaa myos esim. rantaviivan pituus ja sen jakau
tuminen eri maankayttoluokkiin (liite 3). 

Numeerinen kartta voidaan tulostaa graafiseen muotoon 
esim varipintapiirturilla, matriisikirjoittimilla 
seka korkeaa graafista laatua tarvittaessa filmipiir
turilla (skanneri, kaanteiskeilain). Valmiiksi tu
lostetut paino-originaalit voidaan normaaleilla offset
painomenetelmilla painaa kartaksi, johon yleensa li
sataan myos tavallisin menetelmin valmistettuja. viiva
piirrosoriginaaleja. Naissa voidaan esittaa esim. 
ha~linnollisia rajoja, tieverkkoa, nimistoa jne. 
(liite 4) .. 

Edella lyhyesti esitettya jarjestelmaa on kehitelty 
l8_hinna ohjelmavalmiuksien osal ta yhteistyossa maan
mittaushallituksen ja VTT:n maankayton laboratorian 
kesken jo use an vuoden ajan. Talla hetkella kehi tys·
tyo keskittyy visuaalitulkintaan sopivien kuvatyyp
pien tuotantomenetelmiin. Jatkossa on ta:rkoitus 
p ata numeerisen tulkinnan ja yleistyksen edelleen 
kehittamiseen .. 

Laajami ttaisen koko Suomen alueen kattavan tuotannon 
kaynnistaminen on ensisijaises kiinni tuotantoon 
soveltuvan laitteistokapasiteetin saamisesta. Kun 
se toivottavasti jo lahivuos saadaan, voidaan 
ajatella satelliittihavaintoja kaytettavan pieni-
mi tt ten (( 1: ) karttojen valmistuksessa. 

eydessa esim. kunnittain 
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maank:ayttoa kuvaava kuvioluettelo pinta-aloineen 
yms. tietoineen. Satelliittien havaintoresoluution 
parannettua on myohemmin niiden kaytto mahdollista 
jopa 1:50 000-mittakaavaisten karttojen valmistuk
sessa. Tallainen tehtava olisi yleisiin kartasto
toihin kuuluvana valtion kustannettava. 

Erikoistarkoituksiin prosessoitujen havaintojen ka
sittelysta aiheutuvat kustannukset tultaneen peri
maan sellaisenaan tilaajil ta. 'rahan ryhmaan tullee 
kuulurnaan myos mahdollisesti hankittavan lentokone
keilaimesta ja silla saatavien havaintojen kasitte
lysta aiheutuvat kustannukset. Lentokonekeilainta 
voidaan hyodyntaa suppea-alaisissa paikallisissa 
tehtavissa, jolloin esitysmittakaavat ovat > 1:20 000. 
Lentokonekeilainhavaintojen kayttoa rajoittanee kui
tenkin niiden oikaisussa olevat ongelmat seka erit
tain suuri tietomaara. Samaan lopputulokseen voi
taneen usein paasta kayttamalla normaalia vaaravari
kuvausta ja sen tulkintamenetelmia. Todettakoon, 
etta vaaravarikuva voitaisiin tarvittaessa digitoida 
ja kasitella edelleen numeerisesti eteenpain keilain
havaintojen tapaan. 
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KAAVIO KEILAINHAVAINTOJEN KAYTOSTA KARTASTOTEHTAVISSA 
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Yleistyksen eri vaiheita mittakaavassa 1:60 000 
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a. Aikuperdinen luokitustulos 

I 

1.''--

b. Aukean aariviivayleistys 

c. Lopull inen kortto 

Vesi 

~i~~~ Pel to 

Aukea 

Tulki tsematon 

valkoinen = metsa 

Lahdc:>: VT'r /Maankaytc)n laborator.io: T'iedonanto 40 
Lc.lndsat-kuvicn nwneeriseen tulkintaan per-ustuva 
~lenikaavainen maastokartoitus 
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Esimerkki yleistysohjelman tuottamasta kuvioluettelosta 

Information processed from digital map 

Municipality 

Class Saarijarvi Uurainen 

km2 % km 2 % 

Water areas 139.58 13.6 21.99 5.9 

Cultivated areas 128.82 12.5 44.58 11.9 

Cut areas, open bogs 53.56 5.2 22.06 5.9 

Wooded areas 674.86 65.6 276.85 74.0 

Unclassified 32.12 3.1 8.62 2.3 

Total area 1028.94 100.0 374.10 100.0 

Length of shoreline 658.4km 251.4km 

The above figures are approximate. 

imerkki kunnitt sesta maankaytto-
t:i 

Lahde: aboratorio: Tiedondilto 
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Ote satelliittikuvapohjoisesta kartasta 1:200 000 
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No 
colour 

Water areas and shorelines 

Cultivated areas 

Cut areas, open bogs 

Wooded areas 

Unclassified containing residential 
areas, sand holes, open bogs etc. 

Legend 

These area figures have been digitally rectified, classified 
and generalized from Landsat imagery dated July 6th, 1977. 

· Pixel size is 60 m x 60 m. 

s . 
yrjl .~)vdjlirvi 

Bogs 

Roads 

Railway, airfield 

Place names 

Boundaries of the municipalities 
of Saarijarvi and Uurainen 

These line figures have been prepared from the existing 
map originals, scale 1:200000. 



Risto Lemmela 

KAUKOKARTOITUKSESTA VESIHALLITUKSESSA 

Johdanto 

Vesitaloudessa ja hydrologiassa kaukokartoitusmenetelmia voidaan 

soveltaa mm. selvitettaess~ ja mitattaessa sadantaa, lumipeitteen 

kattavuutta ja lumen sulantaa, vesistojen jaapeitetta, tulva-alu

eiden laajuutta., vesistojen veden laatua ja. lampotilaa, levakukin

toja, kasvillisuusmuutoksia ja maankosteutta. 

Kaukokartoitusmenetelmia sovellettaessa on aina. kuitenkin pidet

tavti mielessa, etta hyviin tuloksiin paasy edellyttaa tutkittaval

ta ja tulkittavalta alueelta samanaikaisia valittomia mittaustulok

sia kuten virtaama- j a sademi ttauksia, lumen vesiarvon m,3.ari tyk

sia jne. 

Seuraavassa esitetetaan tuloksia vesihallituksessa sovelletuista 

kaukokartoitusmenetelmista. 

1. Aluetekijat 

Kaikissa vesien eri kayttomuodoissa tarvitaan lahtotietoina tiet

tyjen ajanjaksojen todellisia tai todennakoisia vaJuntasuureita. 

Valuntasuureisiin taas vaikuttavat keskeisesti ilmasto- ja alueteki

jat. 

Suomen o oissa keskeisitl valuntaan vaikuttavia aluetekijoita ovat 
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alueen ala, muoto-~ korkeus- ja kaltevuussuhteet, jtirvet ja vesi-

en keinotekoinen varastoiminen, maapera seka maastotyyppi, johon 

kuuluvat metsat, pellet ja suot. 

Aluetekijoiden inventointiin soveltuu maastohavaintojen ja kart

tojen lisaksi erinomaisesti etaishavainnonti. 

Vesihallituksessa tutkimukset ovat keskittyneet Landsat-satelliit-

tikuvien ka;yttokelpoisuuden seka automaattisen tulkinnan tarjoamien 

mahdollisuuksien tutkimiseen tarkeimpia aluetekijoita inventoita-

essa. 

Landsat-kuvien visuaalista tulkintaa koskevat tutkimukset tehtiin 

Narvijoen ja Teuvanjoen vesistoalueilla, joiden yhteenlaskettu pin

ta-ala on 1526 km2 . Landsatin keilaimen kanavilta 4, 5 ja 7 otta

mista mustavalkoisista (MSS) kuvista valmistettiin varierottelua 

kayttaen varikuvat. Kuvien varisavyt valittiin niin, etta tulkitta

vat kohteet saatiin mRhdollisimman hyvin erottumaan toisistaan. Ta-

han paastiin siten, etta mitattiin muutamien testilinjojen tiheydet 

densitometrilla. Naita tiheyksia hyvaksikayttaen tehtiin sitten pin

nakkaiskopiointia kayttaen varierottelusuotimien avulla varikuva 

varimateriaalille. Kuvien mittakaava oli 1:400 000. 

Kuvilta tulkittiin taulukossR 1 n~kyv~t aluetekjjtlt. Samassa taulu

kossa on esitetty myBs saavutetut tulokset. 
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,Taulukko 1. Landsat kuvien visuaa1isessa tu1kinnassa tu1kitut a1ue-

tekijat ja saadut tu1okset 

A1uetekija 

pe1lon osuus 
pinta-alasta 

suon osuus 
pinta-alasta 

puuston maara 

Landsat-kuvi1ta 
tu1kittu 

28 % 

28 % 

109 m3/ha 

1) Peruskarttojen mukaan. 

Kartoi1ta ja muil1a inventointi
menete1mi11a saatu tu1os 

26 % 1 ) 

39 % 2 ) 

91 m3/ha 3 ) 

2) Vuoden 1961 inventoinnin mukaan. Taman jti1keen on soita ojitettu 

paljon, joten ohutturpeisten soidan voidaan katsoa muuttuneen met

samaaksi v. 1974. Tal1a hetkella alueen suoprosentti on noin 30. 

3) Vuoden 1968 valtakunnallisen metsien inventoinnin mukaan. 

Maalajisuhteita pyrittiin myBs tu1kitsemaan, mutta tu1okset olivat 

riittavan hyvia ainoastaan turvemaiden osalta. Vertailujen tekoa 

vaikeutti se, etta kartoi1ta ei o11ut saatavissa riittavan tarkkoja 

tietoja a1ueen maa1ajijakaumasta. 

Visuaa1isel1a tu1kinnal1a saavutetut tulokset o1ivat niin hyvia, etta 

tutkimuksia paatettiin jatkaa samaa kuva-aineistoa mutta automaattis-

ta tu1kintaa ktiytttien. Tlihtin tarjoutui tilaisuus, kun valtion teknil1i-

nen tutkimuskeskus sai kayttBBnsa tarvittavan ohjelmiston. Automaattis-

ta tu1kintaa koskr:va tutkimus on1{in tehty p!Pi.nntassa VT'l1
: ssa sikali:i.i.-

sia ohjelmia kayttaen. 

Automaattisessa tulkirinassa knytetty ohjelma on tyypi1taan ns. ohjat-

tu menete1ma, jossa tu1kitsija antaa konee1le tulkintaa varten para-

metrit. Tassa tutkimuksessa oletettiin, etta kultakin tulkittavalta 
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luokalta mitattujen s~teilyjen intensiteetti on normaalisti jakautu-

nut. Talloin tulkintaparametreina ovat sateilyn intensiteetin keski-

arvovektori ja kovarianssimatriisi. 

Tulkinnassa kaytettiin kaikilta Landsat-l:n keilaimen kanavilta saa-

tuja sateilyarvoja. 

Tutkimusalueena oli Ylimarkun pieni hydrologinen valuma-alue, jonka 

aluetekijat inventointiin kenttamittausten avulla. Taulukossa 2 on 

esitetty tulkitut fysiografiset tekijat ja saadut tulokset Landsat-l:n 

havaintoja kaytettaessa. 

Taulukko 2. Landsat-l:n kuvien automaattinen tulkinta. Tulkitut 

aluetekijat ja saatuja tuloks 

Aluetekija 

pellon osuus 
p~nta-alasta 

suon osuus 
pinta-alasta 

puuston maara 

Maalajityypit 

-l<arkeat kiven
naismaat 

-hienot kivennais
maat 

-turvemaat 

Automaattisella 
tulkinnalla 
saatu tulos 

33 % 

58 % 

28 % 

Maastoinventoinnilla 
saatu tulos 

34 % 

30 % 

100 m3/ha 

jl % 

39 % 

30 % 

Kuten tuloksista havaitaan, maalajien tulkitseminen on hankalaa. Ta-

rna johtuu siita, etttl kuvan informaatiosta suurin osa on peraisin 

kasvillisuudesta silloin, lcun stereotarkastelumahrtollisuutta ei ole. 
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Kuvassa 1 on osa tietokoneen rivikirjoittimen avulla tulostetusta 

tulkintatuloksesta. Eri aluetekijat on merkitty erilaisilla kirjain

symboleilla. 

Edella kuvatuissa tutkimuksissa ei ole selvitetty, kuinka hyvin jarvet 

voidaan tulkita. Tama johtuu siit~, etta koealueilla ei ole jarvia. 

Muiden tutkimusten yhteydessa on kuitenkin todettu, etta jarvet on 

hyvin helppo tulkita satelliitin ottamilta infrakuvilta. 

Talla hetkella nayttaa silta) etta tulevaisuudessa tulee olemaan 

kaytettavissa runsaasti nykyista monipuolisempaa satelliittien otta

maa kuva-aineistoa. Nain ollen myos tulkinnan tarkkuus tulee parane

maan. Tama antaa mahdollisuudet hyvin laajojen alueitten aluetekijoit

ten riittavan tarkkaan inventointiin. 

Lisaksi on tutkittu lentokoneeseen asennetun keilaimen mittaamaa 

sateilyhavaintoaineiston kaytto,kelpoisuutta. Tyo on osoittautunut 

kuitenkin huomattavasti vaikeammaksi kuin Landsat-l:n aineiston ka

sittely. 

2. Vesistojen syvyyssuhteiden kartoitus ilmakuvien avulla 

Vesihallitus toteuttaa parhaillaan laajaa valtakunnallista sisavesien 

syvyyskartoitusohj 1rnaa. ~~yvyyskart·oi.tustyohon liittyvt.i.t kenttamitta

ukset on suoritettu valtaosin talvikaudella. Jotta matalikot ja ran-

ta-alueet saadaan riitt 1ii tarkkuudeJ.la kaPtoitettua., aloitettiin 

1976 kokeilut i1rnakuvien soveltuvuudesta po. tyohon. 

Tyossa tutkittiin nakyvan valon Ja lahi-infran alueen (400 ... 1100 nm) 
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s&hkomagneettisen s&teilyn kulkua vedess~. 

Syvyyssuhteista ilmakuvat antavat informaatiota mm. nakyvien vari-

ja s&vyerojen perusteella. Lis&ksi voidaan kaytt&g suoraan stereoskoop

pista mittausmenetelma§ ottamalla huomioon sateilyn taittumisesta 

aiheutuva korjauskerroin. 

Tutkimuksessa koejarveksi valittiin Suonenjoella sijaitseva Suontien

selka, jossa taydennyskuvauksia ja -kartoituksia tehtiin vuosina 

1976 .... 1980. 

Kuvauksessa kaytettiin water penetratio, v~ridiaposjtiivi ja v~ri

negatiivifilmeja. Mittakaava vaihteli 1:3000 .... 1:22000 valilla ja 

lentokorkeus 550 .... 3450m valilla. Kuvauksissa kaytettiin 1,5 m 

syvyydelle asetettuja ristisignaaleja. 

Kuvassa 2 on esitetty kenttamittausten ja kuvatulkinnan avulla saatu 

1,5 m syvyyskayran sijainti. 

Tutkimuksissa todettiin sekg v~ridiapositiivi- etta v~rinegatiivi

filmin tuloksiltaan olevan lahes yhta hyvia. Varinegatiivifilmilta 

ali helpointa havaita syvyyden muuttuminen, samoin matalalta kuvatta

essa tamn. filmi antoi hierna.n pa.t·emma.n kuv<:t.n 1:i 1,3 m syvy:isir.;tti alu

eista kuin varidiapositiivifilmi. 

Syvyyssuhteiden kartoituksiin paras kuvausajankoh a on sistivesilla 

keskikesalla, jolloin vesi on kirkkaampaa n kevaisin ja syyske-

salla. 

Oman ongelman syvyyden mUnrityksissN muodost pohjan Jnatu, koska 

sailiassakin jarvess~ siinty heijastussuht ltaan erilaisia pohja-
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tyyppeja. Parhaiten erottuivat vaaleat pohjat. 

Menetelman taloudellisten kayttomahdollisuuksien arvioimiseksi tar

vitaan viela jatkoselvityksia mm. syvyyden maaritystarkkuudesta ja 

varikuvilta tapahtuvan fotogrammetrisen pistetihennyksen tarkkuu

desta. Alustavasti tallaisia toita on tehty Puulal1a ja Kivijarve11a. 

3. Lumen vesiarvon mittaaminen 1uonnon gammasatei1yn avu11a 

Erityisesti tulvasuojelun ja s~annostelyjen kannalta on tarkeaa tie

taa lumen vesiarvo eli lumipeitteess~ varastoituneena olevan veden 

maara. 

Suomessa tutkimukset lumen vesiarvon maarittamiseksi 1uonnon gamma

sateilyn avulla a1oitettiin 1976. 

Gammasatei1y on 1yhytaaltoisinta (0,003- 10 nm) sahkomagneettista 

sateilya. Gammasateily1ahteena toimii maa- ja ka11iopera. Lumen vesi

arvon mittaaminen gammasateilyn avulla perustuu siihen, etta lumipeit

teessa o1eva vesi vaimentaa sateilya ja vaimenemisen suuruuden perus

teella on veden mHfir~ lumipeitteess~ ma~ritettffvisstl. Riitt~van mit

tausnopeuden saavuttamiseksi mittaukset tehdaan lentokoneessa oleval1a 

gammaspektrometri11a. 

Kevaina 1977 ja 1978 mitattiin Vantaanjoen vesistoa1ueella ne1jantois

ta lumi1injan vesiarvot sekti vuosisadan alus 8 vakiintuneella gravi

metrise11~ menetelm~ll§ ett~ gammamenetelmtin k~yttaen. Lentokorkeus 

oli 60 m ja maan kosteusmittaukset tehtiin samanaikaisesti 1entomitta-

usten kanssa. Mittaustulokset on esitetty ssa 3. Vantaanjoen ve-



sistoalueen lumen vesiarvoksi saatiin gammamenetelman antamien 

tulosten perusteella 20.2.1978 94 mm ja 15.3.1978 108 mm. Vastaa

vat maastomittausten tulokset olivat 15.2.1978 97 mm, 1.3.1978 

12D mm ja 15.3.1978 118 mm. 

8. 

Suoritettujen mittausten mukaan menetelma on havaittu maahamme kayt

tokelpoiseksi~ Virhel~hteina ja ongelmina menetelmtln kaytettaessM 

ovat olleet lentokoneen suunnistusvirhe, lumen epatasaisesta jakau

tumisesta aiheutuvat tekijat, maaper~n pintakerroksen kosteusmuutok

set, maalajisuhteet, suot ja kalliot, ilmakehan radon seka laitteis

tojen lampotilamuutokset. Suoritettaessa mittaukset huolella, paas

t§an menetelmalla kaytannossa saatujen kokemusten ja eri maissa suo

ritettujen tutkimusten mukaan keskimaarin 4-10 % tarkkuuteen. Mene

telman tarkkuus vastaisi siten nykyisin kaytossa olevaa gravimetrista 

menetelmaa, mutta aluearvoja laskettaessa saadaan mittauksille parem

pi edustavuus. 

Koska menetelma antaa suuret mahdollisuudet lumeri sulamisaikaisten 

vesiarvojen nopeaan ja nykyista tarkempaan maaritykseen seka mahdolli

suudet mittauksiin vaikeakulkuisilla ja harvaan asutuilla seuduilla, 

jatk~taan tutkimuksia yhteistyossa KTM:n, VTT:n, GL:n ja Kemijoki Oy:n 

kanssa tavoitteena menetelman operatiivinen kaytt6. 

4. Vesistojen veden laadun kartoitus ilmakuvien avulla 

Vesihallituksessa on tutkittu ilmavaJokuvauks n kaytt6~elpoisuutta 

mm. sisavesistojen likaantumisasteen rajaamiseen. Vesinaytteet kuvat

,tavilta alueilta on otettu samanaika,isesti normaalia tiheampaa havain

toasemaverkkoa kayttaen. 



9. 

Etela-Saimaalla tehtiin 1970 tutkimus Lappeenrannan - Imatran vali

selta alueelta. Alueen paakuormitus on peraisin kemiallisesta puunja

lostusteollisuudesta. Kuvaus suoritettiin 2000 m korkeudelta seka 

v§rifilmille ett~ infrapunafilmille. 

Vesinaytteista tutkittiin natrium, ligniini, kasviplankton, ominais

sahkonjohtokyky, kemiallinen hapen tarve, perustuotantokyky, veden 

vari, sameus, pH ja happi. 

Kuvaus antoi hyvin vghan informaatiota vesist6n veden laadusta. Hait

tana kuvissa oli auringonvalon heijastumat. Varikuvat antoivat parem

mat tiedot kuin infrakuvat. Selvimrnin kuvista oli tutkittavissa veden 

sameus. 

Jatkona edelliselle tyolle valittiin seuraavaksi kohteeksi 1971 Oulun 

kaupungin edusta Peramerella. Alue on monen erityyppisen jateveden 

likaama. 

Kuvauskorkeus tassa tutkimuksessa ali 6000 m ja filmina Kodak Aero

chrome varifilmi. Negatiiveista valmistettijn paperikuvat, joissa 

kokeiltiin 12 eri savya. 

Myos tass~ tapauksessa kuvauksessa veden la~dusta saatu inforrnaatio 

ali erittain vahaista. Kuvista ali havaittavissa vain viemariputkien 

suualueilla pieniti samennusalueita. Esimerkj.ksi vaikka puhtaimman 

alueen kasviplankton.in biomassa oli 3 mg/lja rehevimman alueen kolmin

kertainen eli 9 mg/1, ei kuvien varisavyissa ollut havaittavissa eroa

vaisuuksia. 

Yhteenvetona naista tutkimuksista tehtiin johtoptlatos, etta vesist5jen 

tilan sel tamisessa ilmakuvaus soveltunee vain tapauksiin, joissa 
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~rot veden 1aadussa ovat tode11a huomattavia. Kyseeseen ta11oin 

tu1isivat eri1aisten samennusten se1vitte1y, o1jyvahinkojen 1aadun 

arviointi seka korkeamman vesikasvi11isuuden se1vitte1y. 

5. Vesiensuoje1u ja virkistyskaytto 

Vesiha1litus tilasi 1972 KM Insinooritoimistolta se1vityksen ilmakuva

tulkinnan kayttomahdollisuuksista vesiensuoje un ja vesien virkistys

kayton suunnittelussa. Tutkirnus keskittyi Bodominjarve11e ja Nuuksion 

Pitkajarve11e. 

Selvitys tehtiin olemassa olevan kuvamateriaalin pohjalta. Kaytetta

vissa oli 1000 m korkeudesta otettuja vari- ja vaaravarikuvia, 6000 m 

korkeudelta otettuja mustavalkoisia ilrnakuvia (1:30 000) seka musta

valkoisia 9000 m korkeude1ta otettuja (1:60 0 0) kuvia. 

Kuvista tulkittiin rnaalajimuodostumat, maalajien rakennettavuus maan

kayttosuunnitelmia varten seka kallioperan rakenne ja sen suhde hydro

geologisiin olosuhteisiin. Vaaravarikuvia kaytettiin lisaksi vesi- ja 

rantakasvillisuustutkimuksissa, ja niiden avulla laadittiin yleis1uon

teiSet kasviJlisuuskartat alueelta. 

Kasvillisuuden tulkinnan kanna1ta osoittautui soveltuvimmaksi materi

aal si vaaravMrifilmi, keskikes~n kuvausten tuottaessa parhaat tu

lokset. 

Taulukossa 3 on esitetty tutkimusrnateriaaliin kuuluvien kuvien tut

kittavuusasteet selvitettavistli tekij5ist~. 
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Tau1ukko 3. Er~iden tekijoiden tu1kittavuusaste eri kuvilta 

Tu1kittavia maasto
ym. tekijoita 

Maaperageo1ogiset 
muodostumat 

Ka11ion suuret 
rakennepiirteet 

Kallion pienet 
rakennepiirteet 

Rantojen maaperan 
rakenne 

Vedena1aiset karikot 

Kasvi11isuussuhteet 

Deta1jikasvillisuus 

Vapaa vesi 

Veden same us 

Mustava1ko 
1:30 000 

2 

2 

3 

3 

4 

3-4 

4 

2 

4 

Y1eiset hydrogeo1ogiset 
piirteet 2 

Tu1kittavuusaste: 

Mustava1ko 
1:60 000 

3 

1 

4-5 

4 

5 

4-5 

5 

2 

5 

3 

Varikuva 
1:10 000 

2 

3 

2 

1 

1-2 

3 

2-3 

2 

1-2 

3-4 

Vaaravarikuva 
1:10 000 

2 

3 

3 

4 

5 

2 

1 

1 

5 

2 

1 = erittain hyva 2 = hyva 3 = keskinkertainen 

4 = huono 5 = ei tl.l1kittavissa 

Tutkimuksen mukaan todettiin kuvatulkinnan soveltuvan hyvin arvioita-

essa vesien kunnostustoimenpiteita samoin kuin maaritettaessa vesien 

ja ranta-a1ueiden virkistyskayttaarvoa. 

Tahan ryhmaan kuu1uvissa toissa on vari- ja vaaravarikuvia kaytetty 

merkittavissa maarin myos mm. jarvien kunnostustoimintaa suunnite1-

taessa ja toteutettnessa. 
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4. Loppulause 

Edella esitettyjen laajempien tutkimusten lisaksi kaukokartoitusmene-

telmien soveltuvuutta on selvitelty mm. seuraavissa kohteissa: lumi-

peitteen laajuus (satelliitti- ja ilmakuvat) ja lumen ominaisuudet 

cr._ menetelma' mikroaal toradiometri' fotogrammetria)' sadanta (sa

telliitit, tutka), jokien ja jarvien jaaolot, tulva-alueet (satel-

liitti- ja ilmakuvat), vesistojen pintalampotila ja voimaloiden lauh-

devedet (satelliittien ja lentokonekeilaimien larnp6kanavat), maan 

koste:,us Cf-- menetelma, mikroaaltoradiometri), pohjavesiesiintymien 

kartoitus (ilmakuvat). 

Yhteenvetona suoritetuille kaukokartoitustoil e on todettava tekijat, 

joihin on erityisesti kiinnitettnva huomiota: 

tyon tavoitteet 

virhelahteet ja niiden eliminointi 

tarkkuusvaatimukset 

kuvaustapa ja kuvan laatu 

mittakaava 

kuvausajankohta; vuodenaika, vuorokauden aika 

Mm. teollistuminen ja ihmisen toiminta yleensakin on tehnyt luonnon-

varojen inventoinnin seka ymparist6n tilan seurannan entist§ tRrkeam-

maksi. Tahan tyohon kaukokartoituksen mahdollisuudet ja nopea kehitys 

tuo oman merkittavan lisan. 
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Kuva 1. T tokoneen vi rjoi timen avulla tulostettu 
Landsat iston u nta 
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Grovimetrisello rrienetelmoU.O mitottu lumen vesiorvo 

Kuva 3. Gammamenetelma1la ja gravimetriselJa menetelmalla 
saadut lumen vesiarvot vuosina 1976-1978. 









Jussi Keinanen: 

Suomen Kartasto vesien ja n~iden eri kayttomuotojen kuvaajana 

Suomen Kartaston eli maamme kansalliskartaston tavoitteena on 
antaa kokonaiskuva Suomen maasta ja kansasta: sen luonnonoloista, 
maa- ja vesialue:l..den kaytostti, maisemista, elinymparistoista, 
ympUriston tilasta, vaestosta ja sen elinoloista seka talousela
masta, liikenteesti.i, yhteiskunnasta ja kul ttuurista. Sisal tonsa 
puolesta kartasto pyrkii olemaan todella kaiken kattava, paaasi
assa pienikaavaisia teemakarttoja ja niihin liittyvia diagrammeja 
ja tekstiselityksil=i sisaltava julkaisu. Vuosina ·1899, 1910, 1925 
ja 1960 ilmestyneet Suomen Kartaston nelja ensimmaista laitosta 
sisalsivat kukin varsinaisen karttakirjan lisaksi erillisen teksti
osan. Kartaston eri aihepiirien tiedollinen kattavuus oli varsin
kin sen ensimmaisten laitosten osalta osittain puutteellinen. 

Parhaillaan valmistumassa oleva Suomen Kartaston viides laitos 
poikkeaa eraissa suhteissa aikaisemmista laitoksista. Se on edel
tajiaan huomattavasti laajempi. Se ilmestyy aihepiirivihkoina, 
jotka julkaistaan sita mukaa kuin ne valmistuvat. Siina on artik
keliteksteilla keskeinen merkitys: artikkelit nivovat kunkin aihe

piirin kartat yhdeksi kokonaisuudeksi. Sen kuhunkin vihkoon sisal
tyy lahdeluettelo ja hakemisto, joka samalla esittelee kyseisen 
aihepiirin terminologiaa. Se on kolmikielinen: kartoissa ja dia
grammeissa otsikot ja selitykset suomeksi, ruotsiksi ja englannik
si, artikkelit itse vihkoissa suomeksi ja erillisina liitteina 
ruotsiksi ja englanniksi. 

Suomen Kartaston viidetta laitosta julkaisevat Suomen Maantie
teellinen Seura ja maanmittaushallitus, joka tahan tarkoitukseen 
saam1llaan varoilla kustantaa kartaston valrnistuksen. Valmistus
tyota valvoo valtioneuvoston asettama Suomen Kartaston tieteelli
nen toimituskunta. Kaikkiaan kartasto tulee kasittamaan 25 keski
mUr5.rin 25-sivu:Lsta vihkoa ( sivukoko 32,5 c111 x 49 em), j oissa on 

yhteensa 54 aihepiiria. Koko Suomea kuvaavien karttojen suurin mit

takaava on 1:1 milj. ja yleisin mittakaava 1:8 milj. (paaasiassa 
erilaisia tilastoteemakarttoja). Kartaston vihkoista ensin~aisena 
ilmestyi v.1977 vihko 234 :Metsatalous. Tarkistetun julkaisusuunni

telman mukaan kartaston viid.ennen lai toksen kaikki vihkot kfian-

nos- j a taydennyal ii tte Lneen vaJmj_stuva.t 19f30-luvun loppuun rnennessa. 

Suomen Kartaston vihko 131-132 Ilmasto, vedet tulee sisaltamaan 

kaksi aihepiiriti, joista 131 esittelee Suomen ilmastoa ja 132 Suomen 

vesiv'aroj a. Kasi tyksen vesivaroj a kuvaavan aihepiirin sislillostti 
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aa oheinen sisaltosuunnitelma ("tilannekatsaus" 27.11.1980) 
seka s taydentava vesivarat-"miljoonakartan" (Suomi 1:1 milj.) 
sisaltosuunnitelma. Aihepiirin toimitustyota valvomaan Suomen Kar
taston tietee i:nen toimituskunta asetti v.l980 tyoryhman, jossa 
ovat e Merentutkimus1aitos ja vesiha1litus. Perusaineis
tojen saantimahdollisuuksia selvittamaan ja tarvittavan kartta- ym. 

kuva-aineistojen tuottamista varten maanmittaushallitus kaynnisti 

ssa yliopj_ston kanssa tutkimusprojektin, johon liit-
iop:lston maHntieteen lait s ja maanmitt 1 

jatkuvat. Aihepiirin varsinaisesta toimitusty~sta 
vastaa tausha1lituksessa Suomen Kartaston toimitus. 

s en e ttel.y Suornen Kart aston aihepii.rissa 132 j akau-
een paaosaan: toisaa1ta esitel1aan ita, toisaalta 

s ja pohjavesivaroja. Lisaksi oman ittelynsa aihepiiri.s-
vesihuolto (vedenhankinta ja viemarointi), vesivoima, 

ves stely (vesistojen jarjestel ) ja tulvasuojelu, 

a , vesien virkistyskaytto, ja pohjavesien 

suojelu vesimaisemien ja rantojen suojelu. Paaasiassa teks-
t ann.etaan myos tietoja vesihallinnosta ja vesivarojen tutkimus-
organisaatiosta. Kaikkiaan aihepiiri tulee sisaltamaan fi.'16 kartasto
si vua j a niissa ~ 70 pienikaavaista teemakarttaa, 1isaksi runsaasti 

~iagrammeja ja myos erillisena julkai.stavanvesivarat 1:1 milj. 
-ka.rtan, j valmistuu - samoin kuin valtaosa aihepiirin muusta 

"1983 loppuun mennes • Kol{o vihko kaannoslii t-
seuraavana vuonna. 

ja vesivaroja k.oskevat tiedot Suomen astossa 

vain aihepiirin 1 puitteisiin. Alla eleva luette-

Kartaston aihepiireista, j s~ltyy aihepii-
etoaJ on omansa tat~ os an: 

ja syv;yyssuhteet (merialueiden jarvien syvyystie-

1 1 (merenpohjan operan ja i.rtomaan 

(mm. ) 

en ja rantojen 

(ve ) 



'161 Ivlai s ema t 
162 Ympariston tila, ympariston hoito 
233 Kalatalous 
234 fv1etsatalous (puutavaran ui tto) 
242 Rakentaminen (maa- ja vesirakennus) 
243 Yhdyskuntien tekninen huolto (vesihuolto) 
21~4 E'nert3ia talous ( vesi voirna) 
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251 Ulkomaa.nkauppa (lcaupan suuntauturninen satamien kautta) 

261 Henkilo- ja tavaraliikenne (merenkulku, sisavesiliikenne) 
263 Matkailu (meri- ja sisavesimatkailu) 
311 Julkinen hallinto (vesihal}innon ja vesienktiytoa organisaatiot 

ja niiden aluejaot) 
333 Vapaa-ajankaytto (vapaa-ajan asuminen, lomailu, veneily, ulkoi

lu, urheilu) 
350 ~linymp~ristot 

Suomen Kartastoon liittyva maan~ittaushallituksen ja vesihalli
tuksen valinen ~hteist:y:o alkoi kartaston perussuunnitteluvaiheessa 
jo 1970-luvun puoliv~lissa ja muuttui aktiiviseksi kartta-aineis
toja tuottavaksi toiminnaksi 1980. Ki:iytettaviss~J olevien valmistus
maararahojen puitteissa j;yo ete:p.ee galitettavan hitaasti • .1nsim
mainen niikyva tulos- erillisen vesivarat kartan 1:1 milj. julkai
seminen v.1983 - saa toivottavasti mahdollisimman pian jatkoksi 
Suomen Kartaston koko vesivarat-aihepiirin julkaisemisen seuraavana 
vuonna. Osa julkaistaviin karttoihin sisaltyvista tiedoista on 
suhteellisen hitaasti vanhenevia, mutta suurelta osalta tietojen 
kayttokelpoisuuden ehtona on niiden ,jatkuva ajantasallapito. Tama 
edellyttaa vastaavasti jatkuvaa yhteistyota vesihallituksen ja 

maamnittaushallituksen v~lill~. Ajantasaistukseen liittyy lisaksi 
kartaston taydentamin~ sellaisilla vesi varoja ja niiden kay:ttcHi 
koskevilla tiedoilla, joita laajeneva ja monipuolistuva ymparisto
tietojarjestelma kykenee tulevaisuudessa esim. paikannustiedoin 
varustettujen tilasto;jen m.uodossa tarjoamaan kartas-tossa julkais
taviksi. Taman yhteistyon kehittamisessa tiedonkulun nopeuttaminen 

suoraan perustiedostoista painetuiksi kartoiksi on ensiarvoisen 
tiirkea tehtava. :-:~aadut kokemukset nyt ·:;ekeilla olevan aineiston 
tuottamisessa sen selv~sti osoittavat. Valitettavasti vain teema
kaJ.,tto,jen osalta at;k--tckniikun soveltarninen tyon nopeuttamiseksi 

ei ole :1elpoBti toteutettavissa kuin rn:~uJ.stokart;t;atl:totan.nossc-1., 

ti c?don"'rt.i.litys kar ttamuodossa l~clella sa.notusta j ohtuen 

pysty liihit;ulova:Lsn.udeGsn mu.oclostumaan kustannuksiltaan 
hal valn:;~i, on mrn .. Guomen Kartastossa julkaistavien kart;ta-aineisto-



jen mon~naiskayttoon kiinnitettava entista enemman huomiota: 
on pyrittava laatimaan kartat piirrosoriginaaleiltaan sellai-
siksi, niiden julkaiseminen muidenkin kuin maanmittaus-

en toimesta olisi seka teknisesti etta taloudellisesti 
mahdollisimman edullista. Tassa mielessa tulisi vesihallituksen 
ja maanmittau.shallituksen valisen yhteistyon lisaamismahdolli
suuksien tutkimiseen sisallyttaa myos vesivaroja ja niiden kayt
to kuvaavien kartta-aineistojen julkaisuyhteistyon kehittaminen. 

vesivarat-aihepiirissu julkaistavat aineistot 
talle hyvan lahtokohdan. 
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Suomen Kartaston aihepiirin 132 {merialueet, sis~vedet, vesivarat) 

tilannekatsaus 27.11.1980 (K-PK). 

MERKIN'I'0JEN SELITYKSET: 

+ 
K 
KK 
D 
DD 
T 
Valmis 
Tieto keratty 
Sac.ltavissa 
Ei saatavissa 
1:1 milj. 

Suomen Kartastossa 1960 julkaistu kuvausaihe 
Uusi kuvausaihe 
Kartta 
Karttapari, karttaryruna 
Diagrammi, kaavio, kuvio 
Kuviopari, kuvioryhma 
Tekstiii 
Konseptimateriaali valrniina 
Aineisto on Suomen Kartasto toimituksella 
Aineisto on jossakin muodossa esim. VH:ssa 
Ainakaan koko maata kattavaa aineistoa ei ole olemassa 
Esitetaan 1:1 milj. kartalla 

}htuu aihepiir-i 'l'ullaan esittamaan jossakin toisessa aihepiirissa (voidaan silti 
esitt&a my6s tassa) 

4.000 VESIVARAT, VESIALUEET 

a + vesihallint~ /D 

b + Vesiensuojelun organisaatio, veisiensuojelun hallinta ja val
vonta, valvontaviranomaiset /D 

1 

X X 

d + Vesivarojen ja vesiensuojelun ·tutkimusorganisaatio, vesipiirit/DD,~ 1 

Julkisen hallinon alaiset tutkimukset /T x 

d + Vesien kayt6n kokonaissuunnittelu ja kokonaissuunnittelutilan-
ne /K x 

e + Hydrologinen havaintopaikkaverkosto /K 
Meren- ja vesist6mittausty6t /K 

f + Veden luonnollint.:::·n kiertokulku hydrologisten mi±taustulostc:.~n 
mukaan Suomessa 

a + Vesiensuojelututkimuksen laajuus ja rahoi·tus /K,D 

1 ) 

X X 

X X 

X 

X 

X 
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4.100 PINTAVESIVARAT 

a - Vesialueiden suhteellinen osuus pinta-alasta /K 

b + Rantaviivan pituus maa~·Jm? kohti ktmnittain v. 1970 /K 
Rantojen rakentamiskelpoisuus /K 
Rantojen omistus ja kaytto /KD 

c + Vesien kayttajat /D 

4.110 MERIALUEET 

a - Merialueiden syvyyssuhteet /K 

b + Merenpohjan geologinen rakenne /K 

c + Itimeren kehitys /KK 

d ·- l?intaveden lampotila kesakuun alussa ja elokuun alussa /KK 

e + Lampotilan keskimaarainen vuotuinen kulku eri syvyyksista seu
raavilta havaintopaikoilta: Orrengr:und (Suomenlahti), Uto ta.i 
Market (pohj. Itameri/Ahvenanmeri), Norrskar (Selkameri)/DD 

f - Pintaveden suolaisuus, pohjanlaheisen veden sualaisuus /KK + 
Suolapitoisuuden pitkaaikainen trendi Gotlannin syvanteessa /D 

g + Itamereh ja sen lahtien vesirnassajen vertikaalinen jakauma 
kiertokulku /DD 

h - Pintavirtaus, sen vesi.resultantit ja pysyvyys /ei esitysta, 
viittaus v:n 1960 kartastoon 

i - Vedenkorkeuden vaihteluvali (99 %) I aariarvot talvella ja ke
+ salla, suurimrnat vaihteluvalit huhti-kesakuulta ja marras·-

tammikuult.a /KK 

j - Jaan laajimmat ulottuvuudet Itamerella /KK 
Esimerkki tyypillisesta ja~:tilanteesta/,K 

k + Aallonkorkeuden frekvenssijakautuma Selkameren rannikon 
edustalta /D 

1 + Stabiliteetin keskimaarainen vuotui.nen kulku Utossa /D 

m + Happikyllastys harppauskerroksen yla- ja alapualella /KK 
Happitilanteen kehitys 1962-1979 /D 

n + KokonaL:Jfo.: forin pitoisuus halokltinin yl.a- ja alapuolella 
(lisaksi mahdollisesti trendi 1962-79) /KK,D 

pitoisuus halokl.iinin yla- ja alapuolella (li
saksi mahdollisesti trendi 1962-79) /KK,D 

o + Raskasmetallipitoisuudet 

X 

~) 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-------~--·-----·--"·----......-·-------------------·----+-+--+---4---4--l---l 

p + Orgaanisen hiilen pitoisuudet /D X 

q + Silikaattipitoisuus (lisaksi mahdollisesti trendi 1962-79)/K, (D) x 

l)Aineisto epahomogeeninen 
2)£-(..enee mahdolZinen 
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r + Oljypitoisuus /T 

s + Pohjael!inyhdyskunnat /K 

t + Pohjaelainmassat ja/tai yksilolukumaarat /K 

u + Biologinen perustuotanto (rannikot ja avomeri) /K 

v + Hapettomat alueet pohjanlaheisessa vedessa /K 

x + Elainplanktonin biomassa ja/tai yksilolukumaara /K 

y + Kasviplanktonin biomassa ja/tai yksilolukumaara /K 

z + Aluevesiraja, sisalsten aluevesien ulkoraja, meriraja, kalas
tusvyohykeraja (=keskiviiva=mannerjalustaraja) /K 

a + Yleiset vesialueet /K 

4.120 SISJ\VEDET 

a - Vesistot ja vesistoalueet, vedenjakajat, bifurkaatiot /K 

b - Vesistojen korkeussuhteet /DD 

c + Jokien pituudet/D 

Jokien mutkaisuus /D 

d - Purkautumiskerroin vesistoalueittain /K 

e + Vesist6jen purkaussuhteiden kehitys, ojituksen vaikutus pur
kautumismaaran vaihteluihin /T,D 

f + Vuoden keskivalunta /K 

- Kesk.iylivaluma vesistoalueittain /K 

g - Vuotuinen haihtuminen (kokonaishaihdunta) /K 

h + Lumen vesiarvon ~jakautuminen /K 

i - Jarvisyys prosent:teina vesist6aluei ttain /K 
(Jlirvlsyys prosentteina osa-alueittain /K) 

j + '"rarvien lukumaar2i /K,D 

k + ,Jarvi en pint.a-alat , suurj!rvet /K,D 

1 + Jarvi en syvyyssuhte et /KK, DD 

m + Jarvi en liuskaisuus 1 rantojen suhteellinen pituus 

n + Jarvi en vesimaara ja varastoimiskyky /K, D 

/K 

1.) 8aimer'l<l<e;ja. 2) Mansi'k.kan·'ierrd,. T-1. 10?:1. Pennia 178. 
3) Vanha pe'Y.Iu.::w to lemansa. E'·i t-ai•v-7'-tse ewltUili., rrd!<.li.Zi Ihud-
i,.;at.wkar.~·t:a.t teUfc1in. 4) Vunha. rtt.~ne t:o. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X ? 
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o - Jarvien vuotuiset vedenkorkeuden vaihtelut /DD 

p + J!rvien pintalampotilat heinakuussa (kesa-, elo- jne)/K (KK) 

q - Jarvien j4atyminen/K 

jaanlahto jarvista /K 

+ Jarvi.en sulamisen ja ji:iatymisen ajankohdat (esimerkkeja) /DD 

r - Limnologiset jarvityypit /K 

s + Sisavesialueiden omistus /K 

+ Yleiset vesialueet sis&vesilla /K 

X 

X 

X 

.)( 

X 

1) 

X 

2) ~? 

---------··------·-----------,.·------------------+-+-+-+-+--+~ 

t + Vesiolojen kehitys (li.ukuvia keskiarvoja virtaamista - vrt 
kohta 4.120 e ) /DD x 

u + Vesist6jen keskivirtaamat /K x 

v + Kaytettavissa olevan veden maara (MHQ/MNQ) vesistoalueittain /K x 

4.200 POHJAVESIVARAT 

a + Pohjavesivarat, pohjaveden maari:i /K 

b + Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tarkeat pohjavesialueet /K 

c + Pohjaveden luontainen laatu /K 

d + Pohjaveden maaran periodiset vaihtelut /D 

4.300 VESIVAROJEN KKYTTO 

a + Valtion, kuntien ja kuntainliittojen seki:i yksityisten vesili.i
kenne- ja vesihuoltoinvestoinnit (reaali-) /D 

+ Reaali-investoinnit vesistojen si:iannostelyyn /D 

1) B·ivu.a1'a l.uok1:tt;e ehka toteutettav1:sBa. 

2) Aineinto ve.:Fr~an epliZuotettava. 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 
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4.310 VESIHUOLTO: VEDENHANKINTA JA VIEMXROINTI 

a + Teollisuuden, voimalaitosten ja kalanviljelylaitosten seka 
yhdyskuntien veden k4ytto vesipiireittain /K 

b + Vesihuoltolaitoksiin liittyneiden asukkaiden maara /K 

c + Yhdyskuntien pinta- ja pohjavedenottamot /K 

•reollisuuden pinta- ja pohjavedenottamot /K 

Vedenottoalueiden sttojelu I 

d + Vesilaitosten toiminta-alueet /K 

e + Yhdyskuntien ja teollisuuden vedenottamot: raakaveden laatu /K,D 

f + Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset /D,K 

4.320 VESIVOIMA 

a - Vesivoima: tarkeimpien vesistoalueiden yhteenlaskettu teho 
keskivirtaaman aikana/K 

b + Suurimmat rakentamattomat kosket putouskorkeuden mukaan /K 

c - Valmiit ja rakenteilla olevat vesivoimalaitokset /K 

d + Valtion ja kuntien vesivoimataloudelliset reaa.li-inves
toinnit /K,DD 

f + Vesivoiman osuus valtakunnan koko energiataloudessa (sahkontuot.) 

g + Vesien saannostely alueittain paaasiallisen saannostelytar
koituksen mukaan /K 

4.330 VESISTOJEN SAANN5STELY, (VESIST5JEN JARJESTELY), 

TULVASUOJELU 

a - Saannostellyt jarvet ja tekoja.rvet /K 

Suunnitellut tekojarvet /K 

b + Tulvasuojelu: vesistojen ·tulva-alttius, t&rkeimmat tulva
suojelukohteet /K 

c + Tulvavahinkojen suuruus ja niiden korvaaminen /D 

X 

X 

X 

:X: 

X 

X 2 

X X 

X 

X 

1 
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4 ~ 340 KUIVATUS JA KASrl'ELU 

a + Suurimwat jarvenlaskut ja jarvenlaskualoitteet Suomessa 

1700 - 1900-luvuilla /KK 

b + Maatalouden kasteluveden kaytto 

4. 350 VESIEN LIIKENNEKAY'I'TO 

a + Tarkeimmat meri- ja sisavesisatamat /K 

b + Tarkeimmat meri- ja sisavesivaylat /K 

c + Nippu- ja irtouittovaylat /K 

Pudotuspaikat, nipunsiirtolaitteet ja suojasatamat /K 

d + Kanavat/K 

4.360 VESIEN VIRKISTYSKAYTTO 

a + Loma-asutus /K 

b + Rannat ja vesistot virkistysalueina: vapaa-ajanviettoon tar
koitetut rannat ja vesialueet ja niiden omistajat, ranta-asu
tus, rantojen luokitus virkistysalueina I 

c + Vesiretkeilyn ja matkailun kohteet: sisavedet, merenrannikko, 
sisAsaaristo, ulkosaaristo 

d + Veneilyreitit /K 

Veneilysatamat /K 

e + Vesien potentiaalinen kaytto (loma-asutus+kiintea asutus/ 
vesistOjen pinta-ala) I 

4.400 VESIENSUOJELU 

a + Valtion ja kuntien vesiensuojeluinvestoinnit ja kustannuk
set /K,D 

lo..:"'Oi.t 
b + Teollisuuden ve:?iensuojeluinvest.oinntWkustannukset 

sek~ investointitarve /K,DD 

1) Uimay;anno,£sta 80--90% maantr1 ka:itavat t: t, muutcn epahomo-
geenista t :2) 'l'ieto oart"hen1.'-wz1..ctt.a. 

? 

X X X 

X X X 

X X X 

X ? 

X X 

? 
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c + Vesiensuojelukohteet ja -toimenpiteet, vesiensuojelun 

yleissuunnitelma ja aluevaraustavoitteet /K 

d + Vesiensuojelun kansainv.!linen yhteistoiminta, Itameren 
suojelu /K,D 

4.410 PINTAVESIEN SUO.JELU 

a + Yhdyskuntien j a:tevesien biokemiallinen hapenkulutus vesist6-
alueittain tai vesistoalueryhmittain, kuormituksen kehitys 
koko maassa /K,D x 

Ybdyskuntien jatevesien fosfori- ja typpikuormitus vesisto

alueittain tai vesistoalueryhrnittain, kuormituksen kehitys 
koko maassa /K,DD 

b + Teollisuuden jatevesien kiintoaineen ja orgaanisen aineen 
kuormat /DD,K 

c + Jokien kuormitus mereen /K,D 

d + Maa- ja metsatalouden kuormitus seka hajakuormitus /T 

e + Teollisuuslaitosten purkupaikkojen sijainti toimialoittain, 
lampovoimalaitosten ja kalankasvatuslaitosten sijainti /K 

f + Yhdyskuntien jatevedenpuhdistamoiden pllrkupaikkojen sijain
ti /K 

g + Sadevesi vesistojen kuormittajana, sadeveden laatu 

Maapera vesistojen kuormittajana 

h + Sisavesien ja meriveden likaantumisaste ja -tapa, kemikaalien 
vaikutukset vesiin, oljyn aiheuttamat haitat /T,DD 

i + Vesien kayttokelpoisuus /K 

j + Sisa- j a rannikkovesien laatu virtapaikoilla j a syvanteilla/DD; KI< 

k + Veden laadun vaikutukset el.tost.oon /DO 

l + Yhdyskuntien ja.tevesien puhdistustavat /K 

rn + Likaantuneiden vesien kunnostaminen /T(!") 

n + Elohopea-, DDT- ja PCB-pitoisuudet kaloista 

o + Sis§vesien raskasmetallipitoisuudet 

J. ) S1:1JG,'I){U:J i l t ... li 
hinkoj8n aijainti, 
2) 1','. 1 ·true kr.1. it:i a Z.rr1mman 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

1 

X 

3) 

~) 

X 

X 

X 

X 
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4.420 POHJAVESIEN SUOJELU 

a + Sadevesi pohjaveden kuormittajana 

b + Teollisuus, ma.a- ja metsatalous seka asutus pohjaveden 
kuormittajana I 

c + Raskasmetallipitoisuudet pohjavesissa /K 

4.430 VESIMAISEMIEN JA RANTOJE SUOJELU 

a + Rantakaavoitus /K 

b + Pysyva- ja vapaa-ajan ranta-asutus /K 

c + Vesimaisernien suojelu: vesirakennustoiden ja vesistojen saan
nostelyn vaikutukset vesimaisemiin, aiheutuneet muutokset ja 
muutosten vahentaminen 

d + Vesialueiden ja rantojen luonnonsuojelu: luonnonmuistomerkit, 
kasvien elainten ja elioyhteisojen rauhoitus /K 

e + LuonnonsuojE!lualueilla olevat vesistot /K 

X 

X 

X 

X 

f + Vesimaisemaluokittelu ? 

g + Arvokkaat vesirakenteet ? 

;joi'ltak-in alue1:z.ta. 2) KercHimb1en 

X 

1 

X ? 

X 



- 1 - 29.10 .. 1981, K-PK 

SUOMEN KARTASTO 

AIHEPIIRI 132 (meria.lueet, sisavedet, vesivarat) 

1:1 milj. kartan sisalto 

1 • 

Vesistot 

Paavesistoalueet, paavesistoalueiden numerot 

1. jakovaiheen osa-alueet v~sistOista: 4,14,35,59,61,65,67 ja 71 

Bifurkaatiot 

Veden hankinnan kannalta tarkeat pohjavesialueet: 
3 

antoisuus lm /d) < 1000 

1000-3000 

> 3000 

Meria.lueiden syvyyssuhteet 

2. 

Rajat merialueilla: 

3. 

Sisaisten aluevesien ulkoraja 

Suomen aluemeren ulkoraja (aluevesiraja) 

Meriraja (kayty valtakunnanraja) 

Kalast.usvyohykeraja == keskiviiva = mannerjalustaraja Suomen- ja 

Pohjanlahdella 

Hydrologiset havaintopaikat: 

Vedenkorkeusasemat, suurimpien jarvien keskivedenkorkeus (numero 

pohjakartassa) 

Virtaama-asemat, keskivirtaamat edust.avimmilla asemilla (numero) 

Pienten hydrologisten alueiden havaintopaikat 

Pohjavesiasemat 

Veden lampot.ilan havaintopaikat:: 

Pintahavaintopaikat 

Syvannehavaintopaikat 

JA!n mittauspaikat 

Jarvihaihdunta-asernat 

Haihdunta-asemat 

Sadet·ta mi ttaavat asemat. 

ValtakunnalLi.s~t vPdcm laadun tarkk<·.iilupaikat 

V.i.rt.ahav.:t intor,<tikat 

Syvtinnehavaintopaikut 
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Merialueiden havaintopaikat: 

4. 

Kansainvaliset havaintopaikat: 

Suomenlahtikomitea 

Pohjanlahtikomitea 

Itameren suojelusopimus 

Kansalliset havaintopaikat 

Rannikkohavaintopaikat: 

Merentutkimuslaitoksen pintahavaintopaikat 

Merentutkimuslait.oksen syvyyshavaintopaikat 

Vesihallituksen havaintopaikat 

Jaahavaintoalueet 

Veden korkeuden havaintopaikat 

vesivoimalai·tokset (vahintaan 1 MW) 

Merkittavimpia vesivoimalaitoksettomia 

koskia 

sa.ann6stellyt jarvet 

Tekoaltaat (> 1 km2
) 

Sulkukanavat 

2 
(> 1 km ) 

Tarkeimmat satamat 

Yhdyskuntien vedenottamoiden jakeluun pumppaama vesimaara vesilaitok
"" sittain ( ~ 200 asukkaan vesilaitokset) : 

Pintavesilaitokset 

avesilaitokset 

Yhdys'kuntien jatevedenpuhdistamoiden purkupaikat 

Nykyinen kuormitus (n?/d) 30-2499 

2500-24999 

~ 25000 

'I'eollisuuslai tosten j atevesien purkupaikat: 

Kemiallinen puunjalostusteollisuus 

Kemian teollisuus 

Kaivannaisteollisuus 

Meta liteollisuus 

't'ek~;t: jJi.t(:>oll 18 

Kli.ntarviket.eo1l isuus 
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Kalankasvatus- ja kalanviljelylaitokset 

L!mpovoimalat (ei kaukolrunpovoimalat eika vastapainelaitokset) 

(Luonnonsuojelu.alueet) 





Ossi Jokinen, MMH 21.9.1982 

Vesisj;ojen esi'ttfi.:minen kartoissa 

Muistion sisalt8: 

1. Peruskartta 

2. Rakennuskaavan pohjaka~tta 

3. Rantakaavan pohjakartta 

4. Vaylarakennustoissa kaytettavat kartat 

5. Tiluskartta 

6. Rekisterikartta 

Liitteet: 

1 • Kaavojen pohjakarttojen kuvausteknilliset 

a) 1:500 . .. . 1:2000 

b) 1 :4000 1:5000 

c) 1:10000 1:20000 

i) 1:500/1:1000/1:2000 luonnos 

ohjeet 

sivut 

1 - 3 

4 

5 

6 

7 - 8 

9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-:31 

2. Jakolaissa ja -asetuksessa olevia tiluskarttaa ja rekisteri-
karttaa koskevia saadi:Sksia 32 

3. Maanmittaushallituksen tiluskarttaohjeisto 

4. Maatilojen Yeroluokitusohjeet (luonn.os) 

33-36 

37-;8 





Peruskartta 

Rantaviiva pyritaan peruskartassa kuvaamaan kesan keskiveden 

mukaisena. 

Ilmakuvausajankohdan vedenkorkeuden poiketessa kesan keski

vedesta rantaviivan kartoittamisessa kaytettavia keinoja 

ovat: 

1 

- Aiemman peruskartan rantaviivakuvauksen kaytta

minen, milloin kysymyksessa on uudis- tai taydennys

kartoitus ja on todettavissa, etta rantaviiva on 

kuvattu "oikein". 

- Kartoittaja yrittaa kuvatulkinnallisesti selvit

taa rantaviivan sijaintia. Kuvatulkintaa helpot

taa hiukan se, etta useimmiten kevaalla kuvaus

ajankohtana vedenpinta on kesan keskiveden ala

puolella, jolloin kartassa kuvattavan rantaviivan 

sijaintia voidaan tulkita ilmakuvan avulla. Jos 

vedenpinta sattuu olemaan kesan keskiveden yla

puolella~kartoitt.aminen hankaloituu tietenkin 

oleellisesti. 

- Muutamissa tapauksissa on kesalla suoritettu 

erityinen ilmakuvaus, jonka tarkoituksena on 

rantaviivan kartoittaminen. Talloin on huolehdit

tava veden korkeuden piumusesta kesan keskiveden 

korkeudella niin kauan, etta voidaan todeta ilma

kuvauksen onnistuneen. 



Vedenkorkeudeksi pyritaan merkitsemaan kesan keskiveden 

korkeus. 

Kesan keskiveden "tarkka" maarittaminen on mahdollista vain 

niissa jarvissa, joissa on korkeudeltaan tunnettu vesiasteikko. 

Vesiasteikot kuvataan kartassa ja niiden 0-tason korkeus mer

kitaan karttaan. Milloin 0-tasoa ei ole sidottu valtakunnalliseen 

korkeusjarjestelmaan, kartassa on vain merkinta Ast eika mi-

taan korkeuslukua. 

Kesan keskiveden lisaksi karttaan merkitaan saannostellyissa 

jarvissa yla- ja alaveden korkeudet. Keskiveden ylapuolelle 

jaava maa-alue kuvataan tulva-alueena (sininen rasteri) . 

Asteikottoman jarven rantaviivan ja vedenkorkeuden kuvaami

nen on luonnollisesti edella selostettua hankalampaa. Ranta

viivan kuvaukseksi jaa edellisia helpommin ilmakuvassa nakyva 

rantaviiva. Vedenkorkeudet perustuvat joko takymetrilla maas

toon ajettuun korkeusjonoon tai autografilla havaittuun kor

keuteen. Jonolta saatu korkeus voi olla kevat-, kesa- tai 

syysveden korkeus riippuen siita, milloin mittausryhma on 

kaynyt korkeuden maarittamassa. Talloin saattaa kayda jopa 

niin, etta lahekkain sijaitsevien jarvien korkeuserot ovat 

kartassa vaarinpain. Autografikorkeudet ovat ilmakuvaus-

hetken tilanteen mukaisia. Autografilla maaritettyja korkeuksia 

on niilla alueilla, joilla peruskartan ensikartoitus on tehty 

1960-luvun puolivalin jalkeen. 



Jokien rantaviivat kuvataan jokitorman mukaan. Joessa olevat 

korkeusluvut riippuvat mittaushetken virtaamasta, minka vuoksi 

niiden informaatioarvona voidaan pitaa veden putouskorkeuden 

osoittamista. 

Peruskartan taydennyskartoituksissa ongelmallisiksi ovat 

osoittautuneet jarvet, joiden vedenkorkeus on pudonnut edel

lisessa kartoituksessa kuvatusta. Ellei uutta korkeutta ole 

voitu maarittaa, kartasta on pitanyt poistaa vedenkorkeutta 

osoittava luku. Rantaviivan kuvaamisessa on naissa tapauksissa 

kaytettava taydennyskartoitusta varten kuvatun ilmakuvan 

tietoa tai muita edella mainittuja keinoja. 

Korkeusluvut merkitaan karttaan 0,1 m:n tarkkuudella. Tama 

tarkkuus lienee kuitenkin liian suuri ainakin silloin, kun 

korkeus on saatu takymetrimittauksena tai autografilla. 

Molempien rnenetelmien havaintotarkkuus on ilmeisesti huonom

pi kuin 0,1 rn ja lisaksi tarkkuutta vahentaa mittausajan

kohdasta johtuva virhe. Topografisissa 1:20 000 

kartoissa korkeudet on kuvattu 1 m:n tarkkuudella. 

Peruskarttaa rasittaa yleinen kasitys kartan virallisuudes

ta. Kartan kayttaja saattaa pitaa mm. peruskartassa kuvattua 

rantaviivaa ja vedenkorkeutta viranomaisen vahvistamina. 

Peruskartassa kuvatulla rantaviivalla on luonnollisesti mer

kitysta niissti tapauksissa, joissa peruskarttaa kaytetaan 

suunnitelman . (esim. yleiskaava tai seutukaava) tai arvioinnin 

(veroluokitus) pohjana. 
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Rakennuskaavan pohjakartta 

Rakennuskaavan pohjakartoitukset on liitettava valtakunnalliseen 

korkeusjarjestelmaan, joten korkeuksien likimaaraisyydesta 

ei aiheudu vesialueilla kuvausteknisia ongelmia. 

Tekeilla olevassa kaavojen pohjakarttojen kuvausteknisissa 

ohjeissa rantaviivan kuvaamiselle on ehdotettu kaytannolli

seksi ohjeeksi ilmakuvaushetken vedenkorkeustilannetta, ellei 

tama tilanne poikkea huomattavasti keskiveden tai eraissa 

tapauksissa kesan keskiveden korkeudesta (kts. em. luonnos 

kohta 2.1). Vedenpinta varustetaan luonnollisesti ranta

viivan kuvausta vastaavalla vedenpinnan korkeusluvulla. Nain 

on ilmeisesti menetelty aiemminkin, vaikka ohjeet ovatkin 

muun sisaltoisia. 

Vedenpinnan korkeus ilmakuvaushetkella on mahdollista sel

vittaa esim. rakentamalla tarkoitusta varten valiaikainen vesi

paalu, joka vaaitaan ja josta vedenpinnan korkeuden pai

vittainen vaihtelu kirjataan. Kartan informaatioarvoa ainakin 

vesialueiden osalta lisaisi kuvauspaivan merkitseminen kartan 

otsikkotekstiin. Yleensa kaytantona on ollut pelkan kuvaus

vuoden merkitseminen. 

Nykyisen rakennuskaavoituskaytannon mukaan ranta-alueet varataan 

yleensa virkistyskayttoon. Sen sijaan rantakaava-alueilla ra

kennuspaikat ovat usein omarantaisia. Vesialueiden yksityis

kohtainen kaavoittaminen lienee harvinaista. Mainitun johdosta 

rantaviivan kuvaarniseen rakennuskaava-alueilla ei kohdistu yhta 

voimakasta intressia kuin rantakaava-alueilla. 
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Rantakaavan pohjakartta 

Pyrkimyksena on rantakaavan pohjakartoituksen tarkka 

sitominen valtakunnalliseen korkeusjarjestelmaan. 

Likimaaraiseen sidontaan on turvauduttava, milloin 

tarkka liittaminen ei ole mahdollista. Kartassa 

kaytetty korkeusjarjestelma ja sen mahdollinen 

likimaaraisyys on merkittyna kartan otsikko

tekstissa. 

Kartoituksen perustuessa rantakaavahanketta varten 

suoritettuun ilmakuvaukseen tai maastokartoitukseen, 

alueelle rakennetaan korkeuskiintopiste tai -pisteita. 

Valtakunnalliseen korkeusjarjestelmaan tarkasti 

liittamattoman korkeuskiintopisteen ja vedenpinnan 

korkeusero on kirjattava kartoituksen tyokerto

mukseen. Kun myohemmin mahdollisesti maaritetaan 

kiintopisteen tarkka korkeus, voidaan selvittaa 

myos rantakaavan pohjakartassa kaytetty vedenpinnan 

korkeus. 

Kartoituksen perustuessa aiempaan, esim. peruskar

toitusta varten suoritettuun ilmakuvaukseen, korkeus

jarjestelma on useimmiten likimaarainen eika 

vedenpinnan korkeutta voida kiinnittaa edes liki

maaraiselta korkeudelta tunnettuun kiintopisteeseen. 

Rantaviivakuvaus on luonnollisesti ilmakuvauksen 

tai maastokartoituksen ajankohdan mukainen. 



Va¥larakennustyossa kaytettavat kartat (TVL) 

Vaylarakennustoissa kaytetaan yleensa suunnitelmakarttana 

1:1 000 luotauskarttaa, jossa kuvataan kaikuluotauksen ja 

harauksen tulokset. Peruskartta on kayttokelpoinen suunnitelman 

yleiskartta. Suunnitelmasta riippuen pohjana kaytetaan seka 

1:10 000 etta 1:20 000 peruskarttaa. 

Vesialueilla suunnittelun kannalta tarkeana pidettavaa tie

toa ovat syvyyskayrat. 

Peruskartan rantaviivakuvauksella ei ole yleensa merkitysta, 

lukuunottamatta imuruoppausallasvaihtoehtojen tutkimista. 

Kanavalinjausten yleissuunnittelussa kayttokelpoista tietoa 

ovat vedenkorkeusluvut. Korkeuslukuja pitaisi olla virtapai

koissa tiheassa ja niiden olisi ehdottomasti kuvattava saman

hetkista virtaama- ja vedenkorkeustilannetta. 



Tiluskartta 

Maanmittaustoimituksessa laadittavaa karttaa kutsutaan tilus

kartaksi tai toimituskartaksi. Tiluskartta on siten maanmit

taustoimituksessa valmistettu oikeusvoimainen asiakirja. Kartan 

tietosisalto voi vaihdella, rnutta toirnituslajista riippumatta 

kartan tarkeimpana tietosisaltona voidaan pitaa kartassa kuvat

tujen kiinteistojen ja muiden maarekisteriyksikoiden ulottuvuuden 

kuvaamista. 

Tiluskartassa kuvataan myos alueiden kaytto, jolloin maa-alueet 

luokitellaan maankayttolajeihin: 

viljelty maa, 

metsamaa, 

kitu- ja joutomaa seka 

erityismaa. 

Tarvittaessa kaytetaan tiluslaji tai -tyyppiluokittelua. 

Vesialueita ei yleensa luokitella alalajeihin. 

Vesialueiksi luokitellaan vesilaissa tarkoitetut vesistot. Ti

luskartassa vesialueita eivat ole valtaojat eivatka teko

lammikot, jotka kuuluvat maankayttolajiin kitu- ja joutomaa. 

Ohjeissa ei ole maaratty, minka vedenkorkeuden mukaan vesialue 

maaraytyy. Koska tiluskartoituksen maastotyot tehdaan yleensa 

kesaaikana yleisesti lienee kaytossa kartoitushetken veden

korkeuden mukaisena rantaviivan kartoittaminen ellei se poikkea 

huomattavasti kesan keskiveden rantaviivasta. Niissa vesistoissa, 

joista on olemassa vedenkorkeustietoja, kaytettanee myos 

keskivetta vastaavaa rantaviivaa. 



Tiluskartassa on rantaviivan kuvaaminen erityisen tarkeaa, 

koska tilaan yleensa ei kuulu sen kohdalla oleva vesialue. 
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Jaettaessa ja lunastettaessa vesijattoja (yleensa vesijaton koh

dalla olevaan tilaan) on luonnollisesti selvitettava vesijaton 

ulottuvuus aiempien tiluskarttojen, maastossa havaittavien en

tisen rannan merkkien ja ·tarvittaessa vaaituksen tai muun 

korkeuskartoituksen avulla. 

Voimassa olevien ohjeiden mukaan tiluskartassa on esitet-

tava kiinteistorajakuvaus sulkeutuvana. Vanhoissa tiluskartoissa 

saattaa tassa suhteessa olla puutteellisuuksia: kiin-

teistoraja voitu jattaa kuvaamatta sen yhtyessa rantaviivaan. 

Lisaksi aiemmin rajakuvauksesta "selvennettiin" punaisella 

viivalla, joka nyt sotkee kopiossa nakyvaa rajaviivaa. 
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Rekisterikartta 

Maanmittauskonttorissa pidet~~n maarekisteriin liittyv~~ 

rekisterikarttaa, jonka p~~tarkoituksena on kuvata kiinteisto

jaotusta. Rekisterikartan pohjana on yleens~ 1:10 000 perus

kartan pohjakuvioelementti. Kaava-alueilla pohjana voidaan 

k~ytt~~ kaavan pohjakarttaa. Vesialueet ovat rekisterikartassa 

kuvattuina luonnollisesti k~ytetyn pohjakartan mukaisina. 

Rekisterikartta ei ole virallinen kartta. Pyrkimyksen~ on 

rekisterikartan tietosis~llon tarkentaminen, jolloin tavoit

teena on tuottaa kiinteistorajoja t~sm~llisesti kuvaava kar

tasto (katasterikartta) . 



3. VEDET 

Kaavojen pohjakarttojen 

KUVAUSTEKNILLISET OHJEET 

1:500 .. ·1 :2000 

Hyviksytty slsbsiainministeriossli 25. 10. 1960 kaa

voitusmittaukslsta ja kaavojen i>ohjakartqlsta -4. 2. 60 

annetun asetuksen (N:o 91/60) -46 §:n nojalla 

Vesiolueiksi kuvataan kaikki ne alueet, jotka ovat veden peittamiti keskivedenkorkeuden (MW) vallitessa. 

Rantaviivo kuvotaon siis keskivedenkorkeuden mukaisesti. 

Eptimatiraisen rontaviivan merkkiti kaytetatin osoittamaan rontaviivan arvioitua sijaintia selloisilla laakeil

la ja alavilla rannoilla, missCI rantaviivaa on voikea mmiritttiCI 5 metria suuremmolla tarkkuudella. 

Tulva- toi padotusalueeksi kuvataan sellainen maa-alue, joko on huomattavan osan vuodesta tai usein tois

tuvcnti veden peitttimlj. Vuodenajoista johtuvien tulvien lyhytaikoisesti peitttlmiCI alueita ei merkittl tulva-alueina 

karttaon, Tulva- ja padotusalueet rajoitetoan horvalla pisteviivalla. Mainittujen alueiden moapohjan laatu ja kas

vipeite osoitetaan tavall iseen tapaan. 

Ve den pinna n k or k e us I u v u t merkittlan korkeuskl:lyrapiirrokseen mClCiritystCI vastaavalla, yleensCi 0, 1 metrin 

tarkkuudella. Ne sijoitetaan yleensCi vesisti:Sn nimen alopuolelle. Keskivedenkorkeuden listlksi merkittltln sCitlnni:Sstellyn 

vedenpinnan sail itut Cltlriarvot 0, 01 metrin tarkkuudella sui keissa, esim. { 98,75 - 99,43), keskivedenkorkeutta ilmaise

van korkeusluvun aile. Koskiin merkiti::Wn vedenpinnan korkeus sekCi kosken yiCi- ettCi alapuolelle. Korkeusluvun ilmai

seman korkeuden torkka poikka voidaan kapeissa vesisHSissCi osoittaa pistee!ICi. Vedenpinnan korkeusluvut tekstataan 

tokaviistoilla numeroill a. 

Milloin aineistoo on saotovissa, voidaon korkeuskCiyrCipiirrokseen merkittl vesialueille 3, 6 ja 10 metrin syvyys

kH y rt'l t keskivedenpinnasta laskettuina. Tarvittaessa voidaon kCiytttiCi tiheCimpaCikin syvyysktlyrtlesitystCL 

Syvyyssuhteiden esitystCi voidoan ttiydenttia merkitsemCIIIH karttaan s y v y y sa r v o i a (esim. moksimisyvyyksiCI), jot

ka tekstataan etuviistoilla numeroilla. 

Mat a I i ko i k s i kuvataan erityisten syiden vaatiessa vesial'leet, joissa veden syvyys on ympHristl:ll:ICin huomattavas-

ti ja yleensa aile yhden metrin. Milloin matal ikko tulee kuvotuksi kaisl ikon merkillct, ei sen tltlriviivoa 

yl.eensa merkit~ karttoan. 

Koislikaiksi ,kuvatoan vesioh . ..eet, joilla kasvillisuus ulottuu vedenpinnan yll:lpuolelle. Poikkeustapauksissa voi-
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daon kaislikon merkkitt kiiytttU:t myl:Ss kuvoamoan korkeaa jttrviruokoa tai -kaislaa kasvovio moa-alueita. 

Maatuvat vesialueet kuvataon kHyttttmHIIt'l koislikkomerkkien yhteydesstJ soistuvan moon viivoitusto. Pitemm6l

le keh ittynytttt mootumisostetto kuvataon ketyttttmttlltt suo vii voitusta. 

Ves.iolueilla olevot k i vet kuvataon merenkulkuviranomoisten antamien tietojen ja luokituksen perusteella siten, ettet 

eri merkeflltt erotetaan toisistaan keskiwdenpinnan ylopuolelle vtthinttttln 30 em kohoavat vedenpttttll iset kivet, kes

kivedenpinnassa olevat ( '!' 30 em) jo vedenaloiset kivet. Merenkulkuviranomaisten aineiston puuttuesso pyritetl:tn kivet 

kuvoamaon samojen luokitusperusteiden mukaan. Kiviryhmtit kuvatoan kivikon merkilltt kuten maa-alueillakin. 

Kivikon pintamerkinttltt voidaan kuvattavon kiviryhmttn tiheydesU:J riippuen kttytN:U.1 jako samassQ tiheydesset kuin mao

alueiilo tai jonkin verran horvennettuna. I sot k i vet merkiN:ittn vesialueillakin ison kiven merkillti, jolleivat ne 

ole ni in suuria, etttl ne on kuvattavissa saarina rantaviivaa ja kall iokuvausto kaytttien. 

Virtaovien vesien rantaviivaksi kuvataon yleensl:l keskivedenkorkeuden mukainen rantaviivo. Milloin tekouomisso 

ef pienH:l luiskia edkseen kuvato, piirreN:Il:ln rantaviivat luiskien ylttreunoja seuroten. - Mil loin rantaviivo joudutaon 

poikkeustopauksesso piirtl:lmmin ilmokuvaushetkelll:l vollinneen vedenkorkeuden mukaisesti, on se kartasso ilmoitettova. 

Joet, joiden I eve ys on y I i 5 me tr Hi, kuvataan mittakoavan mukaisina ehjt~lli:i levettllti rontaviivolla jo va

rustetaan viivojen vtiliin riittl:tvtin tiheHtin asetetuilla,virtaomissuuntaa osoittavilla nuolilla. 

Purot toi ojat, joiden leveys on 5 ·•· 2 metritl, kuvataan mittakaavon mukaisina ehjHIIl:i kapeolla rantavii

wlla. Virtaamissuuntanuol i sijoit,etaan uoman leveydestH riippuen joko viivojen vttl iin tai niiden ulkopuolelle. 

Purot toi ojat, joiden leveys on aile 2 metritJ, kuvataan yhdellet ehjttlltt kapealla viivalla. Selvetsti ntlky

vien purojen tai ojien sijoinniltoan epttm6l:lrttiset kohdat samoinkuin niiden kulku moonalai5ena osoitetoon oaltomai

sella kqtkoviivallo. 

Sa I ao j is to pyrittil:tn yleenstl kuvaamoan ainakin kokoojosalaojat. Muut solaojat kuvatoan joko soloojon merkilltt 

toi salaojaston likimtttirl:listtl suun1·aa osoittavolla erikoismerkiiiH. 

Kosket kuvataan siten, ettCI koskimerkin poikkiviivo sijoitetaan kosken niskokohtaan. Pitkissti koskissa jatketaan 

merkint~ koskimerkin aaltoviivoilla (ilman poikkiviivaa). 

Padot jo kalapadot kuvatoan merkkienselityksen mukaisesti. 

l ti h teet kuvatoan yleeristi amalia merkilltitln ja varustetoan lyhennyksellet (U:i). LtihteestH poist~o~von veden virtoo

missuunta osoitetaon lyhyellet nuolella. Suurehkot lethteet kuvataan mittakaavan mukaisesti jo varustetaan joko nimei

IH tai fyhennyhelltl. 

Rakenmttut fa kortoituahetkellti ktllytt~untobet kaivot kuvatoan merkkienselityksen mukaisesti. 



3. VEDET 

Rantaviiva, kaislikko ja 
tulva~ tai padotusalueen raja 

EpamUrainen rantaviiya 
ja maatuva vesialue 

Kivi!i 
- vedenpUIIinen 
- keskiveden pinnassa 

oleva 
·- vedenalainen 
Vedenplnnan korkeus~ 
luku 
Matalikkoja 
Kiviryhmi:i ja iso kivl 
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Tulva- ja padotusalueilla kaytetaan 
tarpeen vaatiessa selventavaa tekstia 

Maatuvalla vesialueella voidaan 
soistuvan maan ja suon viivaryhmia 
kayttaa tiheammass:i kuin maa
alueilla 

Patojen kuvaus pohjapiirroksen 
mukainen 



5.12 Vesiliikennevt:lyltn 

Vesili ikennevt!yl istti kuvataan torvittoessa lai vavttyl tit, vokinoiset paikall iset vesitieyhteydet sektl e rttisstl tapauksissa 

venevttyltlt. 

l a iva vti y I tit niihin I iittyvirw teknill isine rakenteineen ja laitteineen merkittiCin merenkulkuviranomaisten onto mien 

tietojen perusteella. Ehjttllti kapealla viivolia kuvaHavoan varsinoiseen vtiyltltln liittyen osoitetaan vl:1yltimerkit, pur

jehdusmerkit, kulkusyvyys jo ankkurointipaikat. 

Korttaal" merkitttivtlt vtiyltimerkit ovot: meri- jo sistivesiviitot, poijut (volopoiju, poiju), kummelit, linjamerkit 

sektl loistot. Vttyltlmerkit kuvotoon om ilia merkeill Citin, joiden kantoviivon keskipiste osoittoa vtiyH:Jmerkin sijoinnin. 

Katkoviivalla kuvattavat j o h to I in j at merkitttttn I injomerkkien jo I injoja osoittovien loistojen yhteyteen. 

Korttoan merkittl:ivtlt purjehdus!fierkit ovat: majakat, tunnusmajokat ja radiomojakat. Ne kuvataan rokennuksina 

ja vorustetoon selventl:ivtillti tekstillcl. 

Vttylttn kulkusyvyys merkiNJtlin desimetrin tarkkuudella merkkienselityksen osoittomallo tavallo. Ankkurointi

paikat merkittttin merenkulkuvironomaisten antamien tietojen perusteello. 

Vokinaiset paikallis t vesitieyhteydet, esim. asutuskeskusten lahelltt oleviin saariin, kuvotaon kapeal

la katkoviivalla. Samoa merkkia ktjytet(lttn kuvaomoan venevtiylao selloisissa poikoisso, missti pCICisy on mahdol-

1 ista vain tietysttl kohdosta. 

Kanavien sulut kuvataan merkkienselityksen osoittamallo tovolla. Konavat varustetaan- tekstilltt, esim.Koivonnon 

konova. 

Ui ttoruuhet kuvataan omallo merkill~an jo vorustetaon tilan solliessa tekstillti toi lyhennyksella. 

La it u rei t a kuvottoesso erotetoon toisistoon kevyt- jo vonkkorokenteiset merkkiensel ityksen mukoisesti. A a II on

m u r t a j at kuvatoan pohjopiirrok:senso mukaisesti. 

Vesiliikennett~ varten tarvittavist(l edellti mainitsemattomista moalle rokennetuista laitteisto kuvatoan rokennukset 

poh jopiirroksensa mukoisesti jo varustetoan tekstill/j, esim. luotsiosema, Tull iasemo. Satomien I iikkuvaa lastouska

lustoo ei merkitCJ, mutto sen raiteet toi tarpeen voatiessa kiskot kuvataon kentttirodon merkillti, milloin tila sallii. 



I~ 5.12 Vesiliikennevaylat 1: soo 1 : .2.. roo 
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Lois to 

Laivavayla ja sen kulku
syvyys 

linjamerkit ja johtolinja 

Ankkurointipaikka 

Linjaloisto ja johtolinja 
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etela-, ita- ja lansiviitta. 
ristiviitta 

Sisaveslviitat: punainen, 
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Vesiliikennevayliin liittyvien · merk
kien sijainti on merkin kantaviivan 
keskipiste, ankkurointipaikan 
merkkia ja majakoita lukuun
ottamatta. 

~/~ ~ . ..l __ L_a_i_t_u·-r-in_m_a_a_n_p-uo_l_e_i n-e-n-re_u_n~1a-ja __ __. ' Y rantaviivan kulku laiturin a a 
voidaan osoittaa katkovlivalla 



1. VEDET 

Kaavojen pohjakarttojen 

KUVAUSTEKNILLISET OHJEET 

1:4000 1:5000 

Hyv~ksytty sisaaslainministerioss~ 25. 10. 1960 kaa

voitusmittaukslsta ja k:u.vojen pohjakartolsta 4. 2. 60 

annetun uetuksen '(N:o 91/60) 46 §:n nojalla 

Vesialueiksi kuvataan kaikki ne alueet, jotka ovot veden peittttmitt keskivedenkorkeuden (MW) vallitessa. 

Rant a vii v a kuvotoan siis keskivedenkorkeuden mukaisesti. 

Epttmttttr<:Hsen rantoviivan merkkitt kttytet<:ittnosoittamoan rantaviivan arvioitua sijaintia sellaisilla laakeil

la ja alavilla rannoilla, misstl rantaviivoa on vaikea mtt(jritttttt 5 metritt suuremmalla tarkkuudella. 

Tulva- tai padotusalueeksi kuvotaan sellainen mao-alue, joka on huomattavan osan vuodesta tai usein 

toistuvasti veden peittllmtl. Vuodenajoista johtuvien tulvien lyhytaikaisesti peittomitt alueita ei merkittt tulva-aluei

na karttaan. Tulva- fa padotusalueet rajoitetaan harvalla pisteviivalla. Mainittujen alueiden maapohjan laatu ja 

kasvipeite osoitetoan tavall iseen tapaan. 

Vedenpinnan korkeusluvut rnerkiN:itin kartan pohjapiirrokseen mttttritystei vastaavalla, yleenstt 0,1 metrin 

tarkkuudella. Ne sijoitetaan yleenso vesistl.Sn nimen alapuolelle. Keskivedenkorkeuden I isttksi merkitttttn sttttnn~stellyn 

,,vedenpinnan sal!itut (iariarvol· 0,01 vnetrin tarkkuudella sulkeissa, esim. (98,75 - 99,43), keskivedenkorkeutta ilmai-. 

evan korkeusluvun aile. Koskiin merkiN:itin vedenpinnan korkeus sektt kosken ylti- etta alapuolelle. Korkeusluvun il

maiseman korkeuden tarkka paikka voidaan kapeissa vesisti:Siss(j osoittaa pisteelltt. Vedenpinnan korkeusluvut tekstataan 

takaviistoilla numeroilla. 

Milloin merenkulkuvironomaisiita on saatavissa aineistoa, voidaon korkeusk(jyrtipiirrokseen merkittt vesialueille 3, 6 ja 

10 metrin syvyys kayrUt keskivedenpinnasta laskettuina. 

Syvyyssuhteiden esitysttt voidaan tttydenttiti merkitsemtillti karttaan syvyysarvoja (esim. maksimisyvyyksiti), jotka 

tekstataan etuviistoilla numeroil!a. 

Matal ikoiksi kuvatoan erityisten vootiessa vesialueet, joissa veden syvyys on ymptiristtSttttn huomottavasti 

pienempi ja yleenstl aile yhden metrin. Milloin matalikko tulee kuvatuksi koislikon merkilltt, ei sen Ottriviivaa yleenstt 

merkittt karttaan. 

Kaisl.ikaiks.i kuvataan vesialueet, joillo kosvillisuus ulottuu vedenpinnan yltipuolelle. Poikkeustapauksissa voidaan 

kaislikon merkkilj ktiytttiti mytis kuv1Jc1rnaan korkeaa toi -kaisloa kasvovia maa-alueito. 

Maatuvat vestolueet kuvataan kttytttimttllti kaislikkomerkkien yhteydesstt soistuvan moan viivoitusta.Pitem~l

le bthirtynyttU moctumisastetta kuvataon ktiyttijmtiiltl suoviivoltusta. 

IS 



Vesialueilla olevat k i vet kuvataon merenkulkuviranomaisten antamien tietojen ia luokituksen perusteella siten, etttj 

If.. 
8 

eri merf<eillti erotetaon toisistaan keskiwdenpinnan ylttpuolelle vt:thinttNtn 30 em kahoavat vedenptitjll iset kivet 1 kes

kl~npinnaua olevat (:!: 30 em) fa wdenalaiset kivet. Merenkulkuviranomaisten aineiston puuttuessa pyrlt86n kivet 

kuvaamaan samoien luokitusperusteiden mukaan. Kiviryhmtit kuvataan kivikon merkiiiH kuten moa-alueill.akin. Kivi

kon pintamerkint~ voidoan kuvattavan kiviryhmHn tiheydestH riippuen kHytt~ fok~ samassa tiheydessH kuin mao-alueil

la tai fonkin. verron harvennettuna. hot k i vet merkitHHn vesialueillakin ison kiven merkillts, jolleivat ne ole niin 

swria, ettts ne on kuvattavissa soarina rantavilvoa ja koll iokuvausto kHyttljen. 

Virtaovien veslen rontaviivaksi kuvatoan yleensa keskivedenkorkeuden mukoinen rantaviiva. Milloin tekouomissa 

ei pienits luiskia erikseen kuvata, piirret66n rantaviivat luiskien ylHreunoja seuraten. 

Joet, foiden I eve ya on yl i 20 met rl tt , kuvatoan mittokaavan mukolsina ehftjll6 0,3 mm rantaviivalla ja 

varustetaan viivojen vt.~llin rlittHvHn tihettHn asetetuilla, virtoamissuuntaa osoittavilla nuolilla. 

Joet, purot tai ojot, joiden leveys on 20 ••• 2 metril.i, kuvataan mittakaavon mukaisina ehjl:illl.i 0,16 mm 

rantaviivalla. Virtaomissuuntonuoli sijoitetaan uoman leveydesttl riippuen joko viivojen vHiiin tai niiden ulkopuolelle . 

..,urot tai oiat, (oiden leveys on aile 2 metriH, kuvataon yhdeiiH ehjl:illl:i 0,16 mm viivalla. Selvt:tsti nl:iky

vien purofen tai ajien siiainniltaan epHmHHrHiset kohdat samoin kuin niiden kulku maanalaisena osoitetaan oaltomai

sella katkoviivalla. Metsttalueilla kuvatoan kaikki avo-ojitukset, mutta 'peltoalueilla yleensa vain kokoojaojat. 

Salaofista pyritOOn yleenslj kuvoamaan ainakin kokoojasalaojat. Muut salaojat kuvataan joko salaojan merkiiiH 

tai salaa;aston I ikiml:RirtsistH suuntoa osoittavalla erikoismerkilltL 

Kosket kuvataan siten, ettl:i koskimerkin.poikkiviiva sijoitetaan kosken niskakohtoan. Pitkissl:i koskissa jatketaan 

merkintl:Ri koskimerkin oaltoviivoilla ( ilman poikkiviivoa). 

Padot ja kalapadot kuvotaan merkkienselityksen mukaisesti. 

ltthteet kuvataan yleensa omalla merkill~n ja varustetaan lyhennyksellH (LH). Uihteestl:l poistuvan veden virtaa

missuunta osoitetoan lyh)1!11H nuolella. Suurehkot IHhteet kuvatoan mittakaavan mukaisesti ja varustetaan nimellH tai 

lyhennykselltt . 

.• akennetut jo kartoitushetkeiiH kHytt6kuntoiset k a i vo t kuvataan merkkiensel ityksen mukaisesti. 



3. VEDET 

Rantaviiva, kaislikko ja 
tulva- tai padotusalueen raja 

Ep~mUriUnen rantaviiva 
ja maatuva vesialue 

KivHi 
- vedenpUIIinen 
- keskiveden plnnassa 

oleva 
- vedenalainen 
Vedenpinnan korkeus
luku 
Matalikkoja ja saaria 
Kiviryhmia ja iso kivi 

Syvyyskayra, 3 metrin 
)) 6 » 
>> 10 » 

Syvyysarvoja 

joki, leveys yli 20 metria 

Joki, puro, oja tai avoviemari 
leveys 20· · · 2 metria 

Puro,oja tai avoviemari 
leveys aile 2 metria 

Sijainniltaan epa
mUrainen puro tai oja 

Salaoja 
S~laojaston Uki
maarainen suunta 

Koski, patoja ja kalapato 

" A ....... . .. 
A 

2 .. // 
'..L ·. 

2 2 
.. . "' .. . . .. .. . . . . . ' ~ ·' .. ~ ~ .. 
2 1 
4 
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Tulva- ja padotusa!ueilla kayte- . 
taan tarpeen vaatiessa selventavaa 
tekstia 

Soistuvan. maan ja suon vliva
ryhmia voidaan kayttaa tiheam
massa kuin maa~alueilla 

Kalliomerkinnan rajoittuessa 
ehjaan viivaan ei pisteviivaa 
erikseen merkita 

Ajoneuvoilla ajettavan padon 
kohdalta katkaistaan rantavliva 

r---------------------~------------------~+-------------------------~ 

Uihteita ja kaivo f La o La 



5.12 VesUiikennevUyltit 

Vesil Hkennevtiyl isttl kuvataan t\lrvittaessa laivavtiyltlt, vakinaiset paikall iset vesitieyhteydet sektl erHisstl tapauksissa 

wnevttylttt. 

La iva vtl yl tH niihin liittyvine teknillisine rakenteineen ja laitteineen merkitttl.in merenkulkuviranomaisten antamien 

tietojen perusteella. Ehittlh:l kopeallo vii vall a kuvattavaan varsinaiseen vttyltltln I iittyen osoitetaan vtlylttmerkit, pur

jehdus11"1Etrkit, kulkusyvyys ja ankkurointipaikat. 

Korttaan merkiW.ivtlt vtiyltimerkit ovat: meri- ja sistivesiviitat, poijut (valopoiju, poiju), kummelit, linjamerkit 

sekH laistot. Katkoviivallo kuvattavot johtolinjat merkitl.:itin linjamerkkien ja linjoja osoittavien loistojen yhtey

teen • 

. ,arttaan 11"1erkitttlvltt pur(ehdusmerkit ovat: majakat, tunnusmajakat ja radiomajakat. 

Vtiylti- ia purjehdusmerkkien tarkkaa poikkaa osoittaa merkin kantaviivan keskipiste. 

Vtiyltln k u I k us yv yy s merkittitin desimetrin tarkkuudella merkkienselityksen osoittamalla tavalla. An k k u ro inti

pa i kat merkittitin merenkulkuviranomaisten antamien tietojen perusteella. 

Vakinaiset paikalliset vesitieyhteydet, esim. asutuskeskusten ltihellti oleviin saariin, kuvataon kapeal

la katkoviivalla. Samoa merkkil.i ktlytetOOn kuvaamaan venevtiyltltl sellaisissa paikoissa, misstl ptltisy on mahdol

lista vain tietystl.i kohdosto. 

Kanavien sulut kuvataan merkkienselityksen osoittamalla tavalla. Kanavat varustetaan tekstillti, esim. Kaivannon 

kanava. 

U i tto r u uh e t kuvotaan omalfa merkillttl:ln ja varustetaan til on salliessa tekstilltl toi lyhennyksellti. 

L~ it u re ita kuvattaesso erotetaon toisistaon kevyt- ja vankkarakent~iset merkkiensel ityksen mukaisesti. A a II on

m u rtof at kuvotaan omolla merkilltttin. Rantoviiva katkaistaan laiturin toi aallonmurtajon kohdalta, milloin niille 

vol~n dfaa afoMuvoilla. 

\lesiliikennetttt varten torvittavida edelh.t mainitsemattomista moalle rakennetuista laitteista kuvataan rakennukset 

pohjopiirroksenso mukaisesti ja vorustetoon tekstilll:l, euim. luotsiasema, Tulliasema. Sotamien liikkuvaa lostouska

lustoo ei mutta sen raiteet tai tarpeen voatiessa kiskot kuvataon kenttttradan merkilltt, mil loin tila sollii. 
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5.12 Vesiliikennevaylat 

Loisto 

laivavayHi ja sen kulku
syvyys 

Linjamerkit ja johtolinja 

Ankkurointipaikka 

Unjaloisto ja johtolinja 

Meriviitat: pohjois-, 
etela-, ita- ja lansiviitta, 
rlstlvlltta 

Sisavesiviitat: punainen, 
musta-valkea, rlstiviitta 

Valopoij.u, poiju, kummeli 

Majakka, tunnusmajakka, 
radiomajakka 

Paikallinen vesitieyhteys 
tal venevayla 

Kanavan sulku 

Uittoruuhi 

Kevyt- ja vankka-
rakenteisia laitureita, 
aallonmurtaja 

s,sY 

I t ! I 
1""5 

1 I t::::~r 

11 ll 1"'5 

4 2 - - - - - - -

~ 
Uittor. 
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Vesiliikennevayliin liittyvien merk
kien sijainti on merkin kantaviivan 
keskipiste, ankkurointipaikan 
merkkia lukuunottamatta 
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Kaavojen .pohjakarttojen 

KUVAUSTEKNILLISET OHJEET 

3. VEDET 

1:10000 1:20000 

Hyviksytty slsaasiainministeriossi 25. 10. 1960 kaa

voitusmittauksista ja kaavojen pohjakartolsta 4. 2. 60 

annetun asetuksen (N:o 91/60) 46 §:n nojalla 

~J~sialueiksi kuvataon kaikki ne alueet, jotka ovat veden peitti:imil:.i keskivedenkorkeuden (MW) vallitessa. 

r-antaviiva kuvatoan siis keskivedenkorkeuden mukaisesti. Kaikki vesialueet varustetaan painetuissa (1:20000) 

kartoiua siniselll:i vesisttsvl:lrill~. 

EpttmtH:Irtiisen rontoviivan merkkii:.i ktiytetttl:.in osoittamaan rantaviivan arvioitua sijaintia sellais.i)la laakeilla 

ja alovilla rannoilla, missl:i rantoviivao on voikea mi:il:irittl:il:i 10 metrii:i suuremmolla tarkkuudello. 

Tulva- tai podotusolueeksi kuvotaan selfainenmaa-olue, joka on huomattavan osan vuodesta tai usein 

toistu.vasti veden peitti:iml:i. Vuodenajoista johtuvien tulvien lyhytaikaisesti peittlimii:i alueita ei merkiti:i tulva-aluei

na karttaan. Tul va- jo padotusalueet rajoitetoan harvalla pisteviivolla. Ne vorustetaan painoasuisisso ( 1:20 000) 

kartoissa s.inisellti viivorasterilla. Mainittujen olueiden maapohjan laatu jo kasvipeite osoitetaan tovalliseen tapaon. 

Ve den pinna n k ark e us I u v u t merkitl:ian kartan pohjapiirrokseen matiritystCi vastaavalla, yleensti 0, 1 metrin 

torkkuodella. f'..Se sijoitetaan yleensCi vesiston nimen alapuolelle. Keskivedenkorkeuden I istiksi merkiti:itln si:ii:inn&tellyn 

vedenpinnan sallitut ti(iriarvot O,Ol metrin tarkkuudellasulkeissa, esim. (98,75- 99,43), keskivedenkorkeutta ilmaise

~n korkeusluvun aile. Koskiin merkittiCin vedenpinnan korkeus seka kosken yla- ettti alapuolelle. Karkeusluvun ilmai-

OQn korkeuden tarkka paikka voidaan kapeissa vesistoissi:i osoittaa pisteella. Vedenpinnan korkeusluvut tekstataan ta

taviistoillo numeroUla. 

Mlllc;.in merenkulkuvironomaisilta on saotavissa oineistoa, voidaan korkeuskttyrl:.iplirrakseen merkitl:i vesialueille 3, 6 

ja 10 !"'ll(ftrin syvyyskljyrtH kesklvedenpinnasta loskettuina. 

Syvyyssuhteiden esitysttl voidaan ttiydentcR1 merkitsemi:illtt karttaan s y v y y sa r va j a (esim. maksimisyvyyksiH) 1 jot-

ka etuviistoilla numeroilla. 

Matal ik9iksi kuvatoan •erityisten syiden voatiessa vesialueet, joissa veden syvyys on ympttristtsi:ittn huomatta

vasti pienempi jo yleensa aile yhden metrin. Milloin matalikko tulee kuvatuksi kaislikon merkilll:i, ei sen Hl:irivii-

vaa merk i t(.l karttaa n • 

Kaislikoiksi kuvo.tcan vesialueet, joilla kasvillisuus ulottuu vedenpinnan yli:ipuolelle. Poikkeustopauksissa voi

. daan kaisUkon merkkil.:t kllyttmt my~ kuvaomaan korkeaa jHrviruokoa tai -kaislaa kasvavia maa-alueito. 

Maatuvqt v;uialueet kuvotacm ktiytttlmt1ilti kaisUkkomerkkien yhteydesstl sahtvvan moon viivoitusta. Pitem

Fnt~He kehittynytttl moatumisostetta kuvataan ki:iytteiml:ilii:i suoviivoitusta. 
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VesiQiueilfa olevat k i vet kuvatoan merenkulkuviranomoisten antamien tietoien ja luokituksen perusteella siten, ettli 

eri merkeilftt etottttaon toisistaan keskivedenpinnan yltipuolelle vtthintmtn 30 em kohoavot vedenp6ttllisot kivet, keski

ved~npinnassa ol•vat ( '! 30 em) jo vedenolaiset kivet • Merenkulkuviranomaisten aineiston puuttuessa pyritlitin kivet ku

'\I'QGmoan scmo;ttn luokitusperusteiden mukaan. Kiviryhmi;U kuvataan kivikon merkilltt kuhan maa-alueillakin. Kivi

kon pintamerkint~ voidaan kuvat'tavan kiviryhmtln tiheydesti:i riippuen ktiytttili joko samassa tiheydesstt kuin maa-alueil

ta tai i.onkin verran harvenneHuno. Is o t k i vet merkittitln vesialueillokin ison kiven merkilltt, jolleivat ne ole 

niin suurio, etttl ne on kuvattavi ssa saarina rantaviivaa ja kall iokuvausta. kttytttten. I son k iven merk in pttl:ille tulee 

painetuissa (1:20000) kartoissa vesisttlvtlri. 

Virtaavien vesien . .-antaviivaksi kuvatoan yleenstt keskivedenkorkeuden mukainen rantaviiva. Milloin tekouomissa 

ei pienitt luiskia erikseen kuvata 1• plirrett:ltin rantaviivat luiskien yll:ireunoja seuraten. 

Joet, joiden leveys on yli 20 metria, kuvataan mittakaavan mukaisina ehjttlltt 0,4 mm rantaviivolla java

ru5tetoon viivojen vl:iliin riittl:ivC!n tihetltln asetetuilla, virtaamissuuntoa osoittavilla nuolilla. 

Joet, ioiden I eve y s on 20 ... 5 met ri l:i, kuvotoan mittakaavan mukaisina ehjttl ll:i 0,2 mm rantaviivalla. Vir

.taamissuuntanuoli sijoitetoan uamc1n leveydestl:i riippuen joke viivojen voliin tai niiden ulkopualelle. 

Purot tai ojot, joiden leveys on 5 ••· 2 metril:i, kuvataan yhdella ehjalla 0,4 mm viivalla .. · 

Purot tai ojal·, joiden levey.s on aile 2 metril:i, kuvataan yhdelll:i ehjl:illl:i 0,2 mm viivolla. Selvl:isti nttkyvien 

purojen ja oiien sijoinniltoan epl:iml:itirtliset kohdat somoin kuin niiden kulku maanalaisena osoitetaan aaltomoisella 

katkoviivalla. Metsttolueilla kuvataan kaikki ovo-ojitukset, mutta peltoalueilla yleensti vain kokoojaojat. 

Saloojisto voidaan tarpeen vaotieua kuvato ns. kokoojasoloojat omalla merkillttttn, mm. vedenkulun jotkuvuuden 

osoittamiseksi . 

Yhdelll:i viivallo piirrettl:iv<U purot· ja ojat vorustetaan painetuisso (1 :20 000) kartoissa sinisella vesist6vl:irilltt. 

K o s k e t kuvataan siten, ett(j kos.ldmerkin poikkiviiva si joitetaan kosken niskakohtaan. Pitkissl:i koskissa jatketaan 

merkint('J6 koskimerkin oaltoviivoilla (ilman poikkiviivoa). 

1adot ja kalapadot· kuvataan merkkienselityksen mukoisesti. 

Ui h teet kuvatoon omQIIa merkilltwn ja varustetaan lyhennyksella (La). Lahteestl:i poistuvan veden virtaamissuunta 

osoitotaon lyh)l·ellt! nuolella. L"hteen merkki varustetaan painetuiss'a ( 1:20 000) kartoisso siniselll:i vesisttSvttrilll:i. 

Kaivoja kuvataan vain poikkeustapauksissa ja varustetaan ne talltiin selventavoll<:i tekstill<:i. 



3. VEDET 

Rantaviiva, kaislikko ja 
tvlva- tai padotusalueen raja 

Epamaarainen rantaviiva 
ja maatuva vesialue 

Kivla 
- vedenpaallinen 
- keskiveden pinnassa 

oleva 
- vedenalai nen 
Veqenpinnan korkeus
luku 
Matalikkoja ja saaria 
Kiviryhmia ja lso kivi 

Sy~yysklyra, 3 metrln 
)) 6 » 
» 10 )) 

Syvyysarvoja 

jokt. leveys yli 20 metria 

joki, reveys 20· · ·5 metria 

Puro. oja tai avoviemari, 
leveys 5· · · 2 metria 

Puro, oja tai avoviemari, 
leveys aile 2 metria 

Sijai.nniltaan epa
mMrainen puro tai oja 
Salaoja 

Koski, patoja ja kalapato 

Uihteita ja kaivo 
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Viivat katkotaan jonkin verran 
tiheammin kuin soistuvan maan ja 
suon viivoituksissa. 

Ajoneuvoilla ajettavan padon 
kohdalta katkaistaan rantaviiva 



5.12 Vesiliikennevtlylctt 

Vesiliikenne.vtiylistl.:l kuvata~n laivavti>:hU, ~~inatso.t .paikcdliset '!esitif:!yhteydet sektt ertlissti tapauksissa venevay-

1~. 

~a i vo vtt y I tU niihin lifttyvfne t~nillisin;e· ra_ko:nteil)eEm }a laitteineen merkitHtin merenkulk~.viranomaisten an~~ 
. .:n.ien tietof'en perust.e;Ua. Ehf61ltt kapea!"la viivarla kuvaftavaan varsinaiseen vt1ylttttn liittye~ osoltetaon va}il.ti!Mr-; 

:_.kit.. purte~r;i~~r.kJ~, ku~kusx~>~rs J.a ankkuro·;.,~ipoi~at. 

Ka.rttaan me.rRitt~vtlt vaylttmerkit ovat: r.n:Gri- ·ja sisttvesiviitat, poijut (valopoiju, poiju), kumm&lit,. liniamer

kit s.ekttloistot. Katkoviivalla. kuvattavat johtolinjot merkitl:R:Sn linjamerkkien ja linjoja o50ittavien loistojen 

yhteyteen. 

K~rttaan merkitttlvtlt purjehdusmerkit ovat: majakat, tunnusmojakat ja radiomojakat. 

· Vtiyltl- ja purjehdusmerkkien h:nkkaa paikkoa osoittaa merkin kantaviivan keskipiste. 

Vttyltln kulkusyvyys merkittRin desimetrin tarkkuudella merkkienselityksen o50ittamolla tavalla. Ankkurointi

p a i kat merkittitin merenkulkuviranomaisten antamien tietoien perusteello. 

Vakinaiset paikoll iset vesitieyhteydet 1 esim. osutuskeskusten lahelltt oleviin soariin, kuvatoan kapeal

la katkoviivallo. Samaa.merkkiti ktlytettltin kuvaamaan venevtlyltiti sellaisissa paikoissa, missti ptltisy on mahdol-

1 ista vain· tietysttt kohdasto. 

Kanavien sulut.kuvataan merk,kienselityksen osoittamalla tovalla. Kanavot varustetoan tekstilltt, esim. Kaivannon 

kanava. 

Uittoruuhet kuvataan omalla merkillttan ja varustetaan tilan salliessa tekstillti tai lyhennykselltl. 

laitureito kuvattaessa erotetaon toisistaan kevyt- ja vankkarakenteiset merkkienselityksen mukaisesti. Aallon

m u r ta j at kuvataan amalia merkilitiHn. Rantaviiva katkaistoan laiturin tai aallonmurtajan kohdalta, mil loin niille 

voidaon ajaa ajoneuvoilla. 

Vesil iikennetta vorien tarvittavisto edella mainitsemattomista maolle rakennetuista laitteista kuvataan rakennukset 

pohjopiirroksenst'2 mukaisesti ja varustetoan tekstillti, esim. Luotsiasema, Tulliasema. Satamien liikkuvaa lastauskalus

too el merk!ta, mutto s-en ralteet kvvataan kentt~rodon ml\'llrkilltt, milloin tila sal Iii. 



5.12 Vesiliikennevaylat 

Loisto 

Lalvavayla ja sen kulku
syvyys 

linjamerkit ja johtolinja 

Unjaloisto ja johtolinja 

Ankkurointlpaikka 

Merivlltat: pohjols-, 
etellh Ita- ja lanslviltta, 
rlstiv!itta 

Slsaveslviitat: punainen, 
mu$ta .. valkea, ristiviltta 

Valopoiju, poiju, kummeli 

Majakka, tunnusmajakka. 
radromajakka 

,, 

PalkaiUnen vesitleyhteys 
tal venevayHi 

Kanavan sulku 

Uittoruuhi 
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Vesiliikennevayliin liittyvien merk
kien sijainti on merkin kantaviivan 
keskipiste, ankkurointipaikan 
merkkia lukuunottamatta 



KAAVOJEN POHJAKARTTOJEN 

KUVAUSTEKNI LLISET OHJEET 

f: 500 I 1: 1000 I J: 2000 

L OAJAJO 

2 * VESIALUEET 

Vesialueella tarkoitetaan aluetta. jok~ muutoin kuin 
ilap~isesti on veden peitt~mi. 

2.1 Varsinaiset vesialueet· 

Varsi6\nisia vesialueita ovat me r e t. j a r v e t,. 

t e k o j a r v e t ja 1 a m m e t. 

Varsinuisct vesialueet rajataan rantaa osoittavalla 

viiva11a. 



R a n t a v i 1 v a kuvataan mikili mahdollistp pitki

aikaisiin havaintoihin perustuvan keskiveden (MW) korkeuden 

mukaisesti. Jarvissa, missa vedenkorkeutta saannostellKan, tai 

' I 

keskiveden korkeutta ei tunneta, rantaviiva kuvataan kesMajan 

(toukokuu- lokakuu) keskiveden korkeuden mukai~esti. Rantaviiva 

voidaan kuvata, mikali vedenpinta ei huomattavasti poikkea kes

kiveden pinnasta. myos kuvaushetken vedenpinnan korkeuden mukaan 

(kts. kohta 3.3).' 

E p a m a a r a i n e n r a n t a v i i v a osoittaa ran-

taviivan sijaintia sellaisilla rannoilla, missa rantaviiva on 

vaikea maarittaa 5 metria suuremmalla tarkkuude11a. Epamaarai

nen rantaviiva k~vataan pisteviivalla. 

Rantaviiva, epam~a

rainen rantaviiva, 

kaislikko ~ ... 
---~-----

. . 

M a a t u v a v e s i a 1 u e on pohjamytit~isesti umpeu

tOva vesialue. Maatuva vesialue kuvataan kayttHmalla kaislikko

m~rkkien yhteydessa soistuman viivoitusta. 

rc .. • .. • • • .. • • .. • • • • • • • • 

~1aa tuva ves i a 1 ue 



~ 
J 

I 

~, 

T u 1 v a - a 1 u e on mna-alue, joka on osan vuodesta 

tai usein toistuvasti veden peiti~mK. Tulva-alue rajataan pis

teviiva11a. 

Tulva-alue 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . II II 

... . . .... 
II 

Vesialueilla olevat y k s i t t a i s e t k i v e t 

kuvataan siten, etta eri merkeilla erotetaan toisistaan veden-

paalliset, vedenpinnassa olevat ja lahelle vedenpintaa ulot

tuvat vedenalaiset kivet. 

Kivia 

-vedenpaallinen 
· -vedenpinnassa oleva 

-vedenalainen 
Kivi muotonsa mukaan 
kuvattuna 
Kiviryhma 

2.2 Virtaavat vedet 

.J.. 

+ 
T 

. ~ .. ... 

A 

Virtaavia vesia ovat j o e t, p u rot, o j a t ja 1 a .h-

t e e t .. 

Yli 5 metriti leveiden jokien rannat kuvataan ylcensa ~es

kivedcn korkeuden mukaisesti (MW) ja varustetaan rantaviivojcn 

valiin riittavan tiheaan a·setetuilla, virtaamissuuntaa osoitta-

villa nuolilla .. 



Purot ja ojat, joiden leveys mitattuna luiskan y1Hreu

nast~ on 5 - 2 metria, kuvataan mittakaavan mukaisesti. Virtaa

misnuoli sijoitetaan uoman leveydesti riippuen joko viivojen 

valiin tai niiden ulkopuolelle. 

Purot ja ojat,joiden leveys on a11e 2 metria, kuvataan 

' yleensa yhdella viivalla. Selvasti nakyvien purojen tai ojien 

sljainniltaan epam~araiset kohdat samoinkuin niiden kulku maan

alaisena osoitetaan aaltomaisella katkoviivalla. 

Joki, leveys yli 5 m 

Puro tai oja, leveys 
5 - 2 metria 

Puro tai oja, leveys 
a11e 2 metria 
sijainn~ltaan epHmaa
rainen puro tai oja 

..... 

~ 

~ 
~ 

/" 

.....:::..,......--........... ~ 

S a 1 a o j i s t a voidaan kuvata kokoojasalaojat veden

kulun jatkuvuuden osoittamiseksi. 

Salaoja t------~------j 
K o s k e t ja p u t o u k s e t kuvataan siten, etta 

kdskimerkin poikkiviiva sijoitetaan kosken tai putouksen nis-

kakohtaan .. 



l ti h t e i n ~ kuvataan paikat, miss~ pohjavesi 1uon

no11ista tieta pulppuaa maan pinnalle. lahteesta poistuvan 

veden virtaamissuunta osoitetaan lyhyella nuolella. Suurehkot 

lahteet ku~ataan mittakaavan mukaisesti. 

Koski r--
lahde 

2.3 Vesialueiden kasvillisuus 

Vesialueiden kasvillisuudesta kuvataan k a i s 1 i k 0 t 

ja r u o h i k o t. \\It . 

Kaislikko 

"" ... 
'---

3. KORKEUS- JA SYVYYSTIEDOT 

3 .1 Maanpinnru1 korkeustiedot 

3.2 Vesialueiden syvyystiedot 

Vesialueiden syvyyssuhteet voidaan kuvata, milloin aineis-

toa on saatavissa, syvyyskayrilla, rinneviivoilla ja syvyyslu

vuilla. lahtotasona on yleensti kunkin altaan keskiveden mukai~cn 
-
pinta. Poikkeust~pauksissa, kuten tekojtirviss~. syvyystiedot 

void~an esitttia myos korkeuskayrin. 



s y v y y s k a y r i 1 1 a osoitetaan, mikali se on 

aineiston perusteella mahdollista puolentoista, kolmen, kuuden 

ja kymmenen metrin syvyydet. MyHs muita klyravaleja voidaan 

ldiyt taa. .. 

l 8. 

S y v y y s k a y r i e n s y v y y s 1 u k u j a sijoi

tetaan kayrille noususuuntaan oikeinpain ja ~iirt tiheaan, etta 

tietyn syvyyskayran syvyysarvon toteaminen on vaivatonta. Kuva

uksen selventimiseksi syvyyskayrat on varustettava riittavan 

tihea~n piirretyilla.kaltevuuden osoittavilla r i n n e v i i -

v o i 1 1 a. 

Syvyyskayria 

S y v y y s 1 u v u i 1 1 a taydennetaah tarvittaessa 

syvyyssuhteiden kayrakuvausta. Syvyysluvut merkitaan yleensa 

all~ 10 metrin syvyyksilla desimetrin ja yli 10 metrin syvyyk

silla metrin tarkkuudella. Syvyysluku sijoi~etaan siten, etta sen 

kannan keskipiste osoittaa luotauskohdan. 

3.3 Vedenpinnan korkeudet 

Vedenpinta varustetaan rantaviivan m~aritystj vastaavalla 

v e d e n p i n n a n k o r k e u s 1 u v u 1 1 a. yleensa 

p.1 ·m~trin tarkkuudella. THmtin lis~ksi merkitMan sa~nntistellyn 

ved•npinnan sallitut aariarvot sulkci~s~ mairitystti vastaavalla, 

y fee n s a 0 , o 1 me t r i n t a r k k u u de 1 1 a • v eden p i n nan k or k e us 1 u v u n aJ 1 e • 



Virtaavissa vesissa vedenpinnan korkeus esitctaan ·tarvit

taessa riitt~v~n tihei~n asetetuilla korkeusluvuilla. Korkeu

den pai~ka esitetaan korkeusluvun desimaalipisteella, ellei 

tarve vaadi erillisen pisteen k~yttHH. 

' ;,) 



Jakolaissa ja 

karttaa koskevia 

Jakolak~ 

Jakoasetus 

J.L 80 §. Jakotoimitus on perustettava selvaan 
Ja luotettavaan Jollei tallaista karttaa 
ole eika entista saada taydent~imalHi 
luotettavaksi, on tilukset ~ kartoitet· 
tava. 

89 §: ( 30.12.1961/594 Jollei 
alueen piirirajaa tai osaa siita ole ennestaan 
maaratty tai jos se on epavarma, on se 
kaynniiHi m~iarattiivii. 

]os alue kuitenkin rnjoittuu 
arvoisecn yhteiseen vesijattoon tai vesialuee
seen ja rajankaynnin suorittaminen talta osin 
siita johtuvat kustannukset huomioon ottaen ei 
olisi tarkoituksenmukaista, ei sitii ole tarpeen 
suorittaa, joJlei rajan paikasta ole riitaa. 

JL 291 §. Kustakin kunnasta on maanmittaus
konttorissa laadittava maarekisteriin liittyva re
kisterikartta, joka osoittaa tilat ja muut maa
rekisteriyksikot seka vesistot, yhteiset alueet, 
tiet ja muut kartan yleiselle havainnollisuu
delle ja rekisterilaitoksen . selvyydelle tarkeat 
seikat. 

Sita mukaa kuin muutoksia tehdaan maa-: 
rekisteriin, on vastaavat muutokset tehtava 
rekisterikarttaan, niin etta se ja maarekisteri 
aina pitavat 

JA 39 §. ( 14.12.1979/911) jaetaan 
seuraaviin maankayttolajeihin: 

1) viljelty maa, johon luetaan pysyvaisluon
toisesti maatalouskaytossa oleva maa; 

2) metsamaa, johon luetaan paaasiallisesti 
puuntuotantoon ldiytettavat metsatilukset; 

3) kitu- ja joutomaa, johon luetaan laatunsa 
kayttomahdollisuutensa perusteella · tuotta

mattomiksi tai viihatuottoisiksi katsottavat met
satilukset muut kuin vah1Hset yksityiset 
tiet ja valtaojat; seka 

4) erityismaa, johon luetaan muut kuin 3 
kohdassa mainitut, muuhun kuin maa- tai met
sataloustuotantoon kaytettavat tilukset. 

Vesialueiksi luetaan vesilaissa ( 264/61) tar
koitetut vesistot. 

JA- 128 §. Vesialueiden rajat pyykitetiii:in, mil
loin pyykkia ei voida rakentaa itse rajapis
teeseen, yleensa siten, etta rannalle asetettujen 
pyykklen ja rajaviittojen avulla merkitaiin kaksi 
suuntaa, joiden leikkauspisteessa on vesirajan 
kulmapiste. Kulmapisteen etaisyydet sita osoit
tavista pyykeista mitataan ja merkitaan kartalle. 
Kapeilla vesilla ja verrattain lahella rantaa ole
van vesirajojen kulmapisteen paikka voidaan 
maadita joko vesialueen samalle tai sen 
molemmille rannoille rakennetun yhden raja
merkkiparin osoittaman suunnan ja kulmapis
teen ja rajamerkkien valisen pituusmitan avulla 
tai, jos vesiraja jatkuu yhdensuuntaisena maa
rajan kanssa, siten, etta mitataan ja merkitaan 
kartalle sen etaisyys rannalla olevasta maarajan 
pyykista. 

rekisteri-

Tiluskartta 

Maa- vesialueen 
valisen rajan kayminen 

Rekisteri:kartta 

Toimituskartta 
Tiluskartta 

Rajat vesialueilla 



M nmittaushallituksen 

tilusk rttaohjeisto 

JOHDANTO 

Tiluskarttaohjeisto sis~lt~~ m~~r~ykset ja suositukset 

tilusten mittauksesta ja kartan laatimisesta maanmittaus

toimituksissa. Suosituksen luonteinen teksti on kirjoitettu 

sisennettyna .. 

Ohjeiston m~~r~ykset annetaan jakoasetuksen 236 §:n nojalla 

ja sisallytet~an maanmittaushallituksen kiertokirjeen n:o 

93 koht aan 12. 

Tiluskarttaohjeisto jakautuu kolmeen paaosaan: ·mittaus

ohjeisiin. kuvausohjeisiin ja piirustusohjeisiin. 

Ohjeistolla kumotaan maanmittaushallituksen kiertokirje 

n:o 68 seka muut tiluskartoitusta koskevat maanmittaushal

lituksen kiertokirjemaaraykset. 

Paajohtaja Laur1 Kantee 

. Osastopaallikko Antti Pohjola 



12.2.3 Tiluskuvio~ 

12.2.~.1 Maa-alueet 

Tiluskartassa erotetaan veslalueet maa-alueista ja maa-alueiden 

eri maank~yttBlajit toisistaan. Jos toimituksen tarkoitus tai muu syy 

vaatii. kaytet&an yksityiskohtaisempaa kuviointia j1Hjempiina esitet

tavan mukaisesti. 

Maa~alueet jaetaan seuraaviin maankayttolajeihin: 

- v il j e 1 t y maa 

- me tsamaa 

- kitu- ja joutomaa 

- erityismaa. 

rarvittaessa voldaan maankciyttolajit jakaa t1luslajeih1n tiekii edelleen 

tilustyyppeihin site~ k~in kunkin maankayttolajin kohdalla tarkemmin 

esitetaan. Alaluokituksen tulee ktlitenkin olla yhtenainen koko karto1-

tettavalla alueella siten. ettei viljellyn ja metsamaan sisalla kayteta 

rinnan maanld:iyttolaji-, tiluslaj - ja t11ustyyppijaottelua. 

Vesijatot elvat muodosta omaa maank~yttolajlaan. Ve~ijatto 
luetaan kuuluvaksi siihen maankiiyttolajiin. jota se kulloinkin 
taloudellisen kiiyttonsa pert...steella on. 

Vesijaton yUireuna kuvataan tavanmukaisella kuvionrajalla 
vain jos tiluskuvio vaihtuu siinii toiseksi. Vesijaton yHireu
nassa mahdolli~esti oleva k11nteistoraja merkitaan karttaan 
kiinteistorajan merkillii. 



). Kitu- ja joutomaa (K) 

Kitu- Ja joutomaa on m~tsatalouteen kaytettavaa maata, jolla puuston 
keskimaarainen vuotuinen kasvu on kallioisuudesta, kivisyydesta, sols
tuneisuudesta tms. syysta johtuen pienempi kuin metsamaalla (kuorineen 
alle 1 m3/ha). Kitu- ja joutomaaksi luetaan myos metsamaalla olevat 

yli 10 metria leveat voimansiirtolinjojen johtoaukeat seka muut kuin 

vahaiset yksityiset tiet ja valtaojat. 

Kitu- ja joutomaat luokitetaan tarvittaessa puuston kasvun perusteella 
tiluslajeihin, joita ovat kitumaa ja joutomaa. Nama voidaan tarvittaes
sa jakaa edelleen tllustyyppeihin. Kitu- ja joutomaata ovat tiluslajei
na lisaksi yksityiset tiet ja valtaojat, joita ei jaeta tilustyyppeihin. 

Valtaoja (Oja) 

~iluslajiin kuuluvat vesilain mukaan vesistoihin kuulumnttomat vedet, 

kuten valtaojat. Vahaisina valtaojina kuvataan kahta metria kapeam
mat, vesialueisiin kuulumattomat ojat ja ne luetaan kuuluviksi ympa
roivaan maankayttolajiin. 

Vesilain 1 luvun 2 §:n mukaan "vesistona tal sen osana ei 
pidetlt: 
I) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa el jatkuvasti 
virtaa vetta eika runsasvetisimpanakaan aikana ole riittavas
t1 vetta ven~a kulkua tal uiton toimittamista varten ja 
jota kalakaan ei voi sanottavassa maarassa kulkea; seka 
2) lahdetta seka kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisaillota 
j a tekolammikkoa". 

Mittakaavassa 1:10 000 (1:8000) kuvata&l alle 5 m leveat ja 
mittakaavassa 1:20 000 alle 10m leveat kitu- ja joutomaahan 
luettavat ojat yhde11a 0,4 mm:n levyisella viivalla. LisakSl 
karttaan merkitaan virtaamissuuntanuoli, ojan leveys ja tarvit
taessa kuvion numero. 



12.2 .l.2 Ves1alueet (Ve) 

Vesialueiksi lue.taan ves1la1ssa tarkoitetut ves1stBt. 

Vesist6t m!Kritell~Kn vesil~in 1 luvun 1-3 §:ssa seuraavasti: 
"1 § Vesialueella tarkoitet"an aluetta, joka muutoin kuin 
tilap!i1sest1 on veden peittama. 
VesisUSj~ ovat avopintaiset sisavesialueet luonnollisine 
Ja keinotekoisine osineen niit!i vesi~ lukuun ottamatta, 
Jotlca tliman luvun 2 §:ssli mainitaan. 
2 § VesisttinK tai sen osana ei pideta: 
1) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti 
virtaa vetta eika runsasvet1simpanakalin aikana ole riittKvas
ti vetta veneenK kulkua ta1 u1ton toimittamista varten ja 
jota kalakaan ei voi sanottava~sa maarlissM kulkea; e1ka 
2) lahdetta sekli kaivoa Ja muuta vedenottamoa, vesisailitltli 
ja tekolammikkoa. 
3 § Mita tassa laissa on saadetty vesistosta, koskee 
vastaavasti myos merta". 

Veslalue ~rotetaan maa-alueista muita kuvionrajoja paksummalla 
viivalla pa1ts1. jos kartan selvyys t!ista er1ty1sesti klirsli. 
Mlttakaava~sa 1:10 000 (1:8000) kuvataan alle 5 m leveKt ja 
mlttakaavassa 1:20 000 kuvataan alle 10 m leveat veslalueisiin 
kuuluvat joet, purot ja kanavat yhdelllt' 0,4 mm:n levyi,selHi 
viivalla. LisKksi karttaan merkitaan virtaamissuuntanuoli, 
tarv!ttaessa kuvion numero ja vesialueen leveys. 

VesioH~euden vesilafn 12, iU:V.un 18 §~n .<mokaises,tt 2,mJii~~ 
raja vastaa s!ianntsstelyallasaluellla'maa- ja vesialueen vli
llstli rajaa. Elle1 vesto1keus ole ttita rajaa maarannyt, on ve
si fil.].ueen raj ana VL 1:6 .l mukainen kesk1 vedenkorkeus. 

KMytttltarkoituksensa perustee lla j aetaan v:esialueet tarvi ttaessa kliyttl:S
lajeihin seuraavast1: 

Kalastuspaikat (KVe) 

Kalastuspa1kat ovat erityisia pyyntipaikkoja kuten apajia. 
patopaikkaja yms. 

Ertk?iakei.yt ttialuee t (EVe) 

Er1ko1sk~ytt~alueis11n kuuluvat teollisuuskKytttsalueet 
(TVe) ja virkistyskliytttsalueet {VVe) 

Muut ves1alueet 

Tarvittaessa voidali\n vesialueilla erottaa kuvioita esimer
kiksi veden virtauksen. syvyyden. ra.v1nnepito1suuden 
tms. mukaan. 
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MAATILOJEN VEROLUOKITUS
OHJEET 

Luonnos 15.4.1982 

VEROHALLITUKSEN JULKAISU NO xx 
HELSINKI 1982 

Verotuslaki (482/58) muutoksineen sisaltaa saannokset 
maatilojen veroluokituksen toimittamisesta, muutoksen
hausta suoritettuun veroluokitukseen seka veroluoki
tuksen soveltamisesta verotukseen. Veroluokitusta 
koskevat yksityiskohtaiset saannokset sisaltyvat maatila
talouden tuloveroasetukseen. Taman lisaksi verohallitus 
antaa verotuslain 66 §:n 3 momentin nojalla seuraavat 
ohjeet maatilojen veroluokitusta varten. 

Helsingissa paivana :kuuta 1982 

Verohallitus 



S!SALLYSLUETTELO 

2. Maanklytt6lajit ja vesialueet 
2.1. YleistEi 
2.2. Maatalousmaa 
2.3. Mets~maa 

2.~. Rakennusalue 

2. 5. t1uu maa 
2.6. Vesialueet 

2.6. Vesialueet 

Ve,a1alueiksi luetaan vesilaissa tarkoitetut vesistot.~-·· 
.. il.laeet-o:va·t·-et~u-r-im.ma-n-osa·n-vuott"a- veden pei"tttb!rr"a~ T i laan 

ku~luvalla vesijattoalueella vesialueen katsot·aan alkavan 

.aiita, missa k~svillisuuden muodostavat paaasiassa vesikasvit. 
alinnostelyalla.salueilla vesioikeuden mfHiraJimaa ratjaa sovel

l.Jet.Guln maa- ja vesialueiden valisena ra,jana .. Ellei vesioikeus 
,q,le' rajaa maarannyt' kaytetaan ra,jana vesilain mukaista 

teskiveden korkeuden tasoa. 

'·'· ja laidun (L) 
I .,. • • I 

~~ ~~~~...~.~~ 

itty(ja-~~.:.tf.l.o~Jslaji;h~ luetaan sellaiset luonnonva
sen heina-, ruoho- ja joskus pensaskasvillisuuden peittamat 

' joi ta saannollisesti kaytetaan maataloustuotantoon. 'llillai 
mm. laidunnetut jokirinteet ja liian vesiper~i
satunnaisesti viljellyt alueet. Laidunnetut 

hake- ja metsalaitumet luetaan metsamaaksi, mikali alue on 
p~untuotantokyvyltaan metsamaata ja alueella kasv.avalla puus
tolla on metsataloudellista merki tysta. Puusto,lla katsotaan 

metsMteloudellista merkitysta, jos sen kantoarvo 

on suurempi kui.n alueen metsanviljelyyn tarvittavat kus
tartnukset. 



I1makuvie~ karttojen kaytto vesistojen 1uonnontalouteen ja 

maisemaan_!iitt~issa selvityksissa 

MMK Unto Ritvanen 

ILMAKUVAT 

I1makuvaus vesistojen kunnostussuunnitte1ussa 

- erityyppiset kuvat 

- mustava1kokuvat 

- varikuvat 

- vaaravarikuvat 

21.9.1982 

- vanhat ilmakuvaukset antavat informaatiota vesistojen 

ti1an kehityksesta vertailuaineistona 

- tutkimuskohteena ensisijaisesti vesikasvillisuus 

- kasvil1isuusvyohykkeet/avovesialueet 

- kasvilajisto (yhden 1ajin kasvustot) 

- i1makuvauksen ajoitus 

- kunnostussuunnittelu edellyttaa keski- tai loppukesan 

ongelmatilanteen kuvaamista (kartoituskuvaukset alku
kesa11a) 

- tarkkuus/kuvauskorkeus; kunnostusta pa1velevissa kuvauksissa 

500 - 1 000 m 

- hyvien ilmakuvien pohja1ta voidaan laatia kasvillisuuskartta 

ja esittaa tarvittavat kunnostustoimenpiteet 

- stereotarkastelumahdo11isuus 

- vesialueilla ei juuri merkitysta 

- rannoi1la ja maa-a1uei1la arvokasta lisainformaatiota 
- ilmakuvauksen edut 

- nopeus 

- e llinen vaikeissa kohteissa (kosteikot yms,) 

- jatkoty6stomahdo1lisuudet (ilmakuvakartat) 

Viistokuvat 

kayttomahdo11isuuksia erityisesti maisemanhoidon ja -suojelun 

suunnittelussa (rakenteiden sopeuttaminen ym.) 



Muut luonnontaloudel1iset selvitykset 

- sameus 

- jatevesien aiheuttamat ym. 1aatuerot 

- syvyyssuhteet 

- virtaukset 

- sedimentaatio 

KART AT 

- peruskartat ja topografiset kartat korvaamaton tieto1ahde 

- erailla alueilla karttojen vanhentuneisuus haitaksi 

- ajantasaistettu GT-kartta taydentaa maastokarttojen 

informaatiota 
- hankesuunnittelussa kayt6ssa ilmakuvakartat 1:10 000 -

1:4 000; tarkkuustaso y1eensa riittava 

- rakennussuunnitte1un tiedot hankittava maastotutkimuksin 

- maisemointisuunnitte1u 
~ yleispiirteet 1:10 000 

- ty6suunnitelma 1:4 000 ~ 1:500 

.... maaperakartat 

- syvyyskartat 

- karttojen va1mistuksessa syntyvat va1ituotteet 

EHDOTUKSIA 

2 • 

- vesihallinnon suunnite1mien havainno1lisuutta ja ymmarretta

vyytta pyrittava lisaamaan korkeatasoisten karttojen ja 

lma)kuvien kliyt6lla 

- piirihallintotasolla jarjestettava kartta-aineiston kayttaa 

ja -ktiytt~mahdollisuuksia koskevia koulutus- ja neuvontatilai

suuksia (maanmittauskonttorit/vesipiirit) 



Maisa Siira1a, arkkitehti 
Vesiha11itus 

Maanmittausha11ituksen ja vesiha11i
tuksen yhteistyoseminaari 21.9.1982 

VESISTOIHIN LIITTYVAN INFORMAATION ESITIAMINEN KARTOILLA 

Aiheesta on syyta esi ttaa a.1uksi seuraavat peruskysymykset: 

- miksi vesiin 1iittyvaa informaatiota. on ta.rvetta esittaa kartoi11a, 

mita informaatiota kartoi11a voidaan esittaa ja 

miten se parhaiten tehdaan 

Seuraavassa eraita nakokohtia asiasta: 

Vesiha1linnon nakc5kulmasta tarkasteltuna palvelee vesiin 1iittyvan informaa

tion kartoilla esittaminen kahta varsin eri1aista paatarvetta, sen tavoit

teena on: 

- o1emassa o1evan tai vesihal1innon toimesta hankitun vesistoja koskevan 

erityistiedoston va1ittaminen vesihal1innosta u1ospain 

vesistoja koskevan ja niihin 1iittyvan, myos muua11a kuin vesiha11innossa 

olevan tietoaineksen valittarninen vesien; kayton ja suojelun suunnitte1ur.l 

ja vesiha11innon muun toiminnan apuva1ineeksi. 

Vaikka nama kaksi tavoitetta ovatkin erilaisia, voidaan samaa informaatiota 

kayttaa myos rno1cmpjin suuntiin. Vesihal1innosta u1ospain suuntautuvan 

inforrnaation suhteen esittarniseen vaikuttaa luonno1lisesti se, mita taman 

informaation on tarkoi tus pal vella ja kene1le se on osoi tettu. Ta.lloin on 

huom~j l.r,l in :;uunnattu La i !.,itatavi I U:t o1eva V<!Sj t i edo:;to voi 

toisaal.ta ol1a ns. neutraalia infor'rnaatiota, jota kayttaja voi itse soveltaa 

tarpeisiinsa. Toisaalta vesia koskevan tiedoston esittamista voidaan kayttaa 

apuvalineena pyri va i.ku ttamaa.n vesia koskovaan paatc·iksentekoon. 

Vesihallinnon oma.a toimintaa ajatellen ka.rttamuotoisen informaation tarvetta 

on seka vesien kayttoa ja vesiensuojelua koskeva.ssa. suunnittelussa, eri1ai

sia toimenpiteita vesistoissa toteutettaessa etta vesistojen kayttotoiminnassa. 

Informaation luonteeseen vaikuttavat mm. kohteena o1evan a.lueen 1aajuus ja 

toiminnan taso, kuten suunnittelun yksityiskohtaisuus tai yleispiirteisyys. 

Karkeasti voidaan odeta, ett~ ves in liit , muun kuin varsinaisen 



2. 

vesitietouden tarve kasvaa mita yksityiskohtaisempaan suunnitteluun 

tullaan ja korostuu vesien kayttotoiminnassa. Toisaalta monipuolinen 

informaatio vesistoista ja niihin liittyvista toiminnoista on valttama

tonta ja karttamuotoisena parhaiten kaytettavissa yleispiirteisessa suun

nittelussa kuten vesien kayton kokonaissuunnittelussa ja vesistokohtai

sessa suunnittelussa. Vesistokohtaisessa suunnittelussa silla on erityisen 

suuri merkitys riippumatta siita, tar'kastellaanko joitakin vai kaikkia 

mahdollisia vesien kayttomuotoja. 

2. Karttamuodossa esitettava informaatio 

Em. perusjaon ulospain suuntautuva - vesihallinnon kayttoon tarvittava 

informaatio lisaksi tieto_ja voidaan tarkastella monesta nakokulmasta. 

voidaan ryhmitella mm. seuraavien seikkojen pohjalta: 

- laadulliset tiedot/m[Uira.lliset tiedot 

- eri tasojen tiedot: valtakunnantaso, aluetaso, vesisto, vesistonosa 

vesien eri kayttomuodot: vedenhankinta, vesistojen kuormittaminen ja 

vesiensuojelu, kalatalous, vesien virkistyskaytto, vesiluonnon ja vesi

maiseman suojelu, uitto ja vesiliikenne, vesivoima, vesistojen saannostely, 

tulvasuojelu ja maankuivatus 

Perusjaosta lahtien vesistoja koskevia ja niihin liittyvia, ulospain 

muille kayttaj lle:suunnattuja tietoja, jotka sopivat karttamuodossa esi

tettava.ksi, ovat rrm. seuraavat aiheet: 

- veden laatutiedot, vesistojen soveltuvuus erilaisiin kayttotarpeisiin 

- pohjavesitiedot: sijainti, laatu, maara 

tiedot: ~;adanta., valunta, haihdunta, E)rilaisten havainto-

paik en int 

- tutkimukseen liittyvia tietoja 

- vesi en luonnetta ja maisernaa kuva.avat tiedot, esim. maisemaluokitus 

- vu~:>iC"m k~i Lou. kuv;:.~av:tL L iudot, owirn. Vt~dr~not tamol.., FiL<~vodonpuhdista.rnoL, 

pu vaikutusalueet, kalastus- ja kalankasvatuspaikat, virkistys-

kayttoon soveltuvat rannat, loma-asunnot ja v rkistyksen toimintakohteet, 

veneilyreitit sa.tamapaikoiksi sove 1 tuvat ran nat, vesimaiseman er i tyis-

kohteet ja suojelualueet, erilaiset vesirakenteet, uittov~ylat, pudotus

suojapaikat, tulvien esiintymisalueet 



3. 

Vesihallinnon oman toiminnan ja vesien kayton ja suojelun suunnittelun 

kannalta voidaan tarkeina,etupaassa muualta hankittavina tietoina mainita: 

- vesistojen ympariston topografia ja alueen pinnanmuodostus 

- erilaisten toimintojen sijoittuminen vesistojen vaikutuspiiriin: asutus, 

elinkeinot (erite vesistovaikutusten ja -tarpejdcn mukaan), virkistys, 

aluevaraukset erikoistarpeisiin 

- rantojen kayttotiedot: pel to-, met sa-·, tonttimaa, rakennetut rannat -

vapaat ran nat, rakennusten laatu: pysyva asutus - lorna. - asutus, rakennus

ten sijoittuminen rantaviivaan nahden 

vesistojen rantojen laatua koskevat tiedot: maapera, kaltevuus, kasvilli

suus, soveltuvuus erilaisiin kayttotarpeisiin 

- vesistojen kayttotiedot: nuotta-apa.jat ja muut perinteiset kalastuspaikat, 

vesistoihin liittyvat ra.kenteet kuten sillat, myllyt, uittorannit, laiturit 

- vesistoihin ja rantoihin kohdistuvat kayttotarpeet, rantojen soveltuvuus 

erilaisiin toimintoihin 

Tietojen esittamista karttamuodossa on pidetty varsin tarkeana vesien 

kayton suunnittelussa, josta esimerkkina. ohje kuvien esittamisesta vesien 

kayton kokonaissuunnitelmjssa (liite 1) seka esimerkkeja suositelluista 

karttamerkinnoista {liitteet 2 3 . 

3. Miten vesistotietoja esitetaan kartoilla 

en esittami ka.rttamuodossa va.ikutta.vat mrn. kaytettavan infer-

maation sisaltci ja luanne, Lakaava, tiedon tarkkuustaso, tiedon 

kayttotarkoitus kohderyhma seka kaytettavissa olevat menetelmat ja 

resurssit. 

Karttamuotoiselle es le voidaan asettaa kayttokohteesta ja muista 

em. kriteereista johtuen varsin erilaisia, toisistaan paljonkin poikkeavia 

vaatimuksia. Kaikille karttamuotoisille esityksille on kuitenkin joukko 

yhteisia kriteereja, joista tarkeimpina voidaan mainita.: 

- tarkkuus; ieto on paikallistaa riittavan tarkasti 

- suhteellisuus; mittakaavan ja esitetyn tiedon, esitystavan, on sovittava 

yhteen 



- havainnollisuus, esityksen on tuotava jotain oleellista esille asiasta 

- selkeys; esitys ei saa olla sekava eika liian monimutkainen 

- ymmarrettavyys; kuvasta on voitava lukea kaikki mita siina halutaan 

tuoda esille, jokaiselle merkille on loydyttava selitys 

Hyvaan karttamuotoiseen esitykseen sisaltyy lisaksi usein myos luovuuden 

·aspekti luk ja katsojan kohdalla, ilo uuden tiedon loytamisesta tai 

sovellutusmahdollisuudesta. 

Liitteena on joukko vesihallinnossa ja muualla laadittuja vesistojii ja 

niih:in iit tietoja kuvaav ia karttaesi tyksia. Eraita naisUi voldaan 

pitaa hyvina esimerkkeina vesiin liittyvan tiedon esittamisesta kartta

muodossa, joidenkin esimerkiksi jaa epaonnistuminen lahes kaikkien edella 

es en vaatimusten suhteen. 

Karttaesityksen epaonnistumisen syyna saattaa olla puhdas tekninen virhe 

kopiointi - tai painovaiheessa. Usein vaikeudet alkavat kuitenkin jo 

karttaesityksen laatimisen alkuvaiheessa, jolloin tyypillisimpia virheita 

ovat seuraavat: 

- valitaan vaara pohjakartta esitettavaan tietoon nahden, 

- piirretaan itse pohjakartta - arsyttavan vaarin 

kaytetaan vaikeita ja toisistaan erottumattomia symboleja ja merkintoja 

- sullotaan yhteen kuvaan liian paljon tietoja, 

- jatetaan selittamatta kartalla esitettyja asioita, 

irret8.an tiedot huo1:Lmattornasti ja epatarkast 

- uskotaan, etta jalki paranee painokoneessa. 

v:i.rt~,e t~i u:::.;e mrna. ovaL set1Jaatuisia, et Ui ne o1 i!.:>i mahdollista 

el riittavalla ja riittavan varhaiseksi oitetulla yhteistyolla 

rrm. maanmittaushallituksen vesihallinnon valilla. 
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Luonnos 
8 .. 9.1980 

Liite 1 

KOKONAISSUUNNITELMAN (SK) KUVAT: KARTAT, KAAVIOT, DlAGRAMMIT 

(Kyseess! on kartta ellei suluissa ole rnainittu muuta) 

= 1:ulisi esi ttaa 

--------- = suositellaan, jos merkitysta 
ei allev. = harkinnanvarainen 

{1) Esipuhe ja johdanto 

(2) 

- Kokonaissuunnitteluqlueet ja tilanne (valrniina yst:ssa) 

- Kokonaissuunnittelun kulku (kaavio, valrniina yst:ssa) 

- Kokonaissuunnittelu - rnuu suunnittelu (kaavio, valrnii--------------------------------------
na yst:ssa) 

Suunnittelualue 

- Yhdyskuntarakenne: 

keskukset, teollisuuslaitokset 

- Hallinnolli~~~t: 

laanit, skl, tvl, vesipiiri 

- Y~!s!b~YY!:!-~~h!.!Y§. (diagrarnmi) 
- Luontosuhteiden paapiirteet: 

luontotyypit, korkeussuhteet, ilrnasto 

(3) Vesivarat 

- ~stoaluejako: 

rajat, purkautumissuunnat 

- Hydrologiset havaintokohteet, 

valtakunnalliset veden laadun havaintopisteet 

- tlYQ!Q!QS!§!~-E~E~2~!~~Qisl 
sadanta valunta haihdunta lumen vesiarvo -------L--------L----------L---------------

- Vedenkorkeus- ja virtaamatietoja (diagrammi) 
(tai luvussa 5. ja 6.) 

- Pituusleikkauksia vesistoista 

(kaavio) 

- ~!£Y!!~-j~_jQ~!~Q-~!!~YY9!:L_Y!f~!!ID!!gh~!!i 
(havainnollinen kaavio tai karttaesitys) 

. ~ ... 



{4) 

(5) 

(5 .. 1) 

2 

- Merkittavimmat vesirakenteet: 

padot, , voimalaitokset, kanavat, pengerrykset 

kohdissa 5.3 Vesivoima, 5.4 Uitto ja vesiliikenne 

5fl7 Tulvasuojelu ja maankuivatus, 5.8 Vesiluonnon ja 

seman suojelu) 

- Vesimaiseman paatyypit 

llisesti merkittavimmat hankkeet, joilla on 

ta vesien kMytt86n (tietoja esim. SM:n jul

ta, LAKS:sta, seutukaavoista) 

kayttomuodot 

- Yhdyskuntien vede!!l!C!_nkinnan kannalta tarkeat pintavedet 

(ja javedet), vedenottamot 
_..., ........... -- ...... -----

Laajame!kit~siset vedensiirrot ja yhteistoiminta

hankkeet. s~ret kastelujarjestelm!t, tekojarvet 

- Y!g!~~~!B~~~!~~-~!h!~l!_j~_!nB~!~!~~ (kayrina) 

(5;a) Vesi kuormitus ja vesiensuo lu 

- Kuormittavan toiminnan sijainti, EUhdistamot, purku

suus, yhdyskunnat) 

kehitys ja ennusteet (diagrammi) 

( tai luvussa 6.) 

kaa-

, saaristotiet, lampovoimalat yms. 

(5. 3 

(nykyiset, suunnitellut) 

2~~~g~~E~1~~L-E~~Qj~£Y~~ 
- Rakentamaton vesivoima, kosket (tietoja esim. VH:n 

SITRA: n pienvesi voimasel vi t.yksest!, slit) 
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(5.4) Uitto ja vesiliikenne 

- Ui tt~~la t, k~ava t_, _nudotusEaika t, nipunsiirtolai t

teet, 2~2j~2~E~ill2~ 

- Y~2!!!!~~!!~~~!!-~~!~~Y~Y!~~-j2_~2-~2I.!!2E 
- Vlylien parantarniskohteet 

(5.5) Kalatalous 

- Kalastusalueet 

(amm.kal, virk.kal., verkko-nuottakal. tms.) 

- !S~!~EIY~::1j~!Y-:.l~-~~!~!!~~~ry~~!:!2.!2!!:2~2~!:, luonnonra
vintolamrnikot 

- ~~!~!:~!2~9~!!-h2!!:22g~~!!!!:~!m~=~1~~~!: 
- Vesien kalatalousluokitus 

(5.6) Vesien virkistyskaytto 

- Y~2!!n_!!!!:~YY~E-~~~~!1Y:_j~-~!~2!!~~!~~~~L 

~!~!2~!:-~!m~~~~n~i 
- Veneilyreitit ~~ta~ 

kanootti-, koskenlasku- yrn. reitit 

- Vesiin liittlYat rnatkailukohteet: 

lornakylat, leirintaalueet, nahtavyydet 

- ~Qill2:9:2~!!!:!QE 

- Kunnostuskohteet (tai luvussa 6.) 

(5.7) Tulvasuojelu ja rnaankuivatus 

- Tulva-alueet -------
- !~!Y~2~Qj~!~!:Y2il 

laajat pengerrykset, padot, saannostelyt ja tekojl:irvet, 

uoman muutokset 

(5.8) Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu 

- Vesiin liittyvat suojelukohteet:.perustelut 

luonnonsuojelualueet, kansallispuistot yms. uudet 

ehdotukset (vaihekaavat, valtioneuvoston paatokset, 

kansainvaliset ohjelmat) 

- ~~YQ~~~~E-Y~2!E~~~~!~~!:, historialliset ja kulttuuri
kohteet vesistoissa 

Vesimaiseman kannalta arvokkaat alueet ja kohteet 
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(6) Ves!en moninaiskaytto ja Kayttomuotojen yhteensovittaminen 

- Merkittavimmat ves!~nsuojeluratkaisut: 

rom. purkupaikkojen siirrot (ellei kohdassa 5.2) 

(7) - Vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset vesien laatuun 

tai kayttokelpoisuuteen 
- Vasist8jen sopivuus ja sen asettamat rajoitukset 

kuormittavan toiminnan sijoittumiselle 

- Eri kayttomuot£i~lvelevat saannostelyt: 

~!~~~! (ellei ao. kohdassa luvussa SJ • 
ja dia2rammit vedenkorkeuksista ja s!ann6stelyohjeista 

- Moninaiskayttoa palvelevat kunnostuskohteet 
(ellei luvussa 5.) 



ELXNKEINOTOIMINNoT (2. tai 5.2) 

Sellutehdas 
·II Pulp mill 

Paperitehdas 
liJ Paper mill 

~ 
Pap. jalostuslaitoa 
Paper-processing plant 

[[] Saba 

0 "1uu puun j a lostus 

() 
Elintarviketeollisuus 

. Foos-processing plant 

Sokeritehda!ll 
0 Beet sugar factory 

~ Suurnavetta, lietelantala 

• 
Lannoitetehdas 
Fartilize.:r· factory 

Uljynjalostamo 
Oil refinery 

~ Petrokem. teollisuus 

LIITE 2 

.... Nahkatehdas 
Leather-prosessing plant 

6. Tekstiiliteollisuus 

... Kaivannaisteollisuus 
Mining industry 

W' Turpeennostoalue 

Vesivoimalaitos 
~ Water power plant 

(Hydro-power plant) 

(~1) Ydinvoimalaitos 

_. Muu voimalaitos 
l1l Power p;lant 

r\J1 Metal11teoll1auus 
~ Metall industry 

0 

Telakka 
Shippyard 

fl1uu kemian teoll1•uus 



VESIRAKENTEET: (3. tai ao. 5.) 

a 

rato 
Dam 

SllinnBstelypato 
Regulation dam 

Pohjapato (Sill) 

Uittopato 

Vesivoimalaitos 
Hydro-power plant 

Avokanava 

sulkukanava 

<:) Avattava ailta 

tJ A K11nteli silt<$ 

~ Pengerrys 1 tl ( 

Pumppaamo 

veaivoimalaitoa 

Pumppuvo±malaitoa 

SlU1nn6stelypato 

SlUl~n6stelty jl..rvi 

A Suunnit.elu .atalku 

( ~-'!· : c:::? 
~ 



< 
=t: 

VESIST{jJEN KUORMITUS: (5.2) 

PUHDISTUSMENETEI,!JiX.: 
Treatment process (method): 

m 
I! 

[J 

ill 

Hekaaninen 

l<emiallinen 

Biologinon 

Biologis-kemiallinen 
rinnakkaissaostus 

....... 8SK. 

• Biologis-kemiallinen 
etu- tai jalkisaostus 

Muu biologis-kemiallirien 

~ Runkoviemlri 

Jatevesien purkupaik~a 

Suunniteltu purkupaikka 
tai purkupaikan siirto 

Suunniteltu puhdistamo/ 
tyyppi 

KAI,ATATJOUS ( 5. 5) : 

~ urheilukalastuspaikka 

-- ·-

luonnonravintolammikko 

kalanviljelylaitos 

kalankasvatuslaitos }~ 

virkistyskalastusalu~ 

ammattikalastusa1ue 



VEDENHANKINTA ( 5. 1 )_: 

e pintavesilaitos 

pohjavesilaitos 
(pohjavedenottamo) 

e suunniteltu 

Q suunniteltu 

vedenhankinnan kannalta t§rketi 
pintavesialue 

vedenhankinnan kannalta tarkeM 
pohjavesialue ·j·;r.../ k . .,--t\.4_ 

runkoveaijohto (k~tkoviivalla, jos samassa kuvassa kuin 
runkoviemi:iri) 

vedensiirto 0 pumppaamo 

suunniteltu 

UITTO JA VESILIIKENNE: (5.4) 

~1.2r- viitoitettu vayla (yleinen kulkuv!yl!) 

~2.4~ nippu-uitt~on kaytetty viitoitettu vMyl! 

••--~~~~~~~~~~~*b muu ni·ppuvayli! 

•••• o/;'ttnkuljetukseen kaytetty vlyl~ 

irtouittovMyla 

--c- suunniteltu uusi vayla 

nipunsiirtolaitos 

) sulkukanava 

·-t- avokanava 



< 
' *'····· 

·• pudotuspaikka 

~ suojasatama 

+ suojaa ja kok. alue 

• j aMvarastoa lue 

Satamat 

II 51jysatama 

g tavarasatama 

e tnatkustajaRatama 

.. laivalaituri 

'"'•·""·'.->·-....-~~ .... --.............. 

VESIMAIS&'!A ( 3. tai 5. 8) 

... ~ ,Jokireitti, koski 

tf//11, 1/1!; I 

9 

Kapea v:tyla 

JH.rvik.etju 

Erillinen j~rvi 

.A 

0 Maisemakeskus, maisemallinen solmu 

* 
* 

NMk~ala vesist68n 

J .. uonnonn!ht~.vyys 



VESILUONNON JA VESIHAISE!t1AN SUOJ"EI~U ( 5. 8) : 

eltava koski 

00 suojeltava vesirakenne 
.,. 

~ kunnostettava vesirakenne 0 

"« vesiluonnon suojelun kanna!ta ~, _, 
I' arvokas alue tai kohd~kansal-

0 lispuisto, luonnons.arue 7?nr 

vesimaiseman kannalta arvokas 
alue 

(5 .. 6) 

ui.maranta 

leirintaalue 

lomakyla tms .. 

ulkoi retkeily- li!tt.. ,. 

itti 

, kanootti- tms .. 

lukalastus:9aikka 

·O retkeilymaja 

II hotelli, motelli 

~ t~ysihoitola 
maal.talomaj .. 



/ -1 ) 

vcneilvsata~: 

~ kotisatama 

vierassatama, yl. laituri 

huoltosatarna 
1- laivalaituri 

b venevalkama 

"'\? luonnonsatama, rantautumisp. 

() suojapaikka, -satama 

loma-asutus: /7~ -d~r-~ )~: 

)( 1 lo:ma-asunto II 5 //M-if'~~ 

• !j u • 25 

25 Ill • 50 

so ... ,..--.., rantayleiskaavaa .._.,.,..I tms. 

TULVASUOJET.,U ,TA l.m.ANKUIVATUS ( 5. 7) 

tulva-alue 
(tulvien esiintymisalue) 

peltoalue, josta ojitettu/ 
ojituksen tarpeessa 

·~netslialue, ojituksen tarpeessa 
ojitettu 

~~.!:vasuojeluty8t: 

pato --- uoman muutoa 

8 

, 
~ 

pengerrys toteutettu tulvasuojelu 
(11111:.... ~·.f 

~lirv! 
r~~~tL,., 

tr.m m1 i+t-~ /ct.u )ci"rn' 





Liite 3 

Kallaveden reitti: virkiatyakaytto: Kartoilla kaytettavat symbolit 

1. Yleinen virkistysk~yttH: 

uim.aranta 

~ ulkoilualue ( li:ib.iulkoilu) / 

, ___ 
~ ~ retkeilyalue (kaukoulkoilu) I ,,. ~) 
~~ 

2. Yirkistlakalaatus: 

Kartat: 

virkietyskalaatusalue 
jarvialueella 

virkistyskalastusalue 
j ok:irei teilla 

koskikalastuspaikka 

Perut:;selvi tykset: 3.32 Ylelnen virkistyskayttc.i 
ja virkistyskalastus 
(kartta 62 tMydennettynM) 

II Ta voj. t teet: 

III Suunni lma: 

5.31 Yleinen virkistyskayttB ja 
virkistyskalastus 

8.3 Yleiseen virkistyskayttoon 
ja virkistyskalastukseen 
so pi vat alueet 

U.4 Yleiseen virkistyskayttaon 
ja virkistyskalastukseen 
suositeltavat alueet 



'l?VIe-sa-
'CI rna+ : 
)i;lmt( .' 

fLo~ -< 
¢ I 

Kallavede.n reitti: virkietyekaytto.: Kartoilla kaytett!va,t emboli~~ 

3. VeneilY ja vesiretkeily: 

\ 
''-..., 

---2 .• .t:·--

--1.2--

L 

Merkitytvaylat: 

laivavayla (yli 2,4 m) 

venevayla (alle 2,4 m) 

uittovayla, nipunpudotuepaikka 

veneilyreitti (epavirallinen) 

Satamat: 

laivaeatama 

kotieatama (venesatama, veneiden sailytys) 

Matkasatamat: 

vierassatama (sis. monipuol. palveluja) 

huoltosatama (polttoaine-, elintarveketaydenn.)~ 

X 

·Q 

.e luonnonsatama ( esim. lai valai turi/virk. tark. var. aata,Jna; 

suojaaatama ( luonnonvarainen ankkurofuntipaikk:a) 

Veneliikenne: 

· D laakentapiste 

4762 veneliikennemaara ( 3 n1M: r) i-ek.s~) 

..... ·-~-- ---~< ___ ... , _ _., .. --~ --,----·-·---~' -·---- -· -~--------· --~ - -- ----· -...... -~ .. -.,.-,-- .. -,.·--- __.,- ............. -··----....... -- .. -~----···~· .. ~-·-------~"'- ---~ .... -- .. ~ ' 

Perusselvitykset: 

II Tavoitteet: 

III Suunnitelma: 

3.33 Veneily ja vesiin liittyva matkailu 
- vaylat, satamat, laivamatkailun reitit 
- matkailun palvelupisteet 

(kartta 63 ja 3.4/1 taydenn.) 

5.33 Veneily ja vesiin liittyva matkailu 
- kohdealueet 
- vayla- ja satamaverkosto 

(kartta 3.4/1 taydennettava) 

8.3 Eri virkistyskayttomuotoihin sopivat 
alueet: 
- veneilyyn ja satamaverkostoksi 

sopivat kohteet 
- matkailullisesti rnerkittav~t alueet 

8.4 Suunnitelma 
- veneilyn ja vesiretkeilyn alueet 



J&allaved:,en reitti: v·irkia~xe~a.~tto: Kartoilla kaytettavat .a:tmboJ,l~ 

4. veaiin liittlva ~~tkai+~: 

- pal velupisteet : 

leirintaalue (ei vartioitu, vartioitJ) 

0 retkeilymaja 

0 lomakyla x 

0 taysihoitola x 

c matkustajakotix 

hotellix 

motelll. 

- vetovoimakohteet: 

X 

* * niihtavyys (luonnon-, kul tturi-) 

" 
)( 

koaki 

v ,. kanava (avo~, aulku-) 
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- ma'kailun palvelup1•teet · 

(kar'tta 63 ja 3.4/1 ttt;rdenn.) 

II Tavo1tteeta 5.;3 Veneily ja vea11n l11ttyvli. matk-ilu 

III Suunnitelma: 

- kohdea.tueet 
- vayla- Ja satamaverko1to 

(kartta 3.4/1 t~ennettlvl) 

8.;3 Eri v1rk1styskaytttimuoto1h1n sopiv-.t 
alueat: 
.... vene1lyyn ja satamaverkostokai 

aopivat kobteet . 
- matkailull1sest1 merkittavKt alueet 

8.4 Suunnitelma 
- veneilyn ja vesiretkeilyn alut•~ 



Kallaveden reitti: virkistyskaytto: Kartoilla kaytettavat aymbolit 
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nykyinen maara X : 1 •"' 5 •='2.5" e== SO .J 

loma-asutuksen 
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loma-aeutukee~n aopivat/ 
suositeltavat alueet 

tykset: 3.36 Loma-asuntojen maara kunnittain 
(kartta 61 tarkistettuna) 

Suunnitelma 8.3 Eri virkistyskayttomuotoihin sopivat 
alueet 
- loma-asutukseen soveltuvat alueet 

8.4 Suunnitelma 
- loma-asutuksen alueet 



~, Kallaveden reitti: luonnon- ja maisemansuojelu: karttasymbolit 
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- luonnoneuojelullieeati 
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maisemansuojelullisesti 

merkitt·ava a1ue 

erittain arvokas 
ja haaveittuva 
alue 
(rantaviiva, pieni eaari) 

Kartat: II Tarpeet ja tavoitteet: 6.21 Vesimaiseman suojelun kannalta 
tarkeat alueet 
(suojelutavoitteet) 

III Suunnitelmavaihtoehdot: 9.21 Vesiluonnon ja -maiseman hoidon 
ja suojelun laajempi vaihtoehto 

9.22 Vesiluonnon ja -maiseman hoidon 
ja suojelun suppeampi vaihto
ehto 

9.3 Vesiluonnon ja -maiaeman hoito
alueet ja. suojelukohteet 
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. jarven nimi name of lake 

. pinto- ala surface area 

virtaamamittauspaikka 
• point of flow measurement 

Ma 
49 m.Ys • keskivirtaamo me~tn flow 

Kuva 7. Kallavcden rei tin jarvet ja keski
virtaamat. 
Fig. 7. rakr:s and mt•tm discbar.!!.n· in tbe 
Kallavt'Si watercourse. 

25 

Suurijiirvi 



.#-......, jokireitti, koski 
stream, rapids 

jarviketju 
chain of lakes 

kapea vayla 
narrow channal 

irrallinen jarvi 
separate lake 

~ pienjarvet ja - joet 
.,_....,. minor lakes and streams 

Kuva 13. Vcsiston suurmaisematyypit. 
Pig. J 3. Tbe macro-types of aquatic land.w:apr in tb(~ pla1111ing area. 
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Maisemaelementit : 
Components of the landscape: 

Cj Selka 
Open water . . Saaristo . . . . . . 
Islands 

)00( Kapeikko 
Narrows 

~ Umpilahti 
Inlet 

~ Kiintopiste 
Point of scenic interest 

0 Maisemallinen solmu 
Scenic node 

a Toiminnallinen solmu 
Operative node 

Viitoitettu vayla 
Marked channel 

0 1 2 3 4 5 km 

Kuva 14. Vesirnaiseman keskeiset elementit Kuopion, lisalmen ja Varkaucien Hihiymparistdssa. 
Pig 14. A1ai11 components of tbc aquatic landsc,lpe uear t bt' towns Kuupio, lisalmi and l',zrkauy. 
1 pohjakartta GD maanmiltaushallitus) 



aktiiviseen virkistyskayttoon 
• soveltuva alue 

suited for active recreational use 

r---_ ulkoilun ja retkeilyn kannalta 
'---J merkitUiva alue 

important for outing and hiking 

Kuva 17. Vcsien yleiscen virkistyskayttoon soveltuvat alueet . 
Fig. 17. Water-related areas suited for recreational use. 
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Mielenkiintokohteet : 
Sites of interest : 

, ... ---,, laaja matkailun 
" ..... __ , mielenkiintoalue 

large area of touristic interest 

0 kanava canal 

!::.. nakoala vesistoon 
panor11ms 

• huomattava koski 
important rapids 

Kehittamiskohteet: 
Development areas : 

• 
matkailupalveluja 
tourist services 

---.._ laivamatkailureitti 
tourist boat route 

.... laivaristeilyja 
organized cruises 

•••••• koskenlaskureitti 
•. rapids-shooting 

Kuva 19. Vesistoon liittyvaan matkailuun soveltuvat alueet. 
Fig. 19. Water-related areas suited for tourism. 
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entisoitava pato 
d11m to btl restored 

Vesiluonnon suojelu : 
Aquatic environment: 

8!ta. kansallispuistosuunnitelma 
~ pro}ectfld national p11rk 

• 

ehdotettu luonnonsuojelu
_. alue, -kohde proposed nature 

protection 11rea or sitB 

suojeltava 1 kunnostettava koski 
r~pids to b#J protected or restorttd 

Esihistorlaliiset kohteet: 
Prehistoric sites: 
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Merkkien selitykset 1 Symbols : .. Pu u njalostusteomsuus 
Pulp paper industry 

• Kaupungin jaitevedenpuhdistamo 
Municip11l treatment p/Mit 

( Purkuputki , vaihtoehdot 1-V 
Discharge pips. altermttives I - V 

Kuopio Valhtoehto I = johtaminen 
Verkaus Suomenlahteen 

Alternative I " discharge intO the Gulf 
of Finland 

@> Jitevesien aiheuttama 
voimakkaan haltan alue 

~ 
PoHoted area 

~ 
Jitevesien aiheuttama 
lievin haitan alue 
Slightly polluted ar•• 

.•:• ..... Taajama -alue .•.•.•.•.•o• 
\ ··:··~~:·· Densly settlsd urban arM \ 

Kuva 24. Tutkitut jatevesien johtamisvaihtoehdot Kuopiossa, Varkaudessa ja lisalmessa. 
Fig. 24. Alternatives for wastewater discharge in Kuopio, Varkaus and lisa/mi. 
( pohjakartta @maanmittaushallitus) 



Bild 26. Planerade skyddsomraden for vattenmiljon och vattenlandskapet (jmf. kap. 5.81 ). 
Fig. 26. Projected nature and landscape protection areas (c.f. Chapter 5.81). 
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National parks etc. 
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Marshlands 
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Vatten, som fordrar speciell vii.rd 
Water areas 

Skyddsvarda forsar 
Rapids 

Areas suggested by the regional planning association 
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Municipal boundary 

Lansgrans 
Provincial boundary 

Crans Wr planeringsomriidct 
--- Boundary of the planning area 
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MAANMITTAUSHALLITUKSEN JA VESIHALLITUKSEN YHTEISTYOSEMINAARI 

21.9.1982 Helsinki 

Kiinteistokysymykset 

Yli-insinoori Aarre Terho 

Kiinteistojaotuksen ja siihen liittyvien omistussuhteiden 

osoittaminen muodostavat useirnmissa vesilain tarkoittamissa 

hankkeissa maanmittaus- ja vesiviranomaisten yhteisen tehta

van. Entista tasmallisernman tiedon tarpeen ovat aiheuttaneet 

mm. 

- ranta-alueiden arvon kohoaminen, 

- ranta-alueisiin kohdistuvan suunnittelun lisaantyminen; 

vesirakennustoihin liittyvat kiinteistoselvit.ykset ja 

niihin liittyvat .rekisterointitoimenpiteet ja 

- vesilain mukainen korvausmenettely ja vahinkojen seuranta. 

saannokset 

Vesiasetuksen 43 §:ssa s~adetaan vesilain tarkoittamissa 

hankkeissa niin suunnitelrna laadittavaksi, ett~ se voidaan 

vaikeudetta tarkastaa. Siita tulee kayda ilmi, rnita aineis

toa, laskumenetelmia ja kaavoja suunnitelrnaa laadittaessa on 

kaytetty. Saannos edellyttaa nain ollen mrn. kiinteistojarjes

telrnaa esitt~van kartta- ja asiakirja-aineiston osalta sel

vyytta ja luotettavuutta. Saannoksen henki on sama kuin rnaan

mittaushallinnon soveltamien vastaavien jakolain salinnosten. 

Vesiasetuksen 3. luvun muissa saannoksissa on yksityiskohtai

set ma~raykset erilaatuisten yritysten kartallc ja selitelmil

le asetetuista vaa:t Lmuksista. Saannokset ova t t~simerkiksi 

maanmitt3..ustoimitusten kartalle asetettuja vaatimuksia koske

viin saannoksiin verrattuna varsin yksityiskohtaiset. Niita 

noudattamallil vcsiasetuksen 43 §:n vnatimus on t~ytett~vissa. 

Kartalle ja asiakirjoille asetettuihin vaatimuksiin liittyy 

varsin pa1ju~1 !:~cllrt i.sia yks iskoh·Lia, jotka ov<Jt seurausttt 

kulloisenkin yrityksen tarpcista. Yhtcist2; nii1le kuitenkin 

on kiinteistojaotuksen osoittamincn kartassa sek maank&ytto-
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lajijaotuksen ja pinta-alojen seka omistustietojen esittarni

nen asiakirjoissa. 

vesilainsaadannossa kaytetaan termia "tiluslaji" tarkoitta

massa jakolainsaadannossa esiintyvaa termia "maankayttolaji". 

Tuo termi tuli jakoasetukseen 14.12.1979 annetulla asetuksel

la. Kasite "tiluslaji" on jakolainsaadannossa maankayttolaji

jaotuksen alalaji. Maankayttolajeja ovat 

- v jel maa, 

- metsamaa, 

- kitu- ja joutomaa seka 

- erityisrnaa. 

Esirnerkiksi viljellyn maan alajaotus tiluslajitasolla on 

vuorostaan 

- pe to ja 

Jotta tilusten selittaminen tapahtuisi molemmissa laitoksis

sa yhdenmukaisesti, tulisi vesilain tarkoittamissakin hank

keissa siirtya noudattamaan jakolainsaadannon mukaista jao

tusta. 

Kiinteistojarjestelman yllapidon vaatirnukset 

Maanrnittauslaitoksen eraana tehtavana on kiinteistojarjestel

man yllapito Kaytannossa se tapahtuu itamalla maarekisteria 

seka siihen liittyvia kiinteistoluetteloita ja rekisteri

karttaa. Muutoksia kiinteistojarjestelmaan voi johtua ositta

mis- tai jakotoimituksista tai erilaisista jarjestelyista, 

joista laaja-alaisimpia ovat uusjaot. Myos vesilain mukaiset 

to aiheuttavat joko valillisesti tai valittomasti 

muutoksia kiinteistojarjestelmaan. Merkittavimpia ovat laajat 

vesistoj estelyt. 

ikutuksia vesilain muka isissa hankke ssa oi synty~! val il-

isesti silloin, kun hankkeen to·teut a valtt~iakseeJ korvaus-

tilanteet hankkii omistukseensa sopimusteitse mahdolJisimrnan 

suuren osan hankkeen alaisesta aluees a iita muodostetaan 

t.a al i ·t.eistc). 

suure saannoste 

sia ovat. esimerkik

N ihin jtianeet alueet 
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voimayhtio osti ja talloin muodostettiin Lokan ja Portti

pahdan allasalueille esim. Sodankylan kunnan Rieston kylaan 

yli 15 000 ha:n suuruinen Rieston tila, Mutenian kylaan 

8 700 ha:n suuruinen Mutenian tila ja Madetkosken kyl§an yli 

3 000 ha:n suuruinen Madetkosken tila. Niiden tilukset ovat 

maarekisterissa maatiluksia, vaikka niiden alue onkin suurim

maksi osaksi kaytannossa vesialuetta. 

Vesilain mukaan toimeenpantavasta yrityksesta saattaa johtua 

kiinteistojarjestelmaan valittomia vaikutuksia. Ne toimen

piteet, joista talloin on kysymys, on lueteltu vesilain 21 lu

vun 8 §:ssa. Ttillaisia ovat paasaantoisesti 

- oikeus tehda toiscn maalle uoma tai rnuu rakennelma, 

- oikeus toiselle kuuluvan alueen saattarniseen pysyvasti 

veden alle, 

- oikeus kayttaa toisen omistamaan tilaan kuuluvaa vesivoimaa 

ja 

- oikeus muutoin jatkuvasti kayttaa hyvakseen toisen kiintea-

ta omaisuutta. 

Vesioikeuden paatoksesta, jolla sanotunlaiset oikeudet on 

myonnetty, on ilmoitettava maanmittauskonttorille merkinnan 

tekemista varten maarekisteriin. Vastaavasti on olemassa 

ilmoitusvelvollisuus kunnalle, milloin kunta on rekisteri

viranomainen. Vesiasetuksen 84 §:n mukaan tulee ilmoitusta 

seurata kartta, johon kysymyksessa oleva alue on merkitty. 

Useassa tapauksessa on kaynyt ilmi, ettei vesioikeuden ilmoi

tuksen perusteella viela ole mahdollista yksityiskohtaisesti 

todeta, minkalaisia merkintoja rekisteriin kiinteistojen koh

dalle olisi tehtava. Taman vuoksi on ollut tarpeen ma~rata 

pidettaviksi selvittelytoimituksia, joissa on suoritettu 

rajankaynteja seka tiloittain ja alueittain yksiloity paatos

ten edellyttlirnat alueet ja oikeudet pinta-aloineen ja muine 

tietoineen, jotta rekisterointi olisi mahdollinen. Eraissa 

tapauksissa naittaa selvittely jaaneen tekematta, koskei ole 

lut selvyy1:ta toimenpiteen kustannusten suorittajasta. 

Kasittaakseni se ei kuitenkaan saisi olla syy selvittely

toimituksen ~itamatta jdttamiseen, koska hankkeen hakija on, 

llei rnuuta k ~a , cnsi sijassa VdstuuvelvolJinen. 

Toisaalta sc Lelyto~nitusten tarve on osoitus siitH, ettei 

k tttivissti ·va aineisto ole tt~ny niita vaatirnuksia, 

mita iinteistO rj stelrnlin y 1.apito to saalta ja suunnitelman 
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sis~lt~m~n tiedon laatutasovaatimukset vesilain mukaan 

toisaalta edellyttaisivat. 

Vesilain nojalla lunastettavien alue~den tilaksimuodostamises

ta saadetaan VL 12:1 §:ssa. Aina ei ole ollut itsestaan sel

vaa, kenen olisi pantava vireille lunastetun alueen tilaksi

muodostaminen. Taman vuoksi on esiintynyt tapauksia, joissa 

tietoa lunastamisesta esimerkiksi omistajan vaihtuessa ei ole 

ollut Jos lohkominen olisi tullut esim. hankkeen hakijan 

toimesta ajoissa vireille, ei epaselvyyksia olisi. Kun intres

si on lunastajalla, tulisi sen huolehtia my6s hankkeen taman 

osan toteuttamisesta. 

Vesilain tarkoittamissa yrityksissa tulevat lahes poikkeukset

ta esille korvauskysymykset. Korvauksista voidaan joko sepia 

tai ne jaavat rnaarattaviksi. Kummassakin tapauksessa on tar

keat&, etta aineisto, jota korvausasiaa kasiteltaessa kayte-

t~an steena, on sisall6lt~an oikeata. Erityisesti tama 

vaatimus koskee kiinteist6jaotuksen oikeellisuutta, mutta 

vailla merkitysta ei tietenka~n ole maankaytt6lajijaotus

tiedonkaan oikein esitt~minen. Eraissa hankkeissa on aineis

toa koottu esimerkiksi veroluokitusilmakuvilta, joissa kiin

teist6rajat eivat suinkaan ole aina luotettavasti osoitetut. 

sa selvittelytoimituksessa mm. todettiin korvaussopimus

ten perustuneen tasta syysta varsin epatarkkoihin pinta-ala~ 

tietoihin. Vastaavasti oli kylla tainnut kayda maarattyjenkin 

korvausten osalta. Kun maarekisteriin tulee merkita veden 

alle j~aneiden tilusten pinta-alat tiloittain, jouduttiin re

kister6innissa poikkeamaan niista pinta-alatiedoista, jotka 

ivat sirn. sopimusten perusteena, ja merkitsemaan selvittely

toimituksessa todetut todelliset pinta-alat. Nain ei olisi 

ollut tarpeen menetella, jos suunnitteluaineisto olisi alun-

in ollut luotettava. 

Va k inteist6kysymysten selvittaminen vesilain tarkoitta-

missa hankkeissa onkin vain eras osatehtavista, sen merkitys 

isten omistajain kannalta on huomattava. Oikeusturvan 

tulis ntd.no Lc~n huoJehtia sii , ett2i vaikka hankkeet 

y isen cdun kanna Larkaste.L Luina J J ytttivat.kin kokonaan 

rnuun stc~n se jen huomioon ott.am i. s 

s ·Lj kdu t La 

i tctta.ls.i n. 

s k i inteisto

yksttyisc:n cdun 



Maanmittaushallituksen ja vcsihallituksen yhtcisty6seminaari 
21.9.1982 

Toimistoinsin66ri Aulis Tenkanen: 

ARVON MAARITTAMINEN RANTAMAALLE JA VESIALUEELLE 

Yleista 
Arvon ma~rittarninen mille tahansa maa- tai vesialueelle 
on tehtava, jonka rnaanmittausviranornainen voi joutua 
suorittarnaan 

- kiinteist6ja koskevien jakojen, erilaisten tilus
jarjestelyjen trns. yhteydessti 

- tietoirnitusten ja rnuiden lunastustoirnitusten yh
teydessa tai 

- antaessaan lausuntoja toisen viranornaisen (KKO, 
ministeri6, keskusvirasto trns.) pyynn6sta. 

Arvo on eraanlainen yleiskasite, jota on kaytetty hy
vinkin rnonessa merkityksessa. Arvolajeja on useita. 
Kunkin arviointitehtavan alussa on selvitettava, rnika 
arvolaji kussakin tapauksessa on rnaaritettava. Sikali 
kuin kyse on maanmittaustoirnituksesta, rnaaritettava 
arvolaji ja sen yleispiirteiset perusteet ilrnenevat 
toirnituksessa sovellettavan lain saann6ksista. 

Useirnrnissa rnaanrnittaustoirnituksissa noudatetaan jake
lain (604/51 rnuutoksineen) saann6ksia. Tiluksia vaihdet
taessa keskeinen arvolaji on jyvitysarvo, joka edustaa 
eraanlaista tuoton perusteella rnaaritettavaa suhteellis
ta, pysyvaisluontoista arvolajia. Arvo, joka ylittaa 
tiluksen rnaa-, rnetsa- tai vesitaloudellisen kayton rnu
kaisen arvon, s~adaan kuitenkin jyvityksessa ottaa huo
rnioon vain, jos se on jaettavilla tiluksilla yleensa 
tai kun arvon ere ei ole suuri. Muussa tapauksessa ar
von ero on rnaaritettava erikseen ja otettava huornioon 
tilikorvausten yhteydessa. Taman vuoksi sanotun perus
arvon ylittava arvo-osuus on maaritettava raha-arvona. 

Vesialuetta jyvitettaessa on arvioitava erityiset pyyn
tipaikat trns. ja vesist6n rnuut osat kaytt6arvon rnukaan. 
Jollei arvoa saada ilman suuria kustannuksia tai ajan
hukkaa muutoin selville, lasketaan pyyntipaikan arvo 
sen lahinn~ edellisina vuosina antaman tuoton ja rnuiden 
vesialueiden arvo harkinnan mukaan. 



Alueen raha-arvo on rnaaritettava myos silloin, kun 
vesijatto lunastetaan jakotoimituksen yhteydessa tai 
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sessa vesijaton lunastustoimituksessa siihen rajoit
tuvaan kiinteistoon. Talloin vesi atosta on maarattava 
maksettava taysi korvaus. 

Jakolaissa arviointiperusteet on muotoiltu varsin pyo
reasti ja epatasmallisin kasittein, joita lainvalmiste
luasiaki at eivat sanottavasti selvenna. Ne antavat 
toimitusmiehille huomattavan suuren vallan harkita, 
mita sakin tapauksessa on pidettava alueen arvona. 

kokemus on ohjannut arvioinnin tietyille uril
le, jotka nayttavat jokseenkin hyvin tayttavan seka oi
kenmukaisuuden etta tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. 

Joutuessaan suorittarnaan tietoirnituksia ja rnuita lunas
tustoimituksia, erityisesti ns. lunastuslakiin (603/77) 
perustuvia, rnaanrnittausviranornaisten harkintavalta arvi

ssa on rajoitetumpi. Ne arvolajit, joihin 
in mukaan alueen kohteenkorvauksen tult;e perus-

tua, tietylla tavalla rnaaritettavat 

eli kaypa hinta 
- tuottoarvo tai 
- kustannusarvo .. 

Naista kauppa-arvo eli kaypa hinta on ensisijainen ar
viointiperuste. Jos kuitenkin tuottoarvon ja kustannus
arvon rnukaan lunastuksen aiheuttama taloudellinen mene
tys on suurempi, on korvaus perustettava tahan. 

Siita, miten kauppa-arvo, tuottoarvo tai kustannusarvo 
maaritetaan, on hallituksen esityksessa lunastuslaiksi 
me ityiskohtainen kuvaus. Nain allen sanotut arvot 

ole sikali kuin kyse on lunastuslakiin perustuvas
sta, tulkittavissa miten tahansa. 

Kauppa-arvon maarittamisessa on keskeinen rnerkitys 
llituksen lapitamalla kauppahintarekis

terilla (liite), joka lpottaa ratkaisevasti hintaver-
a. 

tolrn1Luksen tolmituBmiehiston, sikal.i kuin 
kyse on vaativasta arviointitehtavasta tms., muodostaa 
maanmittausinsinoori ja kaksi ns. uskottua miesta, jotka 
ao. toimitusinsinoori kutsuu kunnanvaltuuston nimeamien 

l6iden j ta Toirnitusmieh st5 toimii sek~ 
kat:se ieh na t Ui taviin~i juryn;l Luomarinvastuul-
la. Ratkaisuista voidaan yleensa valittaa maaoikeuteen 
ja tasta KKO:een 



3. 

Rantarnaan kauppa-arvon rn~~ritt~rninen 

Rantarnaan ja vesialueiden kauppa-arvoa rnaaritettaess~ noudate-
taan tietenkin samoja yleisperiaatteita kuin rnuidenkin alueiden 
arvioinnissa. Arvioinnin pohjaksi kootaan tiedot viirne vuosina 
paikkakunnalla ·tapahtuneista kaupoista silta osin kuin naiden 
voidaan ainakin likipitaen katsoa vastaavan arviointikohdetta. 
Koska kauppahintarekisteri ei tarjoa tietoja kaikista hintaan 
vaikuttavista tekijoista, naita selvitet~~n erikseen. Yleisk~sityk
sen esirn. lomatontin arvoon mahdollisesti vaikuttavista tekijoista 
tarjoaa seuraava taulukko, joka on ~oottu eri tutkimusten pohjalta: 
Lomatontin yksikkohintaan vaikuttavia tekijoita 

Yksikkohintaan vaikuttava tekija 

Tontin yleissijainti (et~isyys merkittavista 
kysyntakeskuksista, kysyntakeskusten koko) x x x x x(x) x x x 

Tontin paikallissijainti 
- et~isyys mantereesta tai saarisijainti 

ajotieyhteys 
v~liton rantayhteys 
avauturnisilrnansuunta 
et~isyys linja-autoreitilta 
etaisyys sahkolinjasta 
etaisyys naapureista 
etaisyys kauppaan tms. 
alueen yleisarvostus 

Tonttikohtaiset ominaisuudet 
- koko 
- muoto tai rantaviivan pituus 
- fyysinen laatu 
- kaavoitustilanne 
- kalastusoikeus 

Vesist6kohtaiset ominaisuudet 
- vesialueen koko tai vesialuen~kyman 
- vesialueen luonne (rneri/j~rvi/joki) 
- vesialueen puhtaus tai kirkkaus 
- rantamatalan laatu 
- vesialueen kalaisuus 
- vcsialueen syvyys 

Markkinasuhdantcet 
- ton tin ostoajankohta (vuodenaika) 

pituus 

X X XX X X 

X X XX X X 

X XX X 

XXX X XXX 

X (x) X 

X 

X 

X 

x· 

X X X X X X x x (x)x 
X X X 

X X X X X X 

X X 

X 

X X X X X X X 

X X 

X X X X 

X X X X X X X 

X 

X 

X 
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Vesialueiden raha-arvon rn~~ritt~rniseen liittyvi~ ongelmia 

Maanmittausviranomaiset ovat parhaillaan suorittamas
sa ensimm~ista niista laajoista vesitilusj~rjestelyis
ta, joita on tarkoitus lahivuosina suorittaa mrn. Mik
kelin laanissa. N~issa siirretaan lunastamalla vesiti
luksia ja vesijattoja, jotka kuuluvat kaukana ao. 
paikkakunnalta sijaitseville kiinteistoille, paikal
listen inteistojen omistukseen Tassa yhteydessa ve-
sia lle on maaritett~v~ raha-arvo. Tehtavaan liittyy 

ongelrnia; vesia kauppoja, etenkin ar-
viointikohteita laajudeltaan vastaavia, on kaiken kaik-
kiaan valtakunnassa tehty vahan kenties lainkaan 
niil paikkakunnilla, joilla vesitilusj~rjestelyja 

suorittamaan. Voitaneen katsoa, etta lunastet
tiluksilla vain poikkeustapauksessa on kauppa-

arvoae Nain allen arviointi lee yleensa perustumaan 
tuottoarvoon. Lunastus koskeneesta hal-

sen esityksesta ilmenee, tuottoarvo tarkoit-
sovellettaessa a ilmeisesti myos 

ssa muissa ssa vesitilusjarjeste-
tulevien nettotuottojen skontattua arvoa. Net

totuotot puolestaan ma~ritta~ vuokrahintahavain
noista tai vesialueen omistajan oman taloudellisen toi
m1nnan bruttotuottojen ja kustannusten perusteella. Tal
loin on kustannuksina otettava huomioon mm. vesialueen 
omistajan oma tyopanos kayvan mukaan. Bruttotuot-

en ja kustannusten arviointia varten on kaytettavis
kalataloudellisten tutkimusten tietoja. 

Molempien menetelmien soveltamiseen liittynee huomattavia 
vaikeuksia; vesialueiden vuokrahavaintoja, ainakin ver
tailukelpoisia, saataneen kovin niukasti, jos ollenkaan. 
Nettotuottojen maarittaminen puolestaan bruttotuottojen 

kustannusten erotuksena vesialueen omistajien omasta 
sta toiminnasta saattaa johtaa monessa ta

ssa negatiiviseen nettotuottoon kun .oma tyopanos 
otetaan huomioon. 

vesialueiden lunastuskorvausten maarittamisesta 
voimassa olevien saannosten puitteissa 

, on mielenkiintoista . Jos ilmenee, ettei 
kauppa-arvosta, tuottoarvosta kuin kustan

ole oikeudenmukaisen korvauksen pohjaksi, 
kai kehitettava jakin muu arvolaji ja teh
lliset lainmuutokset sen soveltamiseksi. 

saattaisi olla kayttoa muuallakin kuin vesitilus
jen yhteydessao Tahan ittyva kehitystyo saat

olla jalleen eras maanmittaushallituksen ja vesi-
tulevista i sta. Tulevaisuus 





KIINTEISTt1JEN 

KAUPPAHINTA
REKISTERI 

e Kiinteistojen kauppahintarekisteri on atk:lla yllapidettava 
julkinen rekisteri, joka sisaltaa tietoja kaikista Suomessa 
tehdyista kiinteistonkaupoista heinakuun 1 paivasta 1981 
alkaen. Mikkelin laanin alueelta on rekisterissa tietoja 
vuoden 1975 kesakuun alusta alkaen. 

e Kauppahintarekisterin tietoja tarvitaan kiinteiston. 
kauppa-arvoon perustuvissa arviointitehtavissa, joissa 
kiinteiston arvo maaritetaan vastaavanlaisista kiinteis
toista vapaaehtoisissa luovutuksissa maksettujen kaup
pahintojen perusteella. Tama on Suomessa tarkein ja 
yleisimmin kaytetty menetelma. 

e Kauppahintarekisteri sisaltaa I kauppahintatiedon lisaksi 
arvioinnin kannalta tarkeimmat tiedot luovutuksen koh
teena olleesta kiinteistosta ja muista hintaan vaikutta
neista tekijoista. Rekisteri on tarkoitettu ensisijaisesti ar
viointitehtavia suorittavien viranomaisten kayttoon, mut
ta sen tietoja voidaan kayttaa myos muissa arviointiteh
tavissa, maankayton suunnittelussa, tutkimustehtavissa, 
kiinteistonkauppoja valmisteltaessa jne. 

e Tiedot ovat rekisterissa noin kahden kuukauden kuluttua 
kaupantekohetkesta. Rekisteria yllapitaa maanmittaus
hallitus ja siita voidaan tilata tietoja atk-tulosteina laissa 
saadetyin rajoituksin. 

Maanmittaushallitus 



Kauppahintarekisterin 
tietosisiltO 
Kauppahintarekisterin tiedot perustuvat luovutuskirjan lisaksi 
luovutuksen osapuolten luovutustilaisuudessa antamiin seka 
erailta osiltaan muista lahteista saatuihin ja tarkistettuihin tietoi
hin. Yhta luovutusta koskeva tietosisalto on esitetty oheisessa ku
vassa 2. Kustakin luovutuksesta on rekisteroity lomakkeeseen 
merkittyjen vaihtoehtojen mukainen tieto, jos se on voitu kaytos
sa olleiden tietolahteiden perusteella selvittaa. 

Kauppahintarekistetin 
tietopalvelu 
Kauppahintarekisterista voidaan tilata seuraavia vakiomuotoisia 
tulosteita: .. 

luovutuslistaus (kuva 1) 

taydellinen hakutuloste (kuva 2) 

Tilaus tehdaan oheisella tilauslomakkeella, joka toimitetaan ao. 
laanin maanmittauskonttoriin (osoitteet takasivulla) tai postite
taan maanmittaushallitukseen osoitteella 

PL84 
00521 Helsinki 52 

Tilauksen kohde on rajattava lomakkeessa osoitetulla tavalla. Ra
jaus voi olla aluetta, luovutuksen ehtoja ja luovutetun kiinteiston 
ominaisuuksia koskeva. Lomakkeeseen tehtyjen merkintojen pe
rusteella saadaan kaikista annetut ehdot tayttavista luovutuksista 
tuloste pyydetyn tulostetyypin mukaisena. 

Jos rekisterista halutaan tilata vakiotulosteista poikkeavia tulos
teita tai jos tiedot halutaan esitettavaksi esimerkiksi kartalla, on ti
lauksesta neuvoteltava erikseen. 

Tuloste lahetetaan tilaajalle. 

Maanmittaushallitus tulee vuosittain julkaisemaan rekisteriin pe
rustuvia tilastoja ja muita tietoja erillisessa julkaisussa. 



LUOVUTUSLISTAUS (kuva 1) on tuloste, jossa kunnittain ja 
maarekisterikylittain on esitetty tapahtuneet luovutukset 
hyvin lyhyessa muodossa. Kutakin luovutusta koskevat tie
dot on esitetty yhdella rivilla siten, etta osa tiedoista on il
maistu koodeilla. Tuloste on tarkoitettu yleistiedotteeksi ta
pahtuneista luovutuksista. Se sisaltaa paljon arvioinnin 
kannalta tarkeita tietoja luovutuksesta ja kelpaa perustieto
lahteeksi ainakin karkeampiin arviointitehtaviin. 

I = KAYTTOTARKOITUS 0 -

J = RAKENNUSTIEDOT ~ -
K = LUOVUTUKSEN LAATU 

L = PAIVAMAARA 
(KUUKAUSI JA VUOSI) 

I 
M == SUKULAISKAUPPA 

I 

KAUPANTEKOKUUKAUDEN ELINKUSTANNUSINDEKSI (LOKAKUU 1951 100) 

P = KAUPPAHINTA MK/NELIOMETRI 

Q = LUOVUTT AJAN LAA TU 

R = KOHTEEN X-KOORDINAATTI 

S = KOHTEEN Y-KOORDINAATTI 

T = SEN PERUSKARTTALEHDEN NUMERO, JOLLA KOHDE SIJAITSEE 
N = MUUTLUOVUTUSEHDOT A = TALO/KORTTELI E = KOKONAISPINTA-ALA HEHTAAREISSA 

B = TILA/TONTTI I F = VILJELLYN MAAN PINTA-ALA HEHTAAREISSA 
U = RANT AAN RAJOITTUVUUS 

C = KAUPAN JARJESTYSNUMERb G = METSAMAAN PINTA-ALA .kHTAAREISSA V = KAAVAN LAATU 

ASIANOMAISELLA TILALLA \ I I I 

D ~ KAUPAN ~OHTEEN LiTU H~= MUUN MAAN PINTI A-ALA JHEHTJAAREISJSA 
X = KAAVAN MUKAINEN KAYTTOTARKOITUS 

I Y = TEHOKKUUSLUKU KAAVASSA (e) 

/ .-----z ~ KAUPASSA EPASELVYYKSIA 

KUVA 1. 

KUNTA: 
~ 
A B 

olLOLA j kYL~: 
• • C D E F G H I J K l M N 0 p Q R s T X Y Z 

------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------21 20& 1 2 • 

/ 
KOHTEEN LAATUKOODIT: 

1 = Koko kiinteisto 
2 = Maaraala 
3 = Maaraosa 
4 = Ei tietoa/us. rast. 

1 = Maa- ja metsatal. 
2 = Asuinrak. paikka 
3 = Lomarak. paikka 
4 = Muu rak. paikka 
5 = Muu kayttotark. 

RAKEN N UK SET: 0 = ei rakennuksia 
1, 2, 3 ... = kpl rakennuksia 

1. MERKKI 2. MERKKI 3. MERKKI 4. MERKKI 

Asuinrakennus Liike-/teoll. Talousrakennus Muu rakennus 
rakennus 

TAYDELLINEN HAKUTULOSTE (kuva 2) on tu
loste,jossa on esitetty kaikki rekisterissa olevat 
tiedot luovutuksesta. Tiedot on esitetty paaosil
taan selvakielisena siten, etta tulosteesta naky
vat kaikki tiedon mahdolliset vaihtoehdot. Yh
della sivulla saadaan tiedot kolmesta luovutuk
sesta. Tuloste on tarkoitettu perustietolahteeksi 
tarkempaan analyysiin tahtaavissa arviointiteh
tavissa. Tulostetta tilattaessa on syyta kayttaa 
tilauslomakkeessa sallittuja rajaavia tekijoita, 
jotta tulostus saadaan vain halutulta alueelta 
tai vain halutuntyyppisista luovutuksista. 

• • 2 0000 1 0881 

UOVUTUKSEN~KOODIT: 
1 000 73& 28.23 52 &765.30 580.~0 213312 0 2 AP 0 1 25 

\i 
SUKULAISKAUPPA 

I 

1 . . 
LUOVUTTAJANJALUOVUTUKSENSAAJAN 
LAATUKOODIT: 

\\\ 
RANTAAN RAJOITTUVUUS: 

KUVA2. 

1 = Kauppa 
2 = Vaihto 
3 = Lahja 
4 = Jakosopimus/muu 
5 = Em. yhdistelma 

0 = kieltava tunnus 
1 = myontava tunnus 

MUUT LUOVUTUSEHDOT: 

1. MERKKI 

o = ei pidatetty 
maaraalaa 

1 = pidatetty 
maaraala 

2. MERKKI 

o = ei pidatetty 
elakeoikeutta 

1 = pidatetty 
elakeoikeus 

3. MERKKI 

0 = luov. ei sis. 
irtaimistoa 

1 = luov. sis. 
irtaimistoa 

11 = Julkiset yritykset 
12 = Yksityiset yritykset 
20 = Rahoituslaitokset 
31 = Valtio 
32 = Kunnat ja Kuntainliitot 
33 = Sosiaaliturvarahastot 
41 = Valtiokirkot 
42 = Saatiot ja Rahastot 
43 = Muut yks. voittoa tavoittelemattomat yh-

teisot 
51 = Maanviljelijat ja heiden perikuntansa 
52 = Muut yks. ja heidan perik. 
60 = Ulkomaat 

0 = 
1 = 
2 = 

MAANMITTAUSHALLITUS KAUPPAHINTAREKISTERI 
Hakutuloste 

TILAAJA 

OSOITE 
Kunta Kyla/Kaupungmosa 

I 
Luovutuksen laatu K~ytt6tarkoitus 

~ 
Kauppa ~ Maa- ja metsatalous 
Vaihto Asuinrakennuspaikka 
Lahja Lomarakennuspaikka 

Jakosop./muu Muu rakennuspaikka 
Em. yhdistelma Muu tark./Ei tietoa 

Luovuttajan laatu: 

Saajan laatu: 
Saajan nimi: 

Alueella olevat 
rakennukset 

L 

~ 
Asuinrakennus 

Liike- t teoll.rak. 

Talousrakennus 
Muu rakennus 

Kotikunta: 
Kotikunta: 

r- Rajoittuu rantaan 

r- Ei rajoitu rantaan 
r- Rantakaava-alue 

Sijainti 
X-koordinaatti = 

r- Rakennuskaava-alue 

~ Asemakaava-alue 

Y -koord inaa'tti = 
Peruskarttalehti = 

Kaavan mukainen kayttotarkoitus: 

Tehokkuusluku e: 
Rakennusoikeus k-m2

: 

Pvm. 

Sivu 
Talo/Korttell Tila/Tontti Kaupan nro Kohteen laatu Luovutuksen pvm. 

I I 1 I 

~ 
Sukulaisluovutus 

Ala hehtaareina 
Kokonaisala 

U lkomaalaisluovutus 
Pidatetty maaraala 

Pidatetty elakeoikeus 
Sisaltaa irtaimistoa 

Viljelty 
Metsa 

Muu 

Kokonaiskauppahinta mk 

Kauppahinta mk/m2 

U Luovutettu lisaalueeksi toiseen kiinteistoon 

U Luovutus sisaltaa useita kiinteistoja 

Lis~aluekiinteisto: Etaisyys 

Kunta: 
Kyla: 

Talo/Kortteli: Tila{fontti: 

km 

\ . \. 
e1 raJmtu rantaan 
rajoittuu rantaan 
ei tietoa 

\ \ 
KAAVAN LAATU: 

\ 
0 = Ei kaavaa/yleiskaava/seutukaava/ei tietoa 
1 = Rantakaava 
2 = Rakennuskaava 
3 = Asemakaava 

~VAN MUKAINEN KAYTTOTARKOITUS: 

AP = Asuinpientalojen ja erillispientalojen 
korttelialue 

AR = Rivitalojen ja muiden kytkett. asuinra
kennusten korttelialue 

AK = Asuinkerrostalojen korttelialue 
A = Asuinrakennusten korttelialue 
Y = Yleisten rakenn. korttelialue 
K = Liike- ja tstorak. korttelialue 
T = Teollisuus- ja var.rak. korttelialue 
V = Virkistysalue 
R = Lorna- ja matkailualue 
L = Liikennealue 
E = Erityisalue 
S = Suojelualue 
M = Maa- ja metsatalousalue 



Missa kauppahintarekisterin 
tietoja tarvitaan 

Kiinteiston arvo voidaan joutua maarittamaan mita erilaisimmis
sa tilanteissa. Riippumatta arvioinnin suorittajasta ja tarkoituk
sesta on arvioinnin onnistumisen edellytyksena, etta arvioijalla 
on kaytettavissaan perustiedot tapahtuneista kaupoista ja niissa 
maksetuista kauppahinnoista. 

Yksityinen ihminen tarvitsee tietoja kiinteistojen arvoista yleisim
min 

ostaessaan kiinteistoa tai 

myydessaan kiinteistoa. 

Taloudellisesti ajatteleva valistunut ostaja haluaa ostotilanteessa 
tietaa, paljonko kaupan olevaa kiinteistoa vastaavista kiinteistois
ta on paikkakunnalla yleensa maksettu. Vastaavasti myyja haluaa 

. tietaa paikkakunnan kayvan hintatason osatakseen asettaa hinta
pyyntonsa jo alunpitaen realistiseksi. 

Kummassakin tapauksessa tarjoaa kiinteistojen kauppahintarekis
teri molemmille osapuolille samat perustiedot. Siita ei tosin saa
da suoraa vastausta sanottuihin kysymyksiin, mutta siita saadaan 
hintahavaintoja erilaisten kiinteistojen kauppahinnoista. Niiden 
perusteella voidaan maarittaa ainakin se "hintahaarukka", jossa 
tietynlaisten kiinteistojen markkina-arvo liikkuu. 

Maanmittauskonttorit 
Uudenmaan laanin maanmittauskonttori 
Opastinsilta 12, PL 86, 00521 HELSINKI 52 
Puh. vaihde 90-1541 

Kuopion laanin maanmittauskonttori 
Hallituskatu 12, PL 52, 70101 KUOPIO 10 
Puh. vaihde 971-164 411 

Turun ja Porin laanin maanmittauskonttori 
ltsenaisyydenaukio 2, PL 40, 20801 TURKU 80 
Puh. vaihde 921-355 222 

Pohjois-Karjalan laanin maanmittauskonttori 
Torikatu 36 A, PL 79,80101, JOENSUU 10 
Puh. vaihde 973-25 211 

Hameen laanin maanmittauskonttori Vaasan laanin maanmittauskonttori 
Ra.ntakatu, 65120 V AASA 12 Sibeliuksenkatu 21, PL 117, 13101 H~MEENLINNA 10 

Puh. vaihde 917-27 531 Puh. vaihde 961-241 655 

Kymen laanin maanmittauskonttori 
Kauppamiehenkatu 4, PL 112,45101 KOUVOLA 10 
Puh. vaihde 951-2911 

Keski-Suomen laanin maanmittauskonttori 
Vapaudenkatu 48-50, PL 56,40101 JYV~SKY~ 10 
Puh. vaihde 941-211 033 

Mikkelin laanin maanmittauskonttori 
Jaakarinkatu 6-8, PL 69,50101 MIKKELI10 
Puh. vaihde 955-10 700 

Oulun laanin maanmittauskonttori 
Linnankatu 1, PL 125,90101 OULU 10 
Puh. vaihde 981-225 033 

Lapin laanin maanmittauskonttori 
Hallituskatu 1-3 B, 96100 ROVANIEMI10 
Puh. vaihde 991-2941 

Peruskartan avulla 
• 

JO 
tiedat kiinteistOsta 

•• pal jon enemman 
Peruskartta 1 :20 000 on 5-varinen maastokartta, jossa 
maasto on kuvattu mahdollisimman tarkasti, mm. maan
pinnan muodot viiden metrin korkeuskayrin. 
Peruskarttalehdista ilmenevat mm. tiet, polut, vesistot, 
suot, viljelymaat ja metsat seka talot, huvilat ja muut 
asumukset. 
Peruskartta kertoo myos kylanrajat, tilanrajat ja rekisteri
numerot. Normaalikokoinen karttalehti kuvaa 1 0 km x 
1 0 km:n alueen maastossa. 
Hyvan peruskartan avulla saat kiinteistosta ja sen lahi
ymparistosta paremman kokonaiskuvan. Tiedat enemman. 
Perus- ja topografiset kartat soveltuvat hyvin myos ulkoilu
ja retkeilykayttoon. 

Tutustu ja osta oma karttasi KARTTAKESKUKSESTA. 
Jalleenmyyjina toimivat mm. kirjakaupat ja laanien maan
m itt a uskonttorit. 

KARTTAKESKUS PASILA 
Opastinsilta 12, 
PL 85, 00521 HELSINKI 52 
Vaihde 90-1541 

KARTT AKESKUS ESPA 
Etelaesplanadi 1 0, 
00130 HELSINKI 13 
Vaihde 90-1541 

,' 



Tilaus Hihetetaiin osoitteella 

MAANMITTAUSHALLITUS 

PL 84 
00521 HELSINKI 52 

TILAUS 08791 
kauppahintarekisterista 

Lomakkeen tayttOohjeet takasivulla IMaksuehto 14 pv netto Viivastyskorko 16 % 
Tilaajan nimi (painokirjaimin) 

iinitHnTtP 

I Puhelin nro , 
,\ 

'-

Tilaajatiedot 

Paivays Allekirjoitus 

198 __ 

Pakolliset tiedot 
Liiani 

Laani ja 
ajanjakso _r_·~.d~ste~L _________ CJ Luovutuslistaus Hakutuloste 

Luovutukset alkaen (kk ja vuosi) .. (kk j 1:" -J 

--ll. 7. 1981 Iahtien tai vaihtoehtoisesti 

Rajaavat tekijat (Jos alia olevissa kentissa on merkintoja, tulostetaan vain merkintojen mukaiset ehdot 
tayttavat luovutukset) 

Kunnat 

Kuntarajaus 

Ky!iit ·r ·o 

Kylarajaus 

(X2, Y2) 
X1= Y1= 

Aluerajaus 
X2 Y2= (Xh Y1) 

I Karttaliite seuraa Peruskarttalehdet nrot 

Luovutuksen laatu ja UKauppa Muu luovutus 
ehdot 

~--l Ei sukulaisluovutus n j muita luuv• ll:'\~t..+ .• ia 

Kohteen laatu 1-l Koko kiinteisto ~-l Mi-Hir::i::Jl::~ 

KayttOtarkoitus 0 Maa- ja metsatalous Asuinrakennuspaikka Lomatontti 

1-l Muu rakennuspaikka _I]!!~~ kayttotarkoitus 

Rakennukset [l Rakentamaton 

Kaavoitustilanne tJ Ei kaavaa Rantakaava 

rl Rakennuskaava ~--~ .sP.m::~ka 

Pinta-ala Alaraja ha Ylaraj ha 

Kustannusraja Tilaus saa maksaa korkeintaan mk 

;i) 

--
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Tilauslomakkeen tayttoohjeet 

Tilaajatiedot 

LiUini ja ajanjakso 

Kuntarajaus 

Kyliirajaus 
(vaihtoehto) 

Aluerajaus 
(vaihtoehto) 

Luovutuksen laatu 
ja ehdot 

Kohteen laatu 

Kayttotarkoitus 

Rakennukset 

Kaavoitustilanne 

Pinta-ala 

Kustannusraja 

Yleisohjeita 

Kaytii selvaa kasialaa, mieluimmin tekstausta, tai kirjoituskonetta. 

laaneja koskevat tilaukset on tehtava kukin omalle lomak
keelleen. 
Mikkelin laanista ovat tiedot rekisterissa 1. 1975 alkaen ja 
muista laaneista 1. 7. 1981 ........ u ...... v ....... 

Yhden kunnan sisalla voidaan aluetta rajata ilmoittamalla tassa 
ne maarekisterikylat tai kaupunginosat, joista tietoja halutaan. 
Kohta jaa tyhjaksi, jos tietoja halutaan koko kunnasta tai kayte
taan aluerajausta. 

Tapa 1. Haluttu alue rajataan suorakaiteen muotoiseksi alueeksi, 
josta ilmoitetaan kahden kulmapisteen koordinaatit lomakkeen 
osoittamalla tavalla. Koordinaatit ilmoitetaan kartastokoordinaat
tijarjestelmassa, jotka saadaan esim. peruskartalta. 
Tapa 2: Haluttu alue merkitaan kartalle suorakaiteen muotoisena 
alueena. Kartta lahetetaan tilauksen mukana. Sopivia karttoja 
ovat esim. peruskartta 1: 20 000, peruskartan pienennos 1: 50 000, 
topografikartta 1: 100 000 tai tiekartta 1:200 000. 
Tapa 3: Jos tietoja halutaan tai tiettyjen peruskarttalehtien 
alueelta, ilmoitetaan naiden peruskarttalehtien numerot. 
Huomautns Kohteen sijainti on kauppahintarekisterissa maaritetty kiin

teiston talouskeskuksen tai painopisteen koordinaateilla. Maa
ritystavasta johtuen saattavat tietyt luovutukset rajatapauk-

jaada tulostumatta, ne asiallisesti kuuluisivatkin 
rajattuun alueeseen. 

J os tietoja tarvitaan arviointitarkoituksiin, on tassa syyta merkita 
rasti kohtiin »kauppa», »ei sukulaisluovutus» ja »ei muita luo
vutusehtoja». 

Lomakkeen mukaisesti (rasti molempiin kohtiin). 

Ilmoita mihin tarkoituksiin hankituista kiinteistoista haluat tietoja. 

Jos tavoitteena on paljaan maapohjan arviointi, tahan kohtaan 
merkitaan rasti. 

Ilmoita haluatko tietoja kaava-alueelta vai kaava-alueen ulko
puolelta. 

Pinta-alavali voidaan haluttaessa ilmoittaa. 

Tulostus katkeaa, kun annettu kustannusraja saavutetaan. 

Tulostusehtoja ei ole syyta asettaa liikaa, koska on parempi 
hankkia hieman liian suuri aineisto kuin liian pieni. 
Lisatietoja ja neuvoja tilauksen suhteen voidaan kysya laanin 
maanmittauskonttorista tai lahimmasta maanmittaustoimistosta. 
Tilaus lahetetaan maanmittaushallitukseen etusivulle merkitylHi 
osoitteella. 



Leevi Kirkkomaki 

Maanmittaushallituksen ja 

vesihallituksen yhteistyo

seminaari 21.9.1982 

VAHINGON ARVIOIMINEN VESITALOUDELLISISSA HANKKEISSA 

Vesilain vahinkoja koskevat paaperiaatteet 

Vesilaki on laadittu silla periaatteella, etta vesist55n 

rakennettaessa tulee pyrkia valttamaan vahingon syntymista. 

Jos vahinkoa kuitenkin syntyy, on ne ensisijaisesti pyrittava 

estamaan toimenpitein ja kompensaatioin. Rahakorvaus tulee 

kysymykseen vasta sitten, kun vahinkoa estavan toimenpiteen 

katsotaan olevan kohtuuttoman kalliin rahakorvaukseen verrat-

tuna. Rahakorvaus ei kuitenkaan vesilain mukaan aina ole edes 

mahdollista. Esim. talousveden saanti on asianosaiselle h!nen 

vaatimuksestaan aina turvattava. My5skaan ei esim. yleista lii

kennetta tai uittoa saa estaa. 

Korvattavuuden yleiset edellytykset 

Korvattavuuden yleisina edellytyksina ovat : 

etta vahinko on laadultaan taloudellinen 

etta se on selvasti todettavissa 

etta se on valit-t.omassa syy-yhtevdessa hakemuksessa 

tarkoitettuun toimenpiteeseen .. 
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Tama merkitsee sita, etta esim. maisema ja luonnonsuojelu

arvoja ei korvata, mutta luonnollisesti ne tulee suunnittelussa 

ottaa vakavasti huomioon. Muussa tapauksessa ne saattavat olla 

esteena luvansaantiedellytyksille. 

Vesilain 11 luvun 3 §:ssa on luettelo niista vahingoista, 

haitoista ja edunmenetyksista, jotka vesilain mukaan on korvat

tava. 

Korvauksena suoritetaan yleensa taysi arvo vahingosta, haitasta 

ja muusta edunmenetyksesta. Se merkitsee sita, ettei vahingon

karsijan taloudellinen asema saa hankkeen johdosta huonontua. 

Tasta periaatteesta poiketaan kuitenkin vesilain 11 luvun 6 §:ssa, 

jonka mukaan vahinko eraissa tapauksissa on korvattava puoli

toistakertaisena. Jos toisaalta korvaukseen oikeutetun omai

suudelle valittomasti johtuu vahingon aiheuttaneesta toimen

piteesta hyotya, otetaan tama huomioon korvausta vahentavana 

tekijana. 

Intressivertailu 

Vesioikeudell ia lupaedellytyksia harkittaessa suoritetaan 

ns. intressivertailu, jolloin yrityksesta saatavia hyotyja ja 

siitH johtuvia vahinkoja verrataan toisiinsa. Hyotyn§ otctaan 

loin kaikki seka yleiset etta yksityiset edut, jotka 

toteuttamisesta valittomasti voidaan saada. Vahin

kona otetaan huomioon yleista etua koskevat vahingot ja haitat 
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seka yksityisille kohdistuvista vahingoista ja haitoista ne, 

joista ei ole sovittu. Jos raha-arvo on vaikeasti maaratta

vissa taikka yrityksella tai mene'0tettavalla edulla on raha

arvon lisaksi muutakin merkitysta, on luvan edellytyksia harkit

taessa verrattava yrityksen ja menete·ttavan edun merkitysta 

yleiselta kannalta (VL 2:6). 

Suuritoisimmat vahingonarviot joudutaan tekemaan vesilain 

18 luvun mukaisissa katselmustoimituksissa. Toimituksia on 

valmistunut vesihallituksen toiminta-aikana vuosittain 60 -

140 kpl. Toimituksia suorittavat vesihallituksen maaraamat 

toimitusinsinoorit yhdessa uskottujen miesten kanssa. Toimi

tuksiin on myos maaratty tavallisesti yksi tai useampi avustava 

virkamies, joka erikoisasiantuntijana avustaa toimitusmiehia. 

Toimitusmiehet joutuvat selvittamaan luvansaantiedellytykset ja 

tekemaan ehdotuksen lupaehdoiksi, mika sisaltaa myos ehdotuksen 

vahingoista maksettavista korvauksista ja kompensaatioista. 

Vahinkojen arviointi aiheuttaakin useissa katselmustoimituksis

sa suurimman ja aikaavievan tyon. Suuritoisirnpia katselmuksia 

ovat laajat saannostelyt, tekojarvien rakentamiset, jateveden 

laskut ja jat uittojarjestelyt. Naissa paaasiallisimmat 

vahinkokohteet ovat maa- ja metsatalous, huvila-asutus ja kala

talous. 

Maa- ja metsatalouteen kohdistuvan vahingonarvion yhteydessa 

joudutaan tavallisesti korvaamaan vain osa maatilasta. Maa

alueen lunastuksen lisaksi joudutaan talloin k.orvaamaan mm .. 

supistumishaitta, rikkoutumishaitta, laidu.nhaitta, liikennehaitta 
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ja vettymishaitta. Metsan osalta joudutaan lisaksi korvaamaan 

mm. taimistot, puuston odotusarvo ja ns. teknillinen vahinko. 

Jatevesikatselmuksissa tulee usein suuritoisia vahingonarvioita 

huvilakiinteistojen osalta. Veden likaantumisen johdosta huvi

lakiintei~ton arvo alenee ja tallaisia kiinteistoja saattaa 

samalla vaikutusalueella olla useita satoja. Huvilakiinteiston 

arvoon vaikuttavat mm. seuraavat seikat : etaisyys kysyntakes·

kuksesta, tontin pinta-ala, kulkuyhteydet, sijainti saaressa 

tai mantereella, kaavoitustilanne, rantaviivan pituus ja ilman

suunta, jarven koko, rannan ja pohjan laatu ja jyrkkyys ja vasta

ranna laheisyys. VTT:n rakennustalouden laboratorio julkaisee 

arvioita kesamokkitonttien hinnoista Suomessa. Viimeisin arvio 

on vuodelta 1979. Arviossa on kaytetty 3 000 m2:n "ihannetont

tia" hinnan perustana. Mikali arvioitavan tontin ominaisuudet 

poikkeavat 11 ihannetontista", korjataan hintaa kertomalla se 

tietylla korjauskertoimella. 

Lahes kaikilla vesistoon rakentamista koskevilla hankkeilla 

on vaikutusta kalatalouteen, joten kalataloutta koskevat vahin

gonarviot ovat hyvin yleisia. Tasta syysta myos kalatalouteen 

erikoistuneita asiantuntijoita tarvitaan avustavina virkamie

hina lahes kaikissa suuremmissa hankkeissa Kalatalouteen 

kohdistuvia vahinkoja pystyt~an usein kompensoimaan ja keinona 

on i istutus. Jos vahinkoja ei pystyta kompepsoimaan 

joudutaan vesialueen omistajille maksamaan korvauksia tuoton 

menetyksista. Ammattikalastajille maksettavat korvaukset ovat 
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vakiintuneet aiheiltaan seuraaviksi : kalastuksen estyminen, 

saalisvahenema, elohopean seka haju- ja makuvirheiden aiheuttama 

markkinointitappio, pyydysten likaantumisesta aiheutuva lisatyo, 

kayttamatta jaavat pyydykset ja muu kalusto seka matkojen piden

tymisesta johtuvat lisakustannukset. 

Vahinkojen arvioinnissa olisi yhteistyo maanmittaushallituksen 

kanssa tarpeen ainakin laajoissa rantavahinkoarvioissa, joissa 

maanmittaushallii:uksen toimesta tehtaisiin kiinteistoselvitykset. 

Maa- ja metsatalousministerio on v. -81 asettanut toimikunnan, 

jonka tehtavana on valmistella ehdotus lainsaadannoksi vesis

toon rakentamisen, vesistojen jarjestely- ja saannostelytoimen

piteiden, ojituksen ja muiden vastaavien vesilain mukaisten 

toimenpiteiden johdosta tarpeellisten tilusjarjestelyjen suorit

tamisesta. Maaraajaksi toimikunnalle asetettiin 31.10.1982. 

Kun mainittu laki aikanaan tulee voimaan, tulee se aiheuttamaan 

huomattavaa yhteistyota vesihallituksen ja maanmittaushallituksen 

kesken. 
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