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J O H D A N T 0 

Vesihallitus asetti 31.8.1982 työryhmän laatimaan ehdotus-
ta vesihallinnossa tehtävien vesiä koskevien suunnitelmien 
piirtämisohjeiksi. Työryhmään määrättiin puheenjohtajaksi 
vanhempi insinööri Heikki Teräsvirta (Miv) ja jäseniksi 
kenttämestari Jori Hellgren (Hev), piirtäjä Ritva Loik-
kanen (vst), piirtäjä Kaarina Nenonen (Miv), insinööri 
Heikki Pajula (jät), joka määrättiin samalla myös sihtee-
riksi, piirtäjä Katri Salmela (sut) ja insinööri Kari Syr-
jälä (sut). 

Vesihallinnon piirtämisohjeiden luonnos valmistui marras-
kuun 1983 alussa, jolloin se myös lähetettiin vesihallin-
non yksiköille lausunnolle. Samalla otettiin koekäyttöön 
myös esipainetut piirustuspohjat ja nimiötarrat. Ohjeiden 
luonnos käsiteltiin joulukuun 1983 aikana kolmipäiväisillä 
piirtäjien kursseilla. Kurssin ja saatujen lausuntojen pe-
rusteella ohjetta tarkistettiin ja samalla tuntuvasti täy-
dennettiin. 

Ennen viimeistelyä ohje käsiteltiin syksyn 1984 aikana vie-
lä piirtäjien ja suunnittelijoiden koulutuspäivillä, jotka 
järjestettiin alueellisesti kolmena eri tilaisuutena. 

Työryhmä luovutti ohjeen 25.3.1985 vesihallitukselle. 
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2 Y L E I S T Ä 

2.1 PIIRTÄMISOHJEIDEN TARKOITUS 

Nämä piirtämisohjeet koskevat lähinnä vesiin liittyvien 
suunnitelmien piirtämistä vesihallinnossa, mutta niitä voi-
daan käyttää soveltuvasti vesihallinnon muissakin piirtä-
mistehtävissä. Ohjeet on tehty käsin tapahtuvaa piirtämis-
tä varten. Näissä ohjeissa on esitetty olennaisin siitä, 
mitä piirtäjän ja suunnittelijan on tiedettävä alkaessaan 
piirtää vesihallinnon toimialaan kuuluvaa piirustusta. Pää-
tarkoituksena on tässä vaiheessa ollut, että ohjeiden avul-
la voitaisiin yhdenmukaistaa piirustuskoot ja -merkinnät 
sekä voitaisiin parantaa piirustusten tasoa ja esityskel-
poisuutta. 

Ohjeessa ei ole käsitelty kaikkia piirtämiseen liittyviä 
alueita, kuten esimerkiksi julkaisupiirtämistä, josta on 
ilmestynyt ohje vesihallituksen monistesarjassa "Julkaise-
minen vesihallinnossa, luonnos 1980 lA ja 1980 lB". Vähäl-
le huomiolle on jätetty tässä vaiheessa myöskin piirustus-
tekniikan ohjaaminen, piirustusvälineet, työympäristö, ku-
vien sommittelu ja tekstien valintakriteerit. 

Olennaista vesihallinnon piirustuksissa ja piirtämisessä 
on, että 
- piirustuksen tulee olla sisällöltään selkeä ja tarkoituk-

senmukainen 
piirustuksen luettavuuden ja käsiteltävyyden tulee täyt-
tää käyttöolosuhteiden edellyttämät vaatimukset 
piirustusten tulee olla vakiokokoisia ja helposti käsi-
teltäviä 
piirustusten tulee olla kopioitavissa tarkoituksenmukai-
sin menetelmin 
pysyvästi säilytettävien piirustusten tulee olla arkis-
tointikelpoisia 
piirtämiselle on oltava sellaiset olosuhteet, jotta 
piirtäminen olisi mahdollisimman helppoa. 

Ohjeiden laatimisessa on otettu huomioon muiden valtion vi-
ranomaisten antamat ohjeet, päätökset ja suositukset sekä 
mahdollisuuksien mukaan alan standardit sekä julkaistu kir-
jallisuus. 

2.2 PIIRTÄMISOHJEIDEN RAKENNE 

Piirtämisohjeiden sisältö rakentuu seitsemästä luvusta, 
joista johdannon ja tämän yleisen luvun lisäksi luvussa 3 
käsitellään piirustukselle asetettavia vaatimuksia, luvussa 
4 piirustusmerkintöjä ja niiden piirtämistekniikkaa, luvus-
sa 5 kerrotaan piirustusten säilytykestä, luvussa 6 esite-
tään muut huomioon otettavat ohjeet sekä tiedotetaan alaa 
koskevasta kirjallisuudesta, ja viimeksi lukuun 7 on kerät-
ty piirtämisohjeita koskevat liitteet. 
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Luku 7 "Liitteet" sisältää paljon piirtäjän tarvitsemaa 
perustietoutta. Liitteestä 7.1 selviää vesiasetuksen ja 
valtionarkiston piirtämiselle asettamat vaatimukset. Liit-
teessä 7.2 on esitetty piirustusten koot ja niiden taitta-
minen sekä nimiömallit. Liitteeseen 7.3 on kerätty vesi-
hallinnon piirtämisessä tarvittavat yleisimmät piirustus-
merkit ja niiden kuvaus 1:2000-5000 mittakaavaisissa pii-
rustuksissa. Liitteestä 7.4 eteenpäin alkavat eri hankkei-
ta tai toimintoja koskevat lisäohjeet. Mukaan on otettu 
kaikki käytettävissä olevat lisäohjeet. Ne sisältävät myös 
paljon sellaisia piirustusmerkkejä, joita ei ole mukana 
liitteen 7.3 piirustusmerkkiohjeissa. 

Piirtämisohjeet on julkaistu vesihallituksen monistesar-
jassa. Erikseen on valmistettu ns. käsikansioita, joita 
on helppo täydentää tai korjata. Näitä käsikansioita pide-
tään ajan tasalla. 

3 P I I R U S T U K S E T 

3.1 PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 

Ennen piirtämistä tulee selvittää minkä tyyppisestä pii-
rustuksesta on kysymys. Vesilain mukaiseen suunnitelmaan 
liittyvän piirustuksen tulee olla selkeä, mittatarkka ja 
merkintöjen osalta vesiasetuksen vaatimukset täyttävä .. 
Julkaisujen osalta on havainnollisuus tärkeä, jolloin esi-
merkiksi varien ja graafisen esitystavan valintaan on 
kiinnitettävä huomiota. Näyttelykuvissa saattavat piirrok-
sen koko eli sen näkyvyys ja havainnollisuus olla tärkeim-
mät kriteerit. Ennen varsinaista piirtämistä kannattaa 
tehdä asetteluluonnos, johon sijoitetaan tärkeimmät pii-
rustuksen elementit paikoilleen. Varsinaiseen piirustuk-
seen voi ensimmäiseksi piirtää reunaviivat, pohjoisnuolen, 
mittakaavajanan ja mahdollisesti korkeustason. Myös kuvien 
selitysten ja apumerkintöjen paikat kannattaa miettiä heti 
alussa. 

Piirustukset ja tekstit pyritään sijoittamaan piirustus-
lehdelle siten, että taitekohdille ja varsinkin taittei-
den risteyskohtiin tulee mahdollisimman vähän viivoja ja 
tekstiä. Samantyyppisiä piirroksia vierekkäin aseteltaessa 
sijoitetaan ne alareunansa mukaan tai saman korkeusaseman-
sa suhteen samalle vaakalinjalle. 

3.2 PIIRUSTUSPOHJAT 

Piirustuspohjina suositellaan pääsääntöisesti käytettäväk-
si piirustusmuovia. Piirustuspohjamateriaalin va.linnassa 
on otettava huomioon vuosittain Virallisessa lehdessä jul-
kaistava, asiaa koskeva Valtionarkiston päätös (liite 7.1). 

Piirustuspohjan koko valitaan työn käyttötarkoituksen mu-
kaan. Samassa suunnitelmassa ei käytetä tarpeettoman monia 
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piirustuskokoja. Piirustuksen nimiösivu jätetään tyhjäksi 
aina, kun se on mahdollista. 

Piirustuspohja rajataan 7 mm leveällä reunuksella ja vasem-
paan reunaan jätetään 20 mm:n kiinnitysreunus. Oikeaan ala-
reunaan on varattava tila nimiötä, muutosmerkintöjä sekä 
mahdollisia muita merkintöjä varten. 

Piirustusten laadinnan, käsittelyn, kopioinnin ja arkis-
toinnin helpottamiseksi ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi 
käytetään pääsääntöisesti vain vakiokokoisia piirustuspoh-
Jia, joista toistaiseksi vain osa on esipainettuja varas-
tokokoja. Esipainetut piirustuspohjat ovat materiaalil-
taan piirustusmuovia m/m 0,080 mm. 

3.3 PIIRUSTUSKOOT 

Suositeltavat piirustuskoot ovat seuraavat: 

a) Esipainetut piirustuskoot 

A4 
A3 

mm 
210 X 297 
420 X 297 
590 X 297 
970 X 297 

b) Muut piirustuskoot 

mm 
A2 420 X 594 

590 X 594 
Al 840 x 594 

970 X 594 

lomakenumero 
VH 39.08 
VH 39. 09 
VH 39.10 
VH 39. 11 

Piirustuskoot ilmenevät myös liitteestä 7.2 "Piirustusten 
koko ja taitto." 

Piirtämisessä pyritään A4-korkuisiin piirustuksiin. Jos 
piirustuksesta on tehtävä A4-kokoa korkeampi, käytetään 2 x 
A4-korkeutta. Pienennettävän piirustuksen alkuperäinen koko 
valitaan yleensä siten, että piirustus mahtuu haluttuun 
mittakaavaan pienennettynä A3- tai A4 -kokoon. Sopiva alku-
peräispiirustuksen koko on esim. Al (840 x 594), joka pie-
nennettynä suhteessa 2:1 antaa A3 -kokoisen piirustuksen. 

3.4 PIIRUSTUSTEN TAITTAMINEN 

Piirustusten taittaminen on esitetty liitteessä 7.2. Tait-
tamalla muodostetaan piirustuslehti A4 -kokoiseksi siten, 
että 20 mm:n nitomisvara sisältyy 210 mm:n leveyteen. A4 
-kokoa korkeammat piirustukset taitetaan siten, että ni-
miölehti jää päällimmäiseksi. Piirustuslehti taitetaan en-
sin vaakasuunnassa (pystysuuntaiset taitteet), sitten pys-
tysuunnassa (vaakasuuntaiset taitteet). 
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Silloin, kun tiedetään, että piirustusta joudutaan paljon 
käsittelemään, voidaan 20 mm:n kiinnitysreunus vahvistaa 
kiinnitysliuskalla. 

3.5 NIMIÖT 

Piirustuksissa käytetään vakiokokoisia nimiöitä, joista on 
mallit liitteessä 7.2. Esipainettuihin piirustuspohjiin on 
painettu myös nimiöt. Muissa piirustuksissa käytetään vas-
taavia nimiötarroja. Nimiä sijoitetaan piirustuksen kansi-
lehden oikeaan alanurkkaan siten, että sen ala- ja oikean-
puoleinen reunaviiva yhtyvät piirustuksen reunaviivoihin. 
Nimiön oikea alakulma on varattu arkistomerkintöjä varten. 

Pienempiä nimiöitä, 85 mm x 50 mm ja 170 mm x 28 mm, käy-
tetään ensisijaisesti A4 -kokoisissa piirustuksissa. 
Suuremmissa piirustuksissa käytetään nimiökokoa 170 mm x 
62 mm. Muutosta koskevat merkinnät tulevat nimien päälle. 
Liitteessä 7.2 on esitetty myös vastaavat ruotsinkieliset 
nimiömallit. 

4 P I I R U S T U S M E R K I N N Ä T 

4.1 VIIVAT 

4.11 V i i v a n 1 e v e y s 
k e s k i n ä i n e n 

j a 
e t ä i 

V i i V O j 
s y y s 

e n 

Yleisimmät piirustusmerkit 1:2000, 1:4000 ja 1:5000 -mit-
takaavaisissa piirustuksissa on esitetty liitteessä 7.3. 
Näissä on esitetty myös merkkien piirtämisessä käytettävät 
viivojen leveydet. 

Silloin kun piirretään johonkin muuhun mittakaavaan, vii-
van leveys valitaan seuraavilla pääperiaatteilla: 

- Mittakaavan ollessa 1:500 viivan leveydeksi valitaan seu-
raavaksi suurempi leveys kuin mitä 1:2000 -mittakaavai-
sessa piirustuksessa käytetään. Esim. viivan ollessa 
1:2000 mittakaavassa 0,35 mm on se 1:500 mittakaavassa 
0,5 mm. 

Pienennettävässä piirustuksessa viivan leveys valitaan 
käytettävän pienennyssuhteen perusteella. Esim., jos pie-
nennyssuhde on 2:1, ohuin viiva 0,13 mm pienennettävässä 
piirustuksessa vaatii piirustusmittakaavassa 0,25 mm vii-
van leveyden. 

Viivan leveys voidaan ilmoittaa sen suhteellisen leveyden 
tai sen todellisen leveyden mukaan. 

Suhteellinen leveys pätee yleensä vain saman piirroksen 
viivoihin. Samassa piirroksessa on eri levyisiä viivoja, 
jolloin kapeat viivat saattavat esittää mitoitusviivoja, 
keskileveät näkyviä pintoja tai särmiä ja leveät leikkaus-
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tason leikkaamien kappaleen osien aariviivoja. Viivojen 
suhteelliset leveydet valitaan käyttäen suhdelukua 1:2 
(tai 1: 'VZ). Toisin sanoen, jos kapean viivan leveys on 1 
tulee leveän olla joko mieluummin 2 (1:2) tai ainakin 1,4 
(l:V2) jne. 

Viivojen todelliset leveydet on kansainvälisesti standardi-
soitu. Ne noudattavat edellä selostettua suhteellisen le-
veyden sääntöä. Standardisoidut viivan leveydet ovat: 

0,13 mm, 0,18 mm, 0,25 mm, 
ja 1,4 mm. 

0,35 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm 

Viivan suhteellisen ja todellisen leveyden välinen yhteys 
on selvitetty standardin SFS 4733 11 Rakennuspiirustukset, 
viivat 11 -opastavissa tiedoissa. Siinä on muodostettu neljä 
viivaryhmää, joissa kussakin viivan leveydet suhtautuvat 
toisiinsa sarjan 1:2:4 mukaisesti. Ryhmittely on tarkoitet-
tu helpottamaan viivan leveyden valintaa, mutta tarpeen 
vaatiessa siitä voidaan myös poiketa. 

Viivaryhmät ilmenevät seuraavasta taulukosta: 

Viivan leveyden Viivan suhteel- Viivaryhmät, viivojen 
nimitys linen leveys leveydet mm 

I II III IV 

kapea 1 0,13 0,18 0,25 0,35 
leveä 2 0,25 0,35 0,5 0,7 
erittäin leveä 4 0,5 0,7 1,0 1,4 

Viivojen leveydet valitaan taulukosta siten, että kohteen 
kaikissa samaan mittakaavaan piirrettävissä piirroksissa 
käytetään samaa viivaryhmää. Viivaryhmää I ei suositella 
käytettäväksi huonon jäljennettävyyden vuoksi. Piirustuk-
sissa, jotka pienennetään, viivaryhmää I ei saa käyttää. 
Piirustuksen vi~vojen leveyksiä valittaessa valitaan ensin 
kapein käytettävä viiva ja muut viivojen leveydet sen mu-
kaan. 

Yhtä tärkeä, kuin viivan leveys on viivojen keskinäinen 
etäisyys. Standardissa SFS 4721 on esitetty, että kahden 
yhdensuuntaisen viivan välin tulee olla vähintään yhtä 
suuri kuin kapeamman viivan leveyden ja vähintäin 0,7 mm. 
Lähekkäin piirretyt viivat saattavat nimittäin sotkeutua, 
jollei em. sääntöä noudateta. Vierekkäiset yhdensuuntaiset 
viivat piirretään samaksi, jollei niiden väliin voida 
jättää riittävän suurta väliä. 

4.12 Viiva n k a t k o n a i s u u s 

Ellei piirustusmerkkien 
tään piirustuksissa eri 
merkityksessä. 

selityksistä 
viivalajeja 

muuta johdu, käyte-
seuraavassa yleis-
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1. Ehyt viiva, 

jolla merkitään näkyvät reunat ja leikkauspintojen rajat 
sekä mitoitus- ja merkkiviivat. 

2. Katkoviiva, 

jolla merkitään kuvaustason alla tai takana olevat reu-
na- ja rajaviivat. 

3. Pistekatkoviiva lyhyin viivaosin, 

jolla merkitään kuvauspinnan etu- ja yläpuolella olevat 
reunat ja rajat. 

4. Pistekatkoviiva pitkin viivaosin, 

jolla merkitään keskiviivat, akseliviivat, halkaisuvii-
vat ja leikkauksen paikannusviivat. 

5. Pisteviiva, 

jolla merkitään poistettavien rakenteiden ääriviivat ja 
rajat. 

Katkoviivan 
taa, että 
ehyiksi. 

V i i v a n 

ja pistekatkoviivan piirtämisessä tulee muis-
viivan muuttaessa suuntaa, piirretään kulmat 

p i i r t ä m i n e n 

Viiva piirretään useimmiten apuvälineitä käyttäen. Apuväli-
neitä ovat tällöin suorat tai käyrät viivaimet, harpit ja 
erilaiset mallineet. Käsivaraisesti voidaan piirtää epämää-
räiset pinnat, kuten arvioitu maanpinta ja monesti myös 
korkeuskäyrät. 

Pääsääntönä on, että v11vainv11va kuvaa mitallisesti maa-
rättyä rajaa tai reunaa, käsivarainen viiva satunnaisesti 
muuttuvaa. 

Jollei viivan merkitys ole kiistatta selvä, on se määritel-
tävä tekstillä. 
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4.2 TEKSTIT 

4.21 Teksti koot 

h 

Pysyvästi säilytettäviksi tarkoitettujen piirustusten teks-
tit tehdään kaavion avulla tekstaamalla. 

Tekstikoot määräytyvät standardien ja käytettävissä olevan 
välineistön mukaan. Tärkein valintakriteeri on kuitenkin 
tekstin näkyvyys. Pienintä tekstikokoa käytetään mm. piir-
rosten tekstimäärityksissä ja mittaluvuissa. Keskikokoisel-
la tekstillä tekstataan otsikon luonteiset ja muut koros-
tettavat tekstit. Suurinta kokoa käytetään pääotsikoissa. 

Tekstin viivojen leveydetkin ovat standardileveyksiä ja 
riippuvat kirjainten korkeuksista. Ohjeellinen rivijako on 
kaksi kertaa pienen kirjaimen korkuinen (SFS 4730). 

f • 111 

kahden viivan pienin väli= 2d 

IJ 
a = h 
b = rivijako = 2h 
C :: pienaakkosten korkeus 

1 
b d = viivan leveys 

e = sanaväli 

Jll k h = tekstin korkeus = suuraakkosten 
jo numeroiden korkeus 

Tekstin osien ja niiden mittojen nimitykset 

Tekstin korkeuden, pienen kirjaimen korkeuden, rivijaon ja 
viivaleveyden keskinäiset suhteet ilmenevät seuraavasta 
taulukosta (SFS 2763): 

Tekstin 
korkeus 

mm 

1,8 
2,5 
3 I 5 
5 
7 

10 
14 

Pienen 
kirjaimen 
korkeus 

mm 

1, 3 
1,8 
2,5 
3,5 
5 
7 

10 

Pienin Viivan 
rivi- leveys 
jako 

mm mm 

2, 5 0,18 
3,5 0,25 
5 0,35 
7 0,5 

10 0,7 
14 1,0 
20 1,4 

Yleisimmät tekstikoot saadaan liitteessä 7.3 olevien pii-
rustusmerkkien kuvista. 1:500-mittakaavaisissa piirustuk-
sissa, joita ei pienennetä, tekstikooksi voidaan valita 
seuraavaksi suurempi koko kuin vastaavassa 1:2000 piirus-
tuksessa. 
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4.22 Kirjain tyypit 

Piirustusten teksteissä käytetään pääsääntöisesti ns. 
groteski-kirjaintyyppiä. Kirjåimina käyvät sekä versaali 
(suuraakkoset) että gemena (pienaakkoset). Useimmissa 
tapauksissa tulee käyttää gemenaa sen helppolukuisuuden 
vuoksi. 

4.23 Teksti n S i j O i t U S 

Tekstin sijoituksen tulee olla sellainen, että sen ja 
piirroksen yhteys on helposti havaittavissa. Asiakokonai-
suudet tulisi sijoittaa samalle riville, eikä sanoja sai-
si jakaa eri riville. Piirrosten sisältöä määrittävä 
teksti ja otsikko sijoitetaan paitsi nimiöön, tarvittaes-
sa myös piirustuksen alle. Useamman piirroksen yhteinen 
pääotsikko tekstataan piirrosten yläpuolelle. 

Rakenneleikkausten tms. piirrosten rakennekerroksien eri-
telmät tekstataan piirroksen viereen. 

4.3 PIIRUSTUSMERKIT JA MERKKISELITYS 

Liitteessä 7.3 on esitetty yleisimmät piirustusmerkit 
1:2000 1:5000 -mittakaavaisissa piirustuksissa. Jos 
piirustus laaditaan muuhun mittakaavaan, otetaan huomi-
oon, mitä edellä on esitetty viivan leveydestä ja teksti-
koosta. Muita piirustusmerkkejä on esitetty liitteestä 
7.4 eteenpäin olevissa lisäohjeissa. 

Piirustuksiin on tehtävä piirustusmerkkiselitys aina kun 
se katsotaan tarpeelliseksi. Merkkiselitys voidaan tehdä 
erilliselle A4 -kokoiselle piirustuspohjalle. Jos se teh-
dään varsinaisen piirustuksen yhteyteen, tulee se tehdä 
lähelle nimiöä, josta ilmenevät muutkin tunnisteet. Jois-
sain tapauksissa merkkiselitys voidaan tehdä piirustuk-
sen nimiösivulle. 

5 P I I R U S T U S T E N S Ä I L Y T Y S 

5.1 PIIRUSTUSPOHJAT 

Piirretyt 
vaakasäi 
arkistonumerointi 

5.2 PIIRUSTUSKOPIOT 

Kopioidut piirustukset 
Jos kysymyksessä on 

säilytetään arkistolaatikoissa 
ssa on oltava selkeä 

taitetaan liitteen 7.2 mukaisesti. 
sellainen piirustus, jota joudutaan 
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paljon käsittelemään, voidaan 20 mm:n nitomisvara vahvis-
taa kiinnitysliuskalla. Piirustuskopiot säilytetään suun-
nitelmakansioissa. 

5.3 SUUNNITELMAKANSIOT 

6 

Suunnitelmakansioina käytetään läpinäkyvällä muovikannella 
varustettuja nidontakansioita. Arkistokappale nidotaan ar-
kistomääräysten mukaan. 

Mikäli kysymyksessä on isompi asiakokonaisuus {esim. kat-
selmuskirja, toimitusmiesten lausunto) voidaan asiakirjat 
koota paksumpaan, itsestään pystyssä pysyvään kansioon. 

M U U T 0 H J E E T J A A L A N K I R J A L L I S U U S 

Näiden ohjeiden lisäksi tulee piirtämisessä ottaa huomioon 
seuraavat asetukset, päätökset sekä tarvittavilta osin eri 
valtion viranomaisten laatimat ohjeet, sekä muut piirtämis-
tä koskevat ohjeet ja kirjallisuus. 

6.1 ASETUKSET JA PÄÄTÖKSET 

Asetukset: Vesiasetus 6.4.1962/282; §:t 44 - 51, 56 - 57, 
59 - 70, 75ja 78 (liite 7.1) 

Päätökset: Valtionarkiston päätös arkistokelpoisista mate-
riaaleista ja menetelmistä, joka julkaistaan 
vuosittain helmikuun Virallisessa lehdessä 
(liite 7.1). 

6.2 VIRANOMAISOHJEET 

Viranomais-
ohjeet: Sisäasiainministeriön kaavoitusohjeita 

Asema- ja rakennuskaavamerkinnät 
1/1980, 

Sisäasiainminlsteriön kaavoitusohjeita 2/1980, 
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 

Sisäasiainministeriön päätös rakennuspiirustuk-
sista Suomen asetuskokoelma 603/1972 

Sisäasiainminlsteriö: Suomen rakentamismääräys-
kokoelma Al-2, Yleiset määräykset, Rakennus-
piirustukset, määräykset, VPK 1976 

Ympäristöministeriö: Seutukaavamerkintöjä, 
-määräyksiä ja -selostuksia koskevat ohjeet 
/1984 
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Vesihallituksen kirje 23.4.1983; Pysyvästi sai-
lytettäviin asiakirjoihin käytettävät materiaa-
lit ja menetelmät 

Vesihallituksen 
rin hankinta 
arkistointi 

kirje 13.11.1984; Arkistopape-
sekä suunnitelma-asiakirjojen 

Maanmittaushallituksen kaavojen pohjakarttojen 
kuvausteknilliset ohjeet, sisäasiainministeriö 
hyväksynyt 25.10.1960 

Maanmittaushallituksen tiluskarttaohjeisto/1979 

Maanmittaushallituksen julkaisu nro 49, Kaavoi-
tusmittausohjeet/1983 

Tie- ja 
esitystapa; 
ta/1979. 

vesirakennushallituksen Suunnitelmien 
eripainos teiden suunnitteluohjeis-

6.3 MUUT PIIRTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET JA KIRJALLISUUS 

Piirtämistä koskevaa kirjallisuutta on julkaistu paljon. 
Seuraavassa on luettelo sellaisesta uusimmasta kirjallisuu-
desta, joka käsittelee myös vesihallinnon toimintaan liit-
tyvää piirtämistä. 

Maankuiva-
tus: 

Pohja tutki-
musten piir-

VH:n monistesarja nrot 1983: 204a - 204b. 
Maankuivatusohjeet 

täminen: Suomen Geoteknillinen yhdistys 1978. 
kimusmerkinnät 

Pohjatut-

Suomen Geoteknillinen yhdistys 1984. Pohjaraken-
nuspiirustusohjeet 

VH:n tiedotus 219, 1982. Maaperän rakenteesta ja 
maastotutkimusmenetelmistä 

Rakennuspiir-
täminen: Rakennuskirja 1982. RT-kortisto 

RIL 84, 1981. Rakennepiirustusohjeet 

Suomen Standardisoimisliiton SFS-luettelo ja 
vuosittaiset liiteluettelot, ryhmä 810 rakennus-
piirustus 
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Tiula Martti 1982. Rakennuspiirustus, määräyk-
set, standardit ja ohjeet 

Tiula Martti 1983. Rakennuspiirustus, käsikirja 

VPK 1979. Suomen rakentamismääräyskokoelma D4, 
LVI-piirrosmerkit, ohjeet 2. painos 

Julkaisupiir-
täminen: SITRA, 1978. Havainnollista taloustietoa, sarja 

nro 38 

Vesihallituksen monistesarja 1980:lA. Julkaise-
minen vesihallinnossa 

Vesihallituksen monistesarja, luonnos 1980, 1B. 
Julkaiseminen vesihallinnossa, käsikirjoituksen 
laadinta 

Vesihuoltoa 
ja pohjavesi-
tutkimuksia 
koskeva piir-
täminen: RIL 97 1972. Vesihuollon suunnitteluasiakirjat. 

Muuta alan 
kirjalli-
suutta: 

RIL 112 1976. Vesihuollon tutkimusasiakirjat. 

SKTY:n julkaisu nro 9 1966. Yleisten vesihuol-
tolaitteiden piirustusmerkinnät. 

Vesiyhdistys r.y. 1984. Pohjavesitutkimukset. 

Pohjavesitutkimusasiak jojen laatimisohjeet. 
Moniste. VH 1981 

Kivelä, 
metria 

Simo 1976. Perspektiivioppi ja aksono-

Parikka, Hannu 1983. Deskriptiivinen geometria 
ja perspektiivioppi 

Pere Aimo, 1981. Koneenpiirustus 1 

Pere Aimo, 1982. Koneenpi 

Pere, Aimo 1981. Sähköpi 

2 

Suomen Standardisoimisliiton SFS-luettelo ja 
vuosittaiset liiteluettelot, ryhmä 810 tekni-
nen piirustus 

TVH 1982. Tiedottaminen tiensuunnittelussa, 
osa C Havainnollistamismenetelmät 
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VESIASETUKSEN §:t 
44 51 , 56 57, 59 70, 75 ja 78 

44 §. Alueesta, joUe y1ityksen toimeenpanemiseksi on tehtävä rakennelmia 
ja laitteita, sekä muista työkohteista on laad;ttav:1 tarkoituksenmukaiseen mitta-
kaavaan ascmakartta. 

45 §. Tehtiivistä rakennelmista ja laitteista on laadittava sellai~et piirus-
tukset, joista käy ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen 
rakennelmien ja laitteiden vesistc)Ön tai veden käyttöön kohdistuvien vaikutus-
ten toteamisoksi. 

46 §. Vesistöä koskev,m hakemusasian suunnitelmassa tulee olla yleisku-
vaus siitä vesistön osasta, johon yrityksen vaikutukset ulottuvat. Suunnitelmaan 
on fötett!ivii yrityksen vaikutusalueen laajuutta ja työknhteiden sijaintia osoit-
tava ylciskartta sekä valuma-alueen kartta. 

47 §. Suunnitelman k0rkeustason toteamiseksi on maastclm merkittävä riit-
t:ivästi kiintopistdlä, jotka on tehtävä kallioon tai muuhun liikkum~ttom:i:rn 
paiklrn,1n ja r.iin sijoitettava ja selvästi merkittävä, että niitä voidaan vas;taisuu-
dessnkin kävtlii:i. 

Korkcusi.-,so ou liitettävä valtakunnan perusvaakitus,•erkkoc,n tai mt.:uhun 
yleiseen kurkeusjärjestelmälin, jos alueella tai lähiseudulla on siihen kuuluvia 
kiintopisteitä. 

48 §. Vallitsevat vedenkorkcu<let ja virtaamat on selvitettävä scllaises<;a 
laajuudessa, joka on tarpeen yrityksen toimeenpanosta vesistössä aiheutuvien 
muntosren toteamiseksi, tehtävien rakcnndmien ja laitteiden sekä perattavien 
ja kaivettavicn uomien mitoittamiseksi, saatavan hyödyn tai yrityksestä aih,~utu-
van vnhingon ja haitan arvioimiseksi sekä muiden yrityc;tä koskevien seikkojen 
selviu:imiseksi. 

49 §. Milloin virtaa111ien mHärittämi~ck:;i ei ole riittävästi mittaush1lcksia 
k:iytett:ivissli eikä \irt1rnmia vo;da valuma-alueen perusteella asian v:1a•i1,1.1lla 
tarkkumldla arvioida. on ve~istössä suoritettava tarpeellisia lisiimittauksia. :r-.tit-
raustulokscen tulet• liittii:l tiedot mitt,rn~kohdasta ja piiivämiiär:istä ~ekti t:illöin 
vallinneesta \'ecknkorkcudesta. 

50 §. Pnattavista ja kaivettavista sekä niistii uomista, joihin vedenkorkeu-
den muutokset ulntlu\'at, on la:ldittava pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 
;;iinii b:Jjuudcssa. kuin se on tarpeen uomien rnitoitt.1111isåsi, vedcnkvrkruksien 
muutosten i:clvitt:iill:scksi ja poistettavien kaivumaiden m:iiirittämisc:ksi. 

Pituuslcikkau~piiruslubcst,t tulee ilmetä maanp:nr,an korkeus rnntaäyrään 
kohdalla, tutkimukscn :-iik:tincn vcdenkorkeu~ mittauksen ajankohtaa osoittavine 
päivämiiiirineen ja pohjan korkeus. Lisiiksi on pitu11sleikkausriirnstnkseen m~r-
kitt:ivä riittiivät tiedot vedcnkorkeuksista, kiintopisteiden paikat ja !wrkcudet, 
uoman yli johtavat ~illat ja uoman kohdalla olevat muut rakennelmat j:i lait-
teet sckii tarvittaessa maalajit. 

Poikkileikknuspiirustuksen, joka on myös liitettävä uoman mittaukscss,t 
käytrttyyn korkeustasoon, tulee oso:ttaa uoman muoto ja on siihen merkittävä 
tutkimuksen aikana vallinnut vedenkorkeus ja tarvittaessa maalaiit. 

E<lell:i tässä pyldiii<.~ä tarkoitetut ti1.:dot voidaan myös esilt:iä ma:rnpinnan 
tai pohjan korkeutta taikka ve<len syvyytt'.i osoittavalla kat talia . 

.51 S. Pituus- ja poikkikikkauspiiru'>tuksiin tai niiden as::mesta laaditltmn 
karttaan on mcrkittävii perattavan tai kaivettav:m uoman pohj::111 korkeus ia 
kaltevuus sekä poikkilcikk.mkscn muoto samcin kuin tiedot suunnitclrnan cJel-
lyttämistä tulevista vcdcnkorkcuksista sekä kaivun1;1ickn lajista ja määtästä. 

56 §. Luuastdtavasta alueesta s~k:i sellaisesta alueesta, johon on tarpr:cn 
hankkia kiiyttöoikcus tai jolle yrityk~estii aiheutuu \·nhinkC'a, on la;1diaava virai-
Hseen tai muuhun iuotettavaan kartta-aineistoon perustuva, mitt:1kanva~sa 1: 
1 000--J: 5 000 oleva kartla, milloin ei ole erityistä syylii muunlaisen mitta-
bavan k:iyttiimiseen. Kartasta tule~ kiiydä seivillc kllnlicn, kyli~n. tllojen Lai 
t1l.1järj~stelmään kuulum:1ttomien :1l1Jcidc11 rajat, tilojen nimet ja rekisterinume-
rot, rakennusten ja nrniden rakennelmien sijainri sekii karttakuvioid1~n tiluslajit. 
Yrityksen t.Hkoituksesta ja sen totcuttnmiscsta aihcutuvi<;ta V;1ikutnksi5ta riip-
puen tulee brtassa lisäksi oila riittiivär til'dot .. luecn korkc11~<;t1hteista, painu-
vien m;;:ilajien syvyy~lestä, vallit:'>e\·ien ja su1mnitclman mukaisten vedenkor-
keuksicn rajoista sekä merkinniit korkc·usrason kiincopisteistii. 

Karttaan tulee liittyä tiloittain h,adittu sclitclmii, josra ilmenee tilojen j.1 
alueiden ticdoss:1 olevat omistajat ja haltijat, karttakuvioi<len til11slujit, pinta-ala 
ja tarvittaes.:;a niiden kurkcmasema. 

57 §. Rake:ineimastn tai L,itteesr::i. jonka lunastamista, poistamista tai 
muuttGnaista yrityksen toLt-utta:ninen edeliyttää tai jonka käytölle aihentuu va-
hinkoa wi h;1ittaa, on esitettävii sen rakt:nnetta ja korh:us;1semaa kosh:vat 1ieJ,)t 
asiaa selvittiivir;e as('maknrltoincen ja piirustuksiueen sekä selvitykset suunni-
telluista rakennclr.ian tai laitteen muutostöistä. 



7. 1 / 2 

1 

59 §. Sillan rakentamista tarkoittavaan suunnitelmaan on tarp("en mukaan 
.otctt.wa: 

1) yleiskuvaus -16 §:ssä rnainittuinc karttoineen siitä vesistön osasta, johon 
silta on suunniteltu rakennettavaksi; 

2) rakennettavan sillan sijaintia osoittava asemakartta; 
3) selvitys liikenteestä ja uitosta sillä vesialueella, johon silta on sLmnni-

teltu rakennettavaksi; 
4) tiedot vallitsevista vcdenkorkeuksista ja virtaamista iakennemwan sil1an 

kohdalla; 
5) rnkennettavan sillan piirustus, josta käy ilmi silta-,mkkojcn sijainti, le-:-

veys ja korkeus sekä sillan perustus, uoman pohjan korkeus ja maalajit; 
6) selvitys sillan vaikutuksesta vedcnkorkcurcen ja tarvittaessa veden vaih-

tumiseen sekä tiedot veden vinaamisnopeudesta silta-aukoissa; 
7) selvitys sillaa vaikutuksesta vesiliikenteeseen ja uittoon ja ehdotus nii-

den turv,1:1miseksi mah<lolliscsti tarvittavista rakennelmista ja laittei~ta; 
8) selostns sillan mahdollisesta vaikutuksesta kalastukseen; sekä 
9) työn suorittamista koskeva 58 §:ssä tarkoitettu selostus. 
60 §. Pcnkerccn, laiturin, johdon tai muun rakennelman ja bitteen ra-

kentamista t.irkoittavan suunnitelman osalta on soveltuvin osin noudarettava, 
mitä 59' §:ssä on sanottu, kuitenkin niin, että padon rakentamis~a koskevasta 
suunnitelmasta on soveltuvin osin voimassa mitä jäljempänä 61 §:ssä on mää-
rätty. . 

61 §. Voimalaitoksen rakentamista tarkoittavaan suunnitelmaan on tarpeen 
mllkaan otettava: 

1) yleiskuvaus 46 §:ssä mainittuine karttoineen siitä vesistön osasta, johon 
voimalaitos on suunniteltu rakennettavaksi; 

2) selvitys käytt01'.:in otettavasta vesivoimasta ja sen omistussuhteisra; 
3) selvitys yrityksen toteuttamiseksi tarpeellisista, hakijan omistamis~a ja 

hänen käyti1s~ä1ih olevista alueista niitä esittiivinc karttoineen, joiden tulee pe-
rustua viralliseen tai muuhun luotet~avaan kartta-nineistoon; 

4) tiedot virtaamista ja niiden pysyvyydest:i sekä vallitsevista vedenkor-
keuksista; 

5) pituus- ja poikkileikkauspiirnstuksct 50 §:ssä tarkoitetuista uom~sta; 
6) selostus muusta kuin käyttöön otettavasta vesivoimasta, johon rnkennet-

lavan voimalaitoksen vaikutus ulottuu, ja tarpeelliset tiedot tällai!'>ta vesivoimaa 
mahdolli!,esti hyväkseen käyttävien voimalaitosten lup.ipäätöksistä; 

7) vesiliikennettä ja uittoa koskevat 52 §:ssä mainitut tiedot; 
8) kabstusta koskevat 53 §:ssä mainitut tiedot; 
9) selostus voimalaitoksen vaikutuspiirissä toinieenpannuista vesistön sään. 

nöstelyistä ja järjestelyistä tarpeellisine tietoineen niitä koskevh.ta lupapäälök-
&istä; 

10) rakennelmia ja laitteita koskevat 54 §:ssä tarkoitetut tiedot; 
11) selostus ,ake;inettavasta voim:.1laitoksesta; 
12) suunnitcllllista rakennelmista ja laitteista sekä työkrohteista 44 S:ssä 

tarkoitettu as('makartt,1 ja 45 §:n muka;sct piirustukset; 
13) peratt,ivista ja kaivettavista uomista 51 §:n mukaiset tiedot; 
14) ehdotus padotus- ja junksntuss:iännöiksi; 
15) laskelm.it suunnitclrnan edellytt:imist::i tulevista vedenkorkcuksista ja 

virtaamh-ista; 
16) ehåotus vedenkorkeuJcn tarkkailemiseksi tarvittavista laitteista sekä 

menete1mästä virtaamien mii::irittämiseksi; 
17) selvitys rakentamisen v::iikutukscst:l rnntamaihin, rakenndmiin ja lait-

teisiin, vesivoima:-in, vcsiliik..:ntecscen ja muihi11 kulkuyhtcybiin, uittoon ja ka-
b1~tukse.::n samoin kain muuhun vesistön tai veden käyttöön; 

18) selostus toimer.piteistä, jotka ovat tarpeen vesiliikenteen ja uiton tur-
vaamiseksi ja blabnnan säilyttämiseksi yrityksen toimeenpanon johdosta muut-
tuneissa olo~uhteissa; 

19) vahingon ja haitan estämistä tai vähent:imistä k0~kcva 55 §:-;sä tarkoi-
tettu sch-itys; 

20) lunastettavasta alueesta tr:hi alueesta, jolle yrityksen toimt:enpanosti.l 
~iheutuu vahinkoa, 56 §:n mukainen kartta ja selitdmli; 

21) lunastettavista, muutettavista tai niistä rakennelmista ja tai ttdsta, joillc: 
yrityksen toimccnp:1nosrn aiheutuu vahinkoa, 57 §:n mukaiset tiedot kJrttoi-
neen ja piirustuksineen; 

22) yriryksen oikt:udellisia edellytyksiä selvittävät 1askelmåt ja tie-Lbt; sekii 
23) työn suorittamista ja siihen liittyviä toimenpitdt;i koskeva 58 §:ssf. 

tarkoitettu selostus. 
62 §. Voimalaitoksen rnkentam:scen osallistumista koskevaan, wsibin .3 

luvun 11 §:n mukaiseen kuulutushakemnkseen liirettäviin suunnitelman tulee 
sisältää: 

1) yleiskuvaus ja yleiskartta siitä vc:.ist<in osasta, johon voi1nalaitos un 
suunniteltu r.1kennct wvaksi; 

2) seh-itys byttöön ,1tettavasta vesivoimasta ja sen omislussuhr<:is,a; 
3) selcstus rakt!tmcttm·osta voimalaitoksesta asiaa sclvittävine piirw,t11ksi-

nc:t>n ja kartta, josta k:iy ilmi suunnildtujcn rak...'trndmicn j:i tyiilrnhtciJ,:n :,i-
jainri sekii padotuhen vaikutuspiiriss~i olevat ait1cct; 

4) sel0stus voimalaitoksen rakentamisesta aiheutuvista v:iiiingoistn ja hai-
toistJ; 

5) laskelma vcima1aitolrnc>sta snatavasta hyödystä; sckii 
6) muut yritykseen liittymistä harkittaessa tarpedliscksi kalsottnvat tiedot. 
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63 §. Ylei5en paibllisväylän määräämistä koskevaan hakemuk.setn liittv-
vään, väylän kuotoonpanoa tarkoittavaan suunnitelmaan on tarpeen m1.1ka;n 
otettava: 

1) yleiskuvaus ja yleiskartta siitä vesistön osasta~ joF>sa väylä on suunniteltu 
kunnostettavaksi; 

2) selostus siit:i vesiliikenteestä, jota paikallisväylä tule(' palvelema,~n, 5ekä 
väyfön kunnostamis,:!n tarpeellisuudesta; 

3) vliylän asemaa ja syvyytt~i. osoittava kartta sekä kun nostettavasta väylästä 
tarpceUisilta kohdin pituus- ja poikkile-ikbuspiirustukset; 

4) vesiliikennettä koskevat 52 §:ssä m,1initut t:edot; 
5) tiedot väylän kohdalla olevista silloista j.t 1autoista sekä voimansiirto- ja 

puhdinjohdoist:1 ~amoin kuin väylässä olevista vesi-, viemäri- tai muista joh-
doista; 

6) tiedot v:i.llitsevista vedt>nkotkenksista ja virtaarnisLa asian vaatimassa l.ia-
juudessa; 

7) ehdotus viiyliin kunn0stamiseksi tarpeellisista töistä; 
8) selostus väyliin merkilsemisestii ja liikenteen mahdollisesti vaarim:en tur-

valai tteidcn rakentamisesta; sekii 
9) tyi5n suorittamista ja siihen liittyviä toiir:enpiteitä koskev:ci 58 §:5.sä tar-

koitettu selostus. 

64 §. Uittosäännön vahvistamista tai muuttamista tarkoittavaan 75 8:n 
mukaise-cn halcemubccn liittyviiiin vesistön kuntoonp,10emista uittoa varten 
koskevaan suunnitclnrnan on tarpeen mukaan otettava: 

1) yleiskuvaus 46 §:ssä mainittuine k.irttoineen siitä vesistön osasta, joka 
on suunlliteltu uittoa var~cn kuntoonpant:waksi; 

2) selostus sen vcsisti,n osan uitto-olo:su, joka on suunnitd.tu kuntoon-
pantav.iksi, sekä uittoa varren siellä aikai~emmin tehclyi5tä toistä, rnh:rinelmista 
ja laitteista; 

3) selostus kysymyks('ss)i olevassa ve~istön osassa olevista v0irnabitoksista, 
padoista, silloista ja muista rakennelmista ja laitteista sekä niiden yhteyteen 
uittoa varten tehdvi<it:i Liit:cista; 

4) vcsiliikcnn~tt:i koskevat 52 §:ssä mainitut tiedot; 
5) kal:istusta koskevat 53 §:ssä mainitut tiedot; 
6) tiedot vallitsevista vcdenkorkeuksista ja vitlaamista asian vaatimassa 

laaiuudi:ssa; 
7) pituus- ja poikkileikbuspiirnstukset 50 §:ssä tarkoitetuista uomista; 
8) suun11itdluista rakc1indinistn ja laitt<·ista sekä työkohteista 4-1 §:s~·ä tar-

koitettu :Jscmabrtta ja 45 §:n mukaiset tiiirustuks~t; 
9) perattavista ja kaivettavist.1 uomista 51 §:n mukaiset tiedot; 
10) ehdotus laitteiksi, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden suoj~a-

miseksi, ja tarvittaessa 55 §:ssä rnrkoitcltu sdvitys; 
11) vesistön kuntoonpancmist;1 varten lunastcttavastl alueesta tai alueesta, 

jolle aihcutull vahinkoa, 56 §:n mukainen kartra ja sditclmii; 
12) vesic:;tt\11 kuntoonpa11emista ja kunnossapitoa koskeva kustannusarvio; 

sekä 
D) ty()n suorittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitii koskcv;t 58 §:~sä 

tarkoitettu sdo5tus. 
Milloin vesistön kuntoonpallC'mincn uittoa varten edellyttiiä wsistbssä rl-

toamista tai säännöstelyn luonteisia toiml:'npitcitä, on suunnitelmaa !aaditt:.essa 
n:iiltä osin noudatettava, mitii 61 §:ssä tai vasta:.vasti 66 S:ssä O!l sanottu. 
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65 §. Vesistön järjestelvä tarkoittavaan suunnitelmaan on tarpeen mukaan 
otettava; 

1) yleiskuvaus 46 §:ssä mainittuine karttoineer. järjestettäv;iksi si,uimi-
tellusra vesistön osasta; 

2) selostus kuivatettavnsta alueesta sekä j~irjestdyn tarkoituksesta; 
3) alueesta, jolle j:irjestelysrä koituu hyötyä, virallise<:n tai muuhun lut>-

tettavaan kartta-aineistoon perustuva, mittakaavassa 1: 1 000-1: 10 Ot)O oleva 
kama, miiloin ei ole erityistä syytä muunlaisen mittaknavan kiiyttämiseen; kar-
tasta tulee käydä selville k11ntien, kylien ja tilojc11 tai tilajiirjcstdmäiin kuulu-
mattomien alueiden rajat, tilojen nimet ja rekisterinumerot, karttakuvioiJcn ti-
luslajit, vaakituk3essa käytetyn korkcustason kiintopisteet, tiedot alueen kor-
kew,suhteisra ja painuvien rrn:ialajien syvyydestä, valiitscvan ja suunnitelman 
mukaisen ylimm:in veden tai kc:skiyliveden rajat, osittelualucidcn rajat, niin 
myös perattavien ja kaivcttavien uomien sekä tehtävien rakenn~lmirn ja lait-
teiden sijainti ja, milloin järjestely tarkoittaa järven laskemista, tiedot pohjastå, 
sen laatua osoittavine merkintöineen, yhden metrin syvyyteen saakka suunnitel-
man mukaisesta alimmasta vedestä lukien tai, milloin kasvukauden kcskialivesi-
kin järvessä alenee, vastaavat tiedot kahden metrin syvyyteen saakka lucttnr,a 
tulevasta kasvukauden keskiJlivedcstä, samoin kuin vallitsevan j:.i suunnitelman 
mukaisen alimman veden tai keski,aiivcden sekä tulevan keskivedcn r;1jat; 

4) selostus koko järven syvyyssuhteista, milloin ne tulevat olennaisesti 
muuttumaan; 

5) tiedot vallitsevista vcdenkorkeuksista ja virtaamista; 
6) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 50 §:ss:i tarkoitetuista uomista: 
7) vesiliikennettä ja uittoa koskeva 52 § :ssä mainittu selostus sekä asian 

vaatimassa laajuudessa tiedot kulkciniseen ja uittoon käytettyjen viiylien syvyy-
destä; 

8) kalastusta koskev:it 53 5:ssä mainitut tiedot; 
9) tiedot järjestcltä\'ässä vesistön osassa toimeenpannuista vesistön sään-

nöstelyistä ja järjestelyistä; 
10) selostus siitä vesivoimasta, johon järjestely vaikuttaa ja, milloin se on 

otettu käyttöön, tiedot asianomaisista voimalaitoksista ja niiden lupapäätök-
sistä; 

11) rakennelmia ja laitteita koskevat 54 §:ssä tarkoitetut tiedot; 
12) perattavista ja kaivcttavista uomista 51 §:n mukaiset tiedot; 
13) suunnitelluista rakennelmista ja laitteista sekä työkohteista 45 §:ssä 

tarkoi~etut piirustukset ja tiedot; 
14) laskelmat suunnitelman mukaisista tulevista ve<lenkorkeuksisra; 
15) laskelmat järjestelystä aiheutuvista muutoksista veden v.:i.rastoitum~-

seen ja virtaamiin; 
16) selvitys järjestelyn vaikutuksesta rakenndmiin ja laitteisiin samoin 

kuin vesivoimaan, vesiliikenteeseen, uittoon ja kalastukseen sekä muuhun ve-
sistön tai veden käyttöön, niin myös alajuoksun rantamaihin; 

17) vahingon ja haitan estämistä tai vähentämistä koskeva 55 §:ssä tarkoi-
tettu selvitys; 

18) lut1;1sll:'.ltav:1~ta ,:;lueesta tai alueesta, j0Ua yrityksen toimeenpano:sra ai-
heutuu vahinkoa, 5(1 §:n mukainen kartta ja ~f']itelmä; 

19) luna:;tcttavisla, muutettavista tai niisl:i rakennelmista ja laitteista, joille 
yrityksen toin-:ct:npanosta aiheutuu vahinkoa, 57 §:n mukaiset rieJot karttoi-
neen ja piiruc;tuksineen; 

20) yrityksen ku~tr.rmusatvio; 
21) laskelma yrityksestä saatavasta hyödystli; 
22) yrityksen kustannusosittclu, johon on osittclualueiden muban ryhmi-

teltynii mcrk:tty kylittiiin tilojen nimet, rekisterinumerot ja omistajat, tilaji:irjes-
tclm:iiin kuuhmrnttomat a1ucet s<:k:j tiloittain ja alueittain brttakuvioidc-n tilus-
laji ja pinta-,1la, s:1moin kuin kullekin tilalle ja alueelle koituya hyöty ja sen 
perusteella tt:hty la~kerna kustannusten jakamiseksi; 

23) Ve!-iialuccn piirirnjalrnrtta tai muu vastaava vesialueen 01,·1istussuhteita 
osoitta,·a virallinen selvitys, milloin hl\'an edellytyksenä on vesilain 7 luvun 
3 §:ss:i mainittil järven omistajien suostumus; 

24) yritykst?n oikeudellisia edellytyksiä selvittävät tiedot; 
25) työn suorittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskeva 58 § :ssä 

t:irkoi tett u selostus; sekä 
26) ehdotus perattavicn ja kaivettavien uomien sekä tehtåvicn rakennel-

mien ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvien kustannusten j:1ka-
miscs1a, milloin n:iidcn kustannusten osittelu poikkeaa yrityksen k11stannus-
osit1dun mukaisesta jaosta. 

Milloin vesistön järjestelyyn liittyy s~ännöstclyn luonteisia toirnenpitciti~, on 
~uunnitclrn,ia laadittaessa soveltuvin osin noudatettava, mitä 66 §:ssä on sa• 
nottu. 
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66 §. Vesistön säännöstelyä tarkoittavaan suunnitelmaan on tarpeen m..1-
kaan otettava: 

1) yleiskuvaus 46 §:ssä mainittuine karttoineen säännösrdtäväksi suunni-
tellusta vesistöstä; 

2) selostus säännöstelyn tarkoituksesta sekä vesistön säännöstelymahdolli-
st,uksista; 

.3) s:iännösrelyallasta esittävä, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan lafldittu 
kartta, josta käy ilmi rnntamaiden korkeussuhteet, sekä, milloin alimpia veJen-
korkeuksia on suunniteltu alennettavaksi, tiedot pohjasta, sen laatun osoittavine 
merkinti.iincen, yhden metrin syvyyteen saakka luettuna suunnitelman mukai-
sesta alimmasta vedestii, s.amoin kuin vallitsevan sekä tulevan ylimmän ja 
alimman veden rajat, mikäli näitä tietoja ei ole esitetty 56 § :n mukaisella kar-
talla· · 4) tiedot s:.iiinnöstelyaltaan tilavuudesta eri veden korkeuksien vallitessa; 

5) tiedot vallitsevista vedenkorkeuk.sista sekä virtaamista ja niiden pysy-
vyydestä; 

6) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 50 §:ssä tarkoitetuista uomista; 
7) vesiliikennettä ja uittoa koskeva 52 §:ssä mainittu selostus sckli asian 

vaatimassa laajuudessa tiedot kulkemiseen ja uittoon käytettyjen väylien syvyy-
destä; 

8) kaiastusta koskevat 53 §:ssä mainitut tiedot; 
9) tiedot säännösteltävässä vesistön osassa toimeenpannuista vesistön sään-

nöstdyist:i ja j'.irjestelyist:.i; 
10) selostus siitä vesivoimasta, johon siiännöstcly vaikuttaa ja, milloin vesi-

voima on orertu käyttöön, tiedot asianomaisista voimalaitoksista ja niiden lupa-
päätöksistä; 

11) rakennelmia ja laitteita koskevat 54 §::,sä tarkoitetut tied1)t; 
12) suunnitelluista r.1kennelmista ja laitteista sekii työkohteista 44 §:ssii 

tarkoitettu asemakartta ja 45 §: n mukaiset piirustukset; 
13) peratt:wista ja kaivertavista uomista 51 § :n mukaiset tiedot; 
14) ehdotus paJoms- ja juoksutussiiännöksi sekä selostus perust\::ista, joiden 

mukaan säännöstelyrnjat sekä juoksutukset on suunniteltu; 
15) virtaamia ja vedenkorkeuksia koskevat säänn{istelylaskelmat; 
16) ehdotus vedenkorkeuden tarkkaile:niseksi tarvittavista laitteista sekä 

rnenetelmiistä virtaamien määrittämiseksi; 
17) v;ihingon ja haitan estämistä tai v:ihentämistä koskeva 55 §:ssä tarkoi-

tettu selvitys; 
18) luna:.tettavasta alueesta tahi alueesta, jolle yrityksen toimeenpanosta 

aiheutuu vahinkoa, 56 §:n mukainen kartta ja sclitelm1i; 
19) lunastettavista, rnuutettavisLa tai niistä rakennelmista ja laitteista, joille 

yrityksen toimeenpanosta aiheutuu vahinkoa, 57 §:n mukaiset tiedot karttoi-
neen ja piirustuksineen; 

20) yrityksen oikeudellisia edellytyksiä selvittävät laskelmat ja tiedot; 
sekä 

21) työn suorittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskeva 58 §:ssä 
tarkoitettu selostus. 

67 §. Vesistön s:fännöstclyyn osallistumista koskevaan, vesilain 8 luvun 
3 §:n mukaiseen kuulutushakemukseen liittyvän suunnitelman tulee sis~i1tiiä: 

1) yleiskuvaus ja yleisbrtta säännösteltäväksi suunnitellusta wsi~tl>n 
osasta· 

2) ' selostus säännöstelyn tarkoituksesta sckii vesistön sifönnöstelymahdolli-
sunksista; 

.3) selostus säännöstelyä varten tnrvittavista ra\cnnelmlsta asiaa sdvittävine 
piirustubincen ja brt:a, josta by ilmi suunniteltujen rakennelmien ja työkoh-
teiden sijJinti sekä mahdollisen paJot11ksen vaikutuspiiri::sä ol-:vat ahh,ct; 

4) luo11r.cs paJotus- ja juoksutussä:innöksi; 
5) selostus sään.nöstel~stä aiheutuvista vahingoista ja haitoista; sekä 
6) muut yritykseen liittymis,ä harkittae:::sa tarpeeHiseksi katsottavat tiedot. 



7. 1 / 6 

68 ~. Veden johtarni:,ta vesistöstä nesteenä käytettiiväksi tarkoittavaan· 
sunnnitdmaa:1 on tamecn mnk,.an orettava: 

1) yleiskuvau::- 4i; §:ssä mainittuine karttoineen siitä vesistön osasta, josta 
vettä on suunniteltu johclettavaksi; 

2) selostus veden johtamisen tarkoituksesta, tarvittavasta vesim)i:frästä ja 
veden tarpeen vaihteluista eri ajankohtina; 

3) tiedot virtaamista ja niiden pysyvyydestä sekä vallitsevista vedenkor-
ke.iksista; 

4) tiedot vedenottamoista, joiden veden saantiin suunniteltu Ycden johta-
minen saattaa vaikuttaa, samoin kuin tiedot otettavista vesim:iäristä ja otta-
moita koskevista mahdolfo,ista lupapäätöksistli; 

5) selostus rakennettavasta vedenottamosta, vedenjohdoista, uomista sekä 
muista rakennelmista ja laitteista 44, 45 ja 50 §:n mukaisine asemakarttoineen 
ja piiruswksineen; 

6) ehdotus mahdollisesti tarvittavaksi vcdcnottamon suoja-alueeksi; 
7) bskclmat veden johtamisen vaikutuksesta vedenkorkeuteen ja virtaa-

miin; 
8) vahingon ja haitan estämistä tai vähentämistä koskeva 55 §:ssä tarkoi-

tettu selvitys; 
9) lurrnstettavasta alueesta tai alueesta, jolle yrityksen toimeenpanosta ai-

heutuu vahinkoa, 56 §:n mukainen kartta ja selitelmä; 
10) rakennelmista ja 1::iitteista, joille yrityksen toimeenpanosta mahdolli-

sesti aiheutuu vahinkoa, 57 §:n mukaiset tiedot brttoineen; 
11) yrityksen oikeuckllisia eddlytyksi~ selvittäv:it tiedot; sekä 
12) työn suorittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä ko:.keva 58 §:ssä 

tarkoitettu selostus. 
69 §. Vesilain 9 luvun 4 ja 7 §:ssä tarkoitettuun, pohjaveden ottamista 

koskevaan suunnite1maan on tarpeen mukaan otettava: 
1) selostus pohjavesioloista ja veden saannin mahdollisuuksista sillä paik-

kakunnalla, jonne pohjavettii on suunniteltu johdettavaksi; 
2) selostus pohj:wc<len ottamisen tarkoituksesta ja tarvittavan pohjaveden 

määrästä; 
3) selostus niist1i vcdennttamoista, joiden veden saantiin suunniteltu poh-

javeden ottaminen saatrnn vaikuttaa; 
4) yrityksen oikeuclcllisi:1 cddlytyksiä selvittävät tiedot; sekä 
5) muu tarpeellinen selvitys asian vaatimassa laajuudessa soveltuvin osin 

noudatt,1en, mitä 68 §:ssä on sanottu. 
69 a §. (26,6.1970/428) VedenNtamon suoja-alueen määräämist:i koskevan, 

v1,,•silain 9 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tai edellä 68 §:n 
6, kohdassa mainitun, suunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen tulee tarpeen mu-
kaan sis~iltää: 

1) yleiskuvaus 46 §: ssä tarkoitettuine karttoineen siitä alueesta, jota hake-
mus koskee; 

2) tiedot vedenottamosta, jota varten suoja-alue on tarkoitettu määrättä-
väksi; 

3) selostus syistä, jotka vaativat suoja-alueen määräämistä; 
4) ehdotus siitti, miten laajaksi suoja-alue olisi määrättävä; 
5) ehdotus suoja-alueen ja siihen mahdollisesti sisältyvien vyöhykkeiden 

käyttöä koskeviksi rajoituksiksi; 
6) ehdotus suoja-alueella mahdollisesti tarvittaviksi suojatoimenpiteiksi; 

sekä 
7) luettelo suoja-alueeseen kuuluvista tiloista ja niiden tiedossa olevista 

omistajista ja haltijoista sekä vastaavat tiedot. alueella sijaitsevista hakemuksen 
kannalta tärkeistä rakennuksista ja laitteista. 

Pohjaveden ottaman suoja-alueen m:iäriiiimistti koskevan, vesibin 9 luvun 
20 §:n 1 momentin mukaisen hakrnmksen tai edellä 69 §:ssä rnrkoitetun suur.-
nitelman osalta on soveltuvin osin voimassa, mitii 1 momrn1 issa on sanottu. 
Lis:!_ksi n:ainittuun _l!akcn~uks~.c~ on liit7ttävä tiedot sunj:1-aluecn maaper:istä 
sek.:i pohjaveden es11ntym1sesta Ja sen virtauksen suunnasta puheena olevalla 
alueella. 

70 §. Viemärin rakentamista tarkoittavaan suunnitelmaan on tarpeen mu-
kaan otettava: 

1) s~l?~~u~. ~uunnitellun vicmäröi:,1n~~ tarpeellisirn<lcsta, johdettavan jäte-
veden m,iarasta Ja koostumuksesta seka s11tä, mihin jätevcsi on suunniteltu joh-
dettavaksi; 

2) selo~tus rakennetta,•asta viem:iristii sek:i muista mahdollisista rakcnn ~I-
mista ja laitteista asemakarttoineen ja pituusleikkauspiirustuksinc,.:n- -

3) yrityksen kustannusarvio ja bskclma kustannusten jakamisel<si · sekä 
-1) muu tarpeellinen selvitys asian va,llimassa Liaju11dessa. ' 
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75 §. Uittosäännön vahvistamista tarkoittavan hakemuksen tulee, jos ha-
kijana on uiton toimittaja tai viranomainen, tarpeen mukaan sisältää: 

1) yleiskartta siitä vesistön osasta, jota hakemus koskee; 
2) selostus vesistön käyttämisestä uittoon ja perustelut uittosäännön tar-

peellisuudesta; 
3) ilmoitus alueista, joiden määräämistä yleiseksi uittoväyläksi pidetään tar-

peellisena; 
4) ehdotus yhteis- tai yksityisuiton sekä erottelun toimittamisesta samoin 

kuin uittoajasta ja tavasta; 
78 §. Ojitnssuunnitelmaan, joka laaditaan vesilain 6 luvun 10 §:n 1 mo-

mentin 1, 2 tai 4 kohdan mukaan suoritettavassa ojitustoimituksessa, on tar-
peen mukaan otettava: 

1) kuivalctt:wan alueen sijaintia koskeva karttapiirros; 
2) selostus kuivatettavasta alueesta ja alueen kuivJttamiseksi aikaisemmin 

mahdoliisc'>ti suoritetuista toimenpiteistä samoin kuin suunnitellun ojituksen 
tarkoituksesta; 

3) alueesta, jolle oiitukscsta koituu hyötyä, viralliseen tai muuhun iuotet-
tava:m kartta-aineistoon perustuva, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu 
kartta; kartast,1 tulee kiiydä selville kuntien, kylien ja tilojen tai tibj:irjestel-
mään kuulunrnttomieh alueiden rajat, tilojen nimet ja rekisterinumerot, kartta-
kuvioiden tiluslajit, vaakituksessa käytetyn korkeustason kiintopisteet, tiedot 
alueen korkcussnhtcista ja painuvien maalajien syvyydestä, vallitsevan ja suun-
nitelman mukaisen ylimmiin veden tai keskiylive<l~·n rajat, kuivatnsalueen ja sen 
osittd11alueiden rajat, niin myös pernttavien ja kaivettavien uomien sekä tehtä-
vien rakennelmien ja laitteiden sijainti; 

4) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 50 §:ssä tarkoitetuista uomista; 
5) tiedot vallitsevista vedcnkorkcuksista ja virtaamista; 
6) rakennelmia ja laitteita koskevat. 54 §:ssä tarkoitetut tiedot; 
7) perattavista ja kaivettavista uomista 51 §:n mukaiset tiedot; 
8) tidot suunnitelman mukaisista tulevista vedenkorkeuksista; 
9) selvitys ojituksen johdosta tarpeellisista siltoja, rumpuja sekä muita 

rakennelmia ja laitteita koskevista muutostöistä; 
10) ehdotus ojicukscsta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen j,t h:1ittojcn 

est:imisestä t.ii vähentämisestä; 
11) ojituksen kustannusarvio; 
12) h.,kelm:1 oj:t11kseila sa::i.tnvasta hyödystä; 
13) ojituk:;en kustannusositteiu, johon on osittdualucidcn mukaan ryhmi-

teltynl:i merkitty kylittäin tiiojcn nimet, rekisterinumerot ja omis,::ijat, i.ilaj;ir-
jestdmä:in kuulumattomat alueet sekä tiloitrnin ja alueittain lrnrttakuvioiJcn 
tiJuslajit ja pinta-ala samoin kuin tilalle ja alueelle koituva hyöty ja Sl'.O r,c-
ruftcdla tehty laskelma kustannusten jakamiseksi; ~ckä 

1-i) ehdotus pcrattavien ja kaivcttr.vic::i uomien sekä tehtävien rnkeirne!-
rnicn ja laitteiden hoidosta ja ku:rnossapidosta a:hcutuvicn ku~tannu~ren jalrn-
misesta, milloin näiden kustannusten osittelu poikkeaa ojituksen !rnsrnnnus-
osittelun mukaisesta jaosta. 

Vesilain 6 lurnn 10 §:n 1 momentin 3 kohcbn mukaisessa ojiLusstmnnitcl-
massa tulee nlla tarpeelliset tiedot kaivcuavasta uomasta t;1i unmassa suoritel· 
tavasta perbuksesta kysymyksessä olevan tien, rautatien tai kiskornd.111 koh-
dalla sekä sillan tai rummun aukon suuruudesta ja niiden pt:rust:unis,yvyyde::t:i 
mitoitusta koskevine bskclminccn. Niin ik:iiin on suunnitelmassa selvitettävä 
ojirusk11sla:-1nukset ja ojituksesta saatava hyi:ity. 





Helsinki 198~. Vahion painatuskeskus 

Erip11inos. Vinallisen Lehden n:osta 24/25--02-191!5 
Siirtryck 11v Officiella tidningen nr 24/25--02-191!5 

Valtionarkiston päätös 
arkistokelpoisista materiaaleista ja menetelmistä 

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1985 

Riksarkivets beslut 
om arkivbeständiga materia! och metoder 

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 1985 

Valtionarkisto julkistaa arkistoasetuksen (1012/82) IO §:n mukaisesti seuraavan luettelon niistä 
materiaaleista ja menetelmistä, joiden valtion teknillinen tutkimuskeskus on vuoden 1984 aikana 
todennut soveltuvan arkistokelpoisen asiakirjan valmistamiseen: 
Riksarkivet publicerar i enlighet med 10 § arkivförordningen (l012/82) följande förteckning över 
de materia! som statens tekniska forskningscentral under år 1984 har konstaterat vara lämpliga 
för framställning av arkivbeständig handling: 

L ASIAKIRJAPOHJAT 
UNDERLAG FÖR HANDUNGAR 

Tavarl.Aiaikc Lu1u Sailyty,. Valn,illaja/ Maa VTT/ORA· 
Van l(vaföct kcstavyy1~ Muhantuoja Tillvcrk- lausunto 

luokka Tillvcrkarc/ Ainalland Fonk•iA&Sw 
Forvann11~ lmportOr CClllralclU 
hlrdiahcts- utlltande 
klus 

Arldstopapttlt 1) 

Arldvp11pper 

Arkistokirjoituspaperit 
Arldvskrivpapper 

100 g/m2 Tervakoski 1 A Tervakoski Oy FI 40115/84 
Tervakoski 2 80 g/m2 A Tervakoski Oy FI 40116/84 
Arkisto-offsetpaperit 
Arkivoffsetpapper 

60 g/m2 Tervakoski 4 A Tervakoski Oy FI 40118/84 
Arki1tokopiopapcri1 
Arkivkopicringspappcr 

80 g/m2 Canon NP-70 B G.A. Serlachius Oy FI 40128/84 
Tervakoski 3 80 g/m2 A Tervakoski Oy FI 40117/84 
Xerox DP 80 g/m2 A Kymi-Strömberg Oy Fl 40177/84 
Xerox 80 80 g/m2 A Kymi-Strömberg Oy FI 5013/85 
Arkistoketjulomalcepapcrit 
Arkivkedjeblankettpapper 

80 i/m2 Lumidata 80 A Veitsiluoto Oy FI 40124/84 
Tervakoski .5 80 g/m2 A Tervakoski Oy FI 40119/84 

Tolmilltotlllllepaperit 
Urimndsp11pper 

Toimistokirjoituspaperit 
Skrivpappcr 

70 g/m2 Linen Bank A G.A. Serlachius Oy FI 4013/84 
Tervakoski 6 80 c/m1 A Tervakoski Oy FI 40120/84 
Tervalcoslci 7 60 g/m2 A Tervakoski Oy FI 40121/84 

--.J . 
-l> 

............. 
\.0 
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Tavar1n1m1ic Lulu Sl,lyty,- V Maa VTT/GRA· 

Vara )(vali1c1 kcitlvyys• Maahantuoja Tillverk- lausun10 Tavuuimike Vllri/laatu Valmiltaja Maa Mu.llu1uoja VTf/GRA-

luokka TiUvcrkarc/ ninasland For1kniRtl· Vara Flra/kvalitet Till>-crkare Tlllverk- laponOr llllltlD(O 

Forvarinas~ haponör centralen1 
.... ,11and FonkaiA11-

hlrdiahet•- ut!Atarwk 
ceotrak:111 

klan 
Ku¼tukyaiit u1lt1a11ck 

Toimistopainopapcrit 
Flberpeanor 

Tryckpappcr 
Penol 1()0 musta Teranishi Chem. JP Oy Penola Ab 40132/84 

Enso Print 80 g/m 2 A Enso-Gutzeit Oy FI 40126/84 Penol 700 musta Tsukahara Ind. JP Oy Penola Ab 40132/84 

Toimis1okopiopapcri1 
Penol 750 musta Tsukahara lnd. JP Oy Penola Ab 40133/84 

Kopieringspappcr 
Rotring Finograph-M musta Rotring-Werke Riepc DE Oy Penola Ab 40133/84 

Kaskad sininen 75 80 g/m2 A Ab Klippans Finpappcrsbruk/C. Hill Oy SE 40114/84 Sakura Pigma 0.3 sininen Sakura JP Oy Lindell Ab 4053/84 

Rank Xerox 8675 80 g/ml C C.A. Serlachius Oy Fl 4015/84 Sakura Pigma 0.3 musta Sakura JP Oy Lindell Ab 4053/84 

Rank Xerox/9100 75 g/ml C C.A. Serlachius Oy FI 4026/84 Snowman Pennanen! Ftp musta Seiko Seisakusho JP Larimei-Yhtymll Oy 40157/84 

Walki Copier X 80 g/m2 B Yhtyneet Paperitehtaat Oy FI 40113/84 Tcxtmark 700 musta 1390 Teranishi Chemical JP Oy Fenno-Papcri Ab 4038/84 

Xerox rulla 3R9053!! 70 g/m2 C Neusiedler/Rank Xerox Oy AT 4060/84 
M111ted 

Toimistoketjulomakepapcril Bliek 
Kedjeblankettpappcr 
Lumidata 60 60 g/m 2 A Veitsiluoto Oy Fl 40122/84 IBM 46/1 musta - us Oy IBM Ab 40171/84 

Lumidata 70 70 g/ml A Veitsiluoto Oy FI 40123/84 (Mustcsuihkukirjoittimccn 

Toimis1omonis1uspaperi1 
IBM 6640) 

Stencilcringspapper 
Conqueror 75 g/m2 C Wiggins Teapc/ Aarne Laaksonen Oy GB 40125/84 Tallit 

Lokki offset 80 g/m~ C G.A. Serlachius Oy FI 4014/84 T11sd1 

Kuultopaperit Black Magic musta Faber Castell DE Oy Lindell Ab 4099/84 

Transparentpapper 
90 g/m~ 

Marsmatic 74S M2 musta Stacdtler Mars DE Vilanen Oy 40104/84 

Diamant 90/95 - Gebr. Hocsch/Oy Lindell Ab DE 4087/84 Marsmatic 747-TL musta Staedtler Mars DE Vilanen Oy 40104/84 

Gateway 8S/90 90 g/m2 Wiggings Teape/Oy Lindell Ab GB 4086/84 Rapidograph 5905 l 7 musta Rotring-Werke Riepe DE Oy Penola Ab 40131/84 

Xerox 3R96049 90 g/m2 Wiggings Teape/Rank Xerox Oy GB 4059/84 Rapido1raph 596517-F musta Rotring-Werlce Riepe DE Oy Penola Ab 40131/84 

Piin1stusm11ovil 
Rotrin1 591017 musta Rotring-Werlce Riepc DE Oy Penola Ab 40130/84 
Rotrina 596017-F musta Rotring-Werlce Riepc DE Oy Penola Ab 40130/84 

Rilfflm Rotring 596117-FL musta Rotring-Werlce Riepc DE Oy Penola Ab 40130/84 

lntegraph-11 Headline M/M 0.07 mm - Photogay/Vilanen Oy FR 40104/84 
Lintex M/M 0.07 mm -- Oy Lindell Ab/Oy Lindell Ab FI 40179/84 
Ozatex M/M 0.08 mm Ozalid Group/Oy Lindell Ab GB 40179/84 Leh1ulllinvirit 

Xerox 3R96070 M/M 0.10 mm - Rhone Poulenc/Rank Xerox Oy FR 4099/84 Stimpelfirger 
Perma-Stamp PC-3350 musta Porelon lncorp. us Oy H:gin Leimasin- 40109/84 --...J 

tehdas . 
....i. 

2. ASIAKIRJAN TAI PIIRUSTUKSEN VÄRIT JA TARVIKKEET 
SKRIV- OCH RITNINGSFÄRGER OCH -MATERIEL FÖR HANDUNGAR 

Hllllpaperll .......... 
....i. 

TavMuimikc Van/laatu Mu VTf/011.A• Carbonex 12 musta Oy Carbonex Ab FI Oy Carbonex Ab 40108/84 0 
Vara Flra/kvalitet Tillverkar, Tillvcrk• lrnportO< lausunto 

nin1sland Fonk111in11~ 
Cl.ribonum Polyxtra 59GD musta Caribonum Ltd GB Toimistotuote Oy 40172/84 

cc-ntrale111 Columbia Commander musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4071/84 
utlttandc & Carbon 

KHlakyaiit Columbia Marathon musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4071/84 
& Carbon 

K11lpe11nsp111troner 
Ballograf Austenit Rosa 383 sininen Balloaraf Bic Ab SE Oy Anglo-Nordic Ab 4030/84 Pclikan Ultracarbon musta Pelilcan AG DE Bangemann Oy Pelikan 4080/84 

Ballograf Austenit Rosa 383 musta Ballograf Bic Ab SE Oy Anglo-Nordic Ab 4029/84 
Ballograf Magnum Rosa 383 musta Ballograf Bic Ab SE Oy Anglo-Nordic Ab 4030/84 Kbikllllddol 
Ballograf Magnum Rosa 383 sininen Ballograf Bic Ab SE Oy Anglo-Nordic Ab 4030/84 H11r1dklllkerp11pper 
Bic keltainen Biro 180 sininen Biro Bic Ltd GB Oy Anglo-Nordic Ab 4029/8. 
Bic vllritön Biro 180 sininen Biro Bic Ltd GB Oy Anglo-Nordic Ab 4029/84 Caribonum Elite sininen Caribonum GB Toimistotuote Oy 4082/84 

Leo sin. lkf 1769 Oy Leo Longlife Fl 405/84 Geha Concentra D sininen Geha-Werkc DE Oy Anglo-Nordic Ab 4018/84 

Miro 107 musta 0192 PG3 Foo Wah lndustries SG Toimistotuotc Oy 4083/84 Geha Filmplex D sininen Geha-Werkc DE Oy Anglo-Nordic Ab 4018/84 

Miro 107 sin. lkf 1769 Foo Wah lndustries SG Toimistotuote Oy 4057/84 
Rambold 101 sin. 303/482 B Friedrich Rambold DE Vilanen Oy 4045/84 
Rambold A3 SL sininen Friedrich Rambold DE Vilanen Oy 4045/84 
Reform musta schw. doru Mutchler DE Oy Wulff Ab -4077/84 
Sakura Pigma Bali 0.3 sininen Sakura JP Oy Lindell Ab 4052/84 Armor Diablo Multist. musta Armor FR Oy Lindell Ab 4049/84 

Sakura Pigma Bali 0.3 musta Sakura JP Oy Lindell Ab 4052/84 Armor lsofilm C Correct. musta Armor FR Oy Lindell Ab 4050/84 

Schneider 575 vihr. 303/ l 728 Mittenwald DE Konllinen ja Karsikko Oy 40112/84 Armor lsofilm Correct. musta Armor FR Oy Lindell Ab 4049/84 

Schneider 575 musta 303/175 Mittenwald DE Konllinen ja Karsikko Oy 40112/84 Armor Qume Multist. musta Armor FR Oy Lindell Ab 4049/84 

Schneider 575 sin. 8182/2131 Millenwald DE Konllincn ja Karsikko Oy 40112/84 Brother 7020 Correct. musta Brother lndustries JP Ky Enestam Kb 4012/84 

Schneider 75 vihr. 303/1728 Mittenwald DE Konltinen ja Karsikko Oy 40111/84 Brother 7021 musta Brother lndustries JP Ky Enestam Kb •012/84 

Schneider 7S musta 303/175 Mi1tenwald DE Konttinen ja Karsikko Oy -40111/84 Brother 8020 Nailon musta Brother lndustries JP Ky Enestam Kb 4012/84 

Schneider 75 sin. 303/209 Millenwald DE Konttinen ja Karsikko Oy 40111/84 B0ttner Multist. musta Franz B0ttncr CH Bangemann Oy -40176/84 

Venus 411 California sin. Fabcr-Castell us Vä.inö Korpinen Oy 40168/84 B0ttncr Nailon musta Franz Bottner CH Bangemann Oy 40176/84 
B0ttner Silk musta Franz B01tncr CH Bangemann Oy 40173/84 
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Tavararum1kc Var11l,u1u \'1.lmu;111a Mu Maahantuoja VTTIGRA· Tu·aranimike Vlri/laatu Valmi111j1 Maa Muh•n1u0Ja VTT/GRA· 
Vara Fa111kv.ahtt1 T,llvcrkart T1llv<rk• lmponor laui.un10 Vara flr1/kvali1e1 Tillvcrk.arc Tillvcrk• lmporlO< l1u,un10 

ning.sl•nd Fonknm1~- nln1lland fonkn1n1s 
-..:cn1ralens centrakns 
u11l11nde utti1111dc 

Carbonex Nylon musta Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40108/84 Xerox 3R96322/IBM 82C musta Bllllner CH Rank Xerox Oy 4067/84 
Carbonex P/M Puuvilla musta Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40107/84 Xerox 3 R96323/ musta Kores GB Rank Xerox Oy 4067 /84 
Carbonex P/M Puuvilla punamen Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40107/84 Triumph Adler 1000 
Carbonex P/M Silk rnus1a Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40106/84 Xerox 3R96328 Qurne 1/ musta Caribonum GB Rank Xerox Oy 4068/84 
Carbonex P/M Silk punainen Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40106/84 IBM 6240 
Carbonex Puuvilla musta Mohr /Carbone,c DE Oy Carbone,c Ab 40!07 /84 Xero,c 3R96329 Qume 4 musta Caribonum GB Rank Xerox Oy 4068/84 
Carbonex Silk musta Mohr /Carbonex DE Oy Carbonex Ab 40106/84 Xerox 3R96330 Diablo HT2 musta Caribonum GB Rank Xerox Oy 4068/84 
Caribonum Nylon musta Franz Blluner CH Toimistotuote Oy 4082/84 Xerox 3R96331/Wang musta Caribonum GB Rank Xerox Oy 4069/84 
Caribonum Silk mus1a Franz BU!lner CH Toimistotuote Oy 4082/84 Xerox 3R96332/ musta Caribonum GB Rank Xerox Oy 4069/84 
Columbia Commander Nylon musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4076/84 Ricoh 1300/ l 600 

& Carbon Xerox 8R453 Singlest. musta Ryford GB Rank Xerox Oy 4063/84 
Columbia Diablo Hytype 11 musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4075/84 Xerox 8R454 Singlest. musta Ryford GB Rank Xerox Oy 4062/84 

& Carbon Xerox 8R455 Singlest. sininen Ryford GB Rank Xerox Oy 4063/84 
Columbia Marathon musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4076/84 Xerox 8R456 Singlest. vihreä Ryford GB Rank Xerox Oy 4064/84 

& Carbon Xerox 8R457 Singlest. ruskea Ry•prd GB Rank Xerox Oy 4064/84 
Columbia Marathon Matrix musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4075/84 Xerox 8R458 Muhist. musta R:,,ford GB Rank Xerox Oy 4062/84 

& Carbon Xerox 8R90142 Multist. musta Ryford GB Rank Xerox Oy 4062/84 
Columbia PF-75 musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4070/84 Xerox 8R90160 Multist. ruskea Ryford GB Rank Xerox Oy 4061/84 

& Carbon Xerox 8R90161 Multisl. sininen Ryford GB Rank Xerox Oy 4061/84 
Columbia Qume/lBM 6240 musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4070/84 Xerox 8R90162 Multist. vihreä Ryford GB Rank Xerox Oy 4061/84 

& Carbon 
Columbia Rainbow musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4070/84 

& Carbon 
Columbia Silk musta Columbia Ribbon GB Oy Bruce Campbell 4075/84 3. KOPIOKONEET -1 

& Carbon KOPIERINGSMASKINER . 
Et Cart Opt Correct. musta Olivetti 1T O!ivel!i Suomi Oy 4024/84 __,). 

facit 8000 Correctable musta Franz Buttner CH Oy Facit Ab 4079/84 Kone V&nau.c Valmi1,taj1 Mu MaahanluoJa VTf/GRA· ........__ 
Mou.k1n Fa.r,amn<.: f1llverkarc Tlllvcrk~ lnpoftör lausunto 

Geha Puuvilla musta 54482 Geha-Werke DE Oy Anglo-Nordic Ab 4040/84 nin1sl1nd Fonlmn&l· __,). 

Geha Selecta musta 54688 Geha-Werke DE Oy Anglo-Nordic Ab 4040/84 ccntrakns __,). 

Geha Silkki musta 54142 Geha-Werke DE Oy Anglo-Nordic Ab 4040/84 
utl.\11ndc 

IBM 6240 musta fR Oy IBM Ab 40142/84 Agfa X-! CB 748 Mitsui JP Oy Agfa-Gevaert Ab 40166/84 
IBM 71 musta - FR Oy IBM Ab 40141/84 Agfa X-29/X-40/X-41 CB 749 Mitsui JP Oy Agfa-Gevaert Ab 40166/84 
IBM 72 musta fR Oy IBM Ab 40141/84 Canon NP 1201125 Toner NP-120 Canon lnc. JP Oy Canon Ab 501/85 
IBM 800 T-111 musta us Oy IBM Ab 40150/84 Canon NP-150/155 NP-150 ruskea Canon !ne. JP Oy Canon Ab 40158/84 
IBM 82 T-111 musta - FR Oy IBM Ab 40141/84 Canon NP-150/155 NP-150 musta Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40158/84 
IBM Elt T-111 musta us Oy IBM Ab 40150/84 Canon NP-210/300/400 NP-400 musta Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40160/84 
IBM E,cecutive D musta FR Oy IBM Ab 40142/84 Canon NP-270/271 /305 NP-270 sininen Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40159/84 
IBM P.N 1136653 musta FR Oy IBM Ab 40149/84 Canon NP-270/271 / 305 NP-270 ruskea Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40159/84 
IBM P.N 1299463 musta us Oy IBM Ab 40149/84 Canon NP-270/2711305 NP-270 musta Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40159/84 
IBM P.N 6845100 musta FR Oy IBM Ab 40149/84 Canon NP-500 NP-400 ruskea Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40160/84 
IBM P.N. 4-väri musta us Oy IBM Ab 40144/84 Canon NP-500 NP-400 musta Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40160/84 
IBM P.N. 4-vari punainen us Oy IBM Ab 40144/84 Canon NP-8500 Toner NP-8500 Canon lnc. JP Oy Canon Ab 501 /85 
IBM P.N. 4-väri vihreä us Oy IBM Ab 40143/84 Canon NP-P580 Toner NP-210 Canon !ne. JP Oy Canon Ab 501 /85 
IBM P.N. 4-väri sininen us Oy IBM Ab 40143/84 Canon NP-70 NP-70 Toner Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40128/84 
IBM P.N. 1136430 musta FR Oy IBM Ab 40147/84 Canon PC-10/15/20/25 PC- I0/20 vihreä Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40162/84 
IBM P.N. 4412372 musta - us Oy IBM Ab 40147/84 Canon PC-10/15/20/25 PC- I0/20 sininen Canon !ne. JP Oy Canon Ab 40162/84 
IBM Persona! Computer musta JP Oy IBM Ab 40147/84 Canon PC-I0/ 15/20/25 PC- I0/20 kirkas Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40162/84 
1 BM Standard D musta - FR Oy IBM Ab 40142/84 sininen 
Laskinnauha P /M punainen Suomen Nauhatehdas Oy fl 4031/84 Canon PC-I0/15/20/25 PC-l0/20 ruskea Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40161/84 
Laskinnauha P /M musta Suomen Nauhatehdas Oy fl 4031/84 Canon PC-10/15/20/25 PC-I0/20 punainen Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40161/84 
Pelikan IT musta Pelikan AG DE Bangemann Oy 40173/84 Canon PC-I0/ 15/20/25 PC-10/20 musta Canon lnc. JP Oy Canon Ab 40161/84 
Tirn Olivetti Correct. musta Korcs AT Väinö Korpinen Oy 40168/84 Develop 20 Toner Dev. 20 Develop Dr. Eisbein DE KKL-lmport Oy 4010/84 
Xerox 3R963l5/ musta Btlttner CH Rank Xerox Oy 4065/85 Gevafa.x X-30/X-3 I CB 746 Mitsui JP Oy Agfa-Gevaert Ab 40166/84 
Olivetti ET22 I IBM 6670 1669081-Toner IBM us Oy IBM Ab 40170/84 
Xerox 3 R 96316/ musta Buttner CH Rank Xerox Oy 4065/84 IBM Copier 11 1162144-Toner IBM DE Oy IBM Ab 40169/84 
Olive11i Praxis 35 IBM Copier 111 60 1169070-Toner IBM DE Oy IBM Ab 40170/84 
Xerox 3R963 l 7 / musta Kores GB Rank Xerox Oy 4065/84 IBM Copier 111 10/20 1162229-Toner IBM DE Oy IBM Ab 40169/84 
Olympia ES 100 IBM Copier m 30/ 40 1169070-Toner IBM DE Oy IBM Ab 40169/84 
Xerox 3 R 963 18/ musta Kores GB Rank Xerox Oy 4066/84 Minolta EP 300/310/320/ Toner 310/520 Minolta Camera JP GTN Systems Oy 4048/84 
Triumph Adler 1010 300RE/520/~30/530RE 
Xero)( 3R96319/ musta BUttner CH Rank Xerox Oy 4066/84 Minolta EP 450/-4502 Toner 450 Minolta Camera jp GTN Systems Oy 4048/84 
Nakajima AE330 Minolta EP 650Z Toner 650 Minolta Camc:ra IP GTN Systems Oy 40-48/84 
Xero,c 3R96320/Facit 8000 musta Kores GB Rank Xerox Oy 4066/84 Mita DC-111 Toner 111 Mita lndustrial JP Grafisystems Oy 4047/84 
Xero)( 3R96321/Brother 7800 musta BUttner CH Rank Xerox Oy 4067/84 Miia DC-21 l/213RE Toner 21 l/2l3RE Mita lndustrial JP Grafisystems Oy 4047/84 
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I(~ Vl.n.lJn< V&lm1naja Mu Muhantuoja V1TIGRA- TavataNmikt Varo Valntltuja Mu Maahantuoja VTT/GRA-

Mau:ia flraa .. ne Till.,,crkarr Titlvcrk• lnpo.-tOr lau1un10 Van flra Titlvcrkuc TiMvcrk- lmportöf' 
nin1lland Fonknin11• niA1s.land Fonk.Nt11•-

ccntralcru CCRU&lcnt 

utlitandc utlltandc 

Nashua 4100/4110 Toner 4100/4110 Nashua Corp. us Toimistokehitys Oy 406/84 Tarnl 
Nashua 4300/ 4310 Toner 4300/4310 Nashua Corp. us Toimistokehi1ys Oy 406/84 Sjilvhäftande etikelter 
Nashua 4600/ 4400/ 4200 Liquid MP-5 T /D Nashua Corp. us Toirnis1okehi1ys Oy 406/84 
Ricoh fT 3020-50/ Ricoh 3000-5000 Ricoh JP Esselte System 40110/84 Xerox 3R96218 valk. A very Labels GB Rank Xerox Oy 40101/84 

4030-60/ 5050-70 
Xerox 3R964l0 valk. Avery Labels GB Rank Xerox Oy 40100/84 

Ricoh fT 6200/R/FR Ricoh 6200 Ricoh JP Esselte System 40110/84 Xerox 3R96420 valk. Herman DE Rank Xerox Oy 40100/84 

Toshiba BD 3301/5511/ Toshiba T-50P Toshiba JP Esselte System 40110/84 Xerox 3R9674l valk. A very Labels GB Rank Xerox Oy 40100/84 

7815-16/8811-12 
Xerox 407R96207 valk. Avery Labels GB Rank Xerox Oy 40102/84 

U-Bix 100 Toner 100 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4042/84 
U-Bix 160 Toner 160 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4042/84 
U-Bix 200 Toner 200 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4043/84 
U-Bix 250 Toner 250 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4043/84 Paperiasiakirjojen valmistuksessa noudatetaan valtionarkiston ohjetta n:o Y 1/1983, Dn:o 9-64-83: Arkistokelpoisten 

U-Bix 330RE Toner 330 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4043/84 papereiden ja kirjoitustarvikkeiden käyttäminen asiakirjoja laadittaessa. 

U-Bix 450 Toner 450 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4044/84 
U-Bix 90 Toner 90 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4042/84 Riksarkivets anvisning nr Y 1/1983, Dnr 9-64-83: Användningen av arldvbesUl.ndiga papper och slcrivmaterial vid 

U-Bix CP2 Toner CP2 Konishiroku Photo JP Siveko Oy 4044/84 framst11lning av handlingar; bör följas vid framstäilning av pappershandlingar. 

Xerox 1020 Toner Typc W Rank Xerox JP Rank Xerox Oy 504/85 
Xerox !030 Toner Type V Red Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 5011/85 Käytetyt maiden lyhenteet - Ländemas f örkortningar 
Xerox !030 Toner Typc V Blue Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 5011/85 
Xerox !030 Toner Type V Green Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 50!0/85 AT ltllvalta - Österrike 
Xerox !030 Toner Type V Black Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 5010185 BE Belgia - Belgien 
Xerox 1035 Toner Type V Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 504/85 CH Sveitsi - Schweiz 
Xerox 1045/1048 Toner Type R Rank Xerox NL Rank Xerox Oy 504/85 DE Saksan Liittotasavalta - Förbundesrepubliken Tyskland 
Xerox 1075 Toner Type T Rank Xerox us Rank Xerox Oy 505/85 DK Tanska Danmark 
Xerox 2080 Toner Type N Rank Xerox JP Rank Xerox Oy 505/85 FI Suomi - Finland 
Xerox 2202 Toner Type C Rank Xerox JP Rank Xerox Oy 508/85 FR Ranska - Frankrike 
Xerox 2300/2350/2370 Toner Typc H Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 507 /85 GB Englanti Storbritannien 
Xerox 3100/3103/3107 Toner Type H Rank Xerox NL Rank Xerox Oy 507/85 IT Italia ltalien 
Xerox 3300 Toner Type H Rank Xerox NL Rank Xerox Oy 508/85 JP Japani Japan 
Xerox 3400/3450 Toner Typc L Rank Xerox NL Rank Xerox Oy 507/85 SE Ruotsi Sverige 
Xerox 5400/5600 Toner Typc J Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 508/85 SG Singapore - Singapore 
Xerox 7080 Toner Typc U Rank Xerox JP Rank Xerox Oy 505/85 us Yhdysvallat - Förenta Statema 

-...J 
Xerox 9400/9700 Toner Typc G Rank Xerox GB Rank Xerox Oy .506/85 

. 
Xerox 9500/8200 Toner Type M Rank Xerox GB Rank Xerox Oy 506/85 .....l. 

............ 
.....l. 

4. KIRJO!TTIMET t\J 

SKRIVARE 

Burroughs B 9290-30 Ton. 75-0638-835 Burroughs us Paragon yhtiöt 40105/84 
Canon PC-70 Toner PC-70 Canon lnc. JP Oy Canon Ab 502/85 
HP 2680A Laser Toner HP 92180A Hewlen-Packard us Hewlett-Packard Oy 407/84 
IBM 3800 IBM 3800 Toner N.V. Hunt Chemicals BE Oy Bruce Campbell 4072/84 
IBM 3800 Laser 2299600 Toner IBM FR Oy IBM Ab 40170/84 
Pelilcan S 18 IBM 3800 Toner Bilttner AG CH Bangemann Oy 4055/84 
Siemens 2200 Toner 2200 Siemens DE Oy Nokia Ab 4046/84 
Xerox 2700 Toner Typc L Rank Xerox us Rank Xerox Oy 5012/85 
Xerox 8700 Toner Typc G Rank Xerox us Rank Xerox Oy 5012/85 
Xerox 9700 Toner Type G Rank Xerox us Rank Xerox Oy 5012/85 

5. MUUT TARVIKKEET 
ANNAN MA TERIEL 

Ta•arUW•ike Van ValmittaJI Mu Maahantuoja V1T/GltA· 
Van flra Tillverkarc Tillv<rk• lmpon()r lau,uato 

nin11land FonkAiAllw 
ccac.raJcn• 
uUitaadc 

Muovitubt 
Plutfkkor 
Hemoplast 62-7 Kirkas PP Hemoplast DK Upfinn Oy 40136/84 
Zcnith merlclcitasku Kirkas PVC Kalliot Plast Ab SE Eric Rahmqvist Oy 4088/84 



7.2 PIIRUSTUSTEN KOKO JA TAITTO 

NIMIÖMALLIT 
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Piirustusten koko ja taitto 

Esi painetut pii rustuspohjat Lomakenumero 

A4 210 X 297 
A3 420 X 297 

590 x 297 
970 X 297 

A4 

1 
210 

mm 
mm 
mm 
mm 

A 3 

1125 

1 

~I 
1105 1 190 

420 

Piirustuskoko 
59Q X 297 

210 190 
590 

190 1 

1 { Piirustuskoko 
; g} 970 X 297 :~,--· 

....__ __ t__--1.. __ ....J__ __ .l.!==d.l 

210 1 190 I 190 
97 

I 190 I 190 

VH 39 .. 08 
VH 39 .. 09 
VH 39. 10 
VH 39 .. 11 

A 3-kokoisen 
piirustuksen taitto 

590 mm leveä pii-
rustus taitettuna 

970 mm leveä pii -
rustus taitettuna 



Muut suositeltavat 

A2 

A 1 

A 2 
'I ' 
1, 1 

1 :, 1 
,1 1 ,, 1 

# 
1 
1 

420 x 594 
590 x 594 
840 
970 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

X 594 
X 594 

c---. 
Ol 
N 

mm 
mm 
mm 
mm 

---t-- !.. - - - -
--.3 
O') 
L/') 

0 

0 

125 

1 
1/ 
1/ 
11 

'1 ', 

210 

A1 

1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 11 
1 

1105 1 190 
420 

190 
590 

1 

c---. 
O') 
N 

19Q 

c---. 
O') 
N 

c---. 
O') 
N 

7,. 

pii rustuskoot : 

--.3 

t.n 

Piirustuskoko 
590 x 594 

c---. 
O') 
N 

1 : 1 
- - 1 - - -! - - - -1- - -- r -- - - --.3 

cr, 
L/') 1 1 1 

1 1 1 
1 

145 1 125 190 
840 

210 190 

190 

190 
970 

190 

190 

c---. 
0) 
N 

1 1.-1-----,1 

190 

c---. cr, 
N 

...,, 
cr, 
L/') 

2 

A 2- kokoinen piirustus taitettuna 

L1sätaite 

Lisätaite 

A 1 - kokoinen piirustus taitettuna 

Lisätaite 

Pii rustuskoko 
97Q X 594 

Lisäta1te 
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NIMIÖMALLIT 

Kuva 1. A4 -kokoa suuremmissa piirustuksissa käytettävä nirniörnalli. 
Tarran lomakenumero VH 39.12. 

0,35 0,25 0,25 
Tunnus Lukum Muutos 

Työn nimi. kunta 

0,35 

0,25 

Pvm. 

0,25 

VESIHALLITUS 
0, 25 VERSAALI 

Suunnittelija Piirtäjä 

Piirustuksen sisältö 

0,25 
(0,35) 

Piirustuksen nro 

0,35 

Tnro 

0,25 

Pvm 

0,25 
Tekijä 

Mittakaava 

0,25 
(0,35) 

Muutos 

0,35 

7 VH 39.12 
Piirustuksen reuna 

r 
28 

7 

------------------170-----------------~ 

Kuvat 2 ja 3. Ensisijaisesti 
A4 -kokoisissa piirustuksissa 
käytettävät nirniörnallit. Tar-
rojen lomakenumerot VH 39.13 
ja 39.14. 

Tyon nimi. kunta 

0,35 
0, 25 

VESIHALLITUS 
0,25 VERSAALI 

50 

7 

Tyon n1m1. kunta 

0,35 
0,25 

P11rustuksen sisalto 

0,25 

VESIHALLITUS 
0,25 VERSAALI 

Pvm Tnro 

0, 25 0,25 
VH 39.13 

Piirustuksen reuna 

Mittakaava 

0,25 

Piirustuksen nro 

0,35 

-,f<----------85----------,1'-

P11rustuksen sisalto Mittakaava 

0,25 0,25 

Pvm Suunnittel 1ja Piirustuksen nro 

0,25 
Tnro 

0,35 
0,25 

VH 39.14 Piirustuksen reuna 

_.J<.__--------------------170---- ------------------,r-

7 

7 

7 
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Oheisissa malleissa on esimerkkejä nimi6iden täyttämisestä 

Tunnus Lukum. Muutos 

Työn nimi, kunta 

Tulvajoen järjestely 

Nurmijärvi, Vihti 

VESIHALLITUS 
HELSINGIN 
VESIPIIRIN VESITOIMISTO 

Pvm. Piirtäjä __ 

10.7.1984 ~.......,...,. P p~Jci;L c 

8 1 Pohjapato Pl 23 + 50/1 

A 1 2. Uoma, oikaisu 
Tunnus Lukum. Muutos 

Työn nimi, kunta 

Tulvajoen järjestely 

Nurmijärvi, Vihti 

VESIHALLITUS 
HELSINGIN 
VESIPIIRIN VESITOIMISTO 

Pvm. Tekijä 

Piirustuksen sisältö Mittakaava 

Äijän myllypato 
Betoni rakenteet 1 : 20 
Leikkaukset G-G, H-H ja 1-1 1: 10 

Piirustuksen nro 

11. 7 

Tnro 

101 Hev 1 :1 

10. 7. 1984 

12. 4. 1984 
Pvm. 

Piirustuksen sisältö 

Aijän myllypato 
Suunnitelmakartta 

Piirustuksen nro 

3.5 

Tnro 

Muutos 

~/ /. 1 ( 
' 1'-rL/,;,.' -<.-/• -

4 
/ 

Tekijä 

Mittakaava 

1: 4000 

Muutos 

B 

CL 101 Hev 1 :1 
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Tyon nimi. kunta 

Tulvajoen järjestely 
Nurmijärvi, Vihti 
Piirustuksen s1salto Mittakaava 

Valuma-olueen kartta 1: 100 000 

VESIHALLITUS P11rusluksen nro 

HELSINGIN 3 
VESIPIIRIN VESITOIMISTO 

Pvm Tnro 

10. 7. 1984 101 Hev 1 :1 

Työn nimi, kunta Piirustuksen sisällo 

Tulvajoen järjestely 
Nurmijärvi, Vihti 

VESIHALLITUS 
HELSINGIN 
VESIPIIRIN VESITOIMISTO 

Valuma-alueen kartta 

Pvm 

29.1.1985 
Tnro 

101 Hev1:1 

Mittakaava 

1: 100 000 

Piirustuksen nro 

3 



7.2/6 

RUOTSINKIELISET NIMIÖMALLIT 

Märke Antal Ändring Datum Utarbetare 

Arbetets namn, kommun Ritningen innehåller Skala 

VATTENSTYRELSEN 
Ritningens nr. Ändring 

Datum Planerare Ritare Förr. nr. 

Arbetets namn, kommun 

Ritningen innehåller Skala 

VATTENSTYRELSEN Ritningens nr. 

Datum Förr. nr. 

Arbetets namn, kommun Ritningen innehåller Skala 

VATTENSTYRELSEN Datum Planerare Ritningens nr. 

Förr. nr. 



7.3 PIIRUSTUSMERKIT 
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P I I R U S T U S M E R K I T 

Mittakaavat 1:2000, 1:4000 ja 1:5000 

SISÄLLYSLUETTELO 

Ilmansuunta ja mittasuhde 
Runkomittaus 
Rajat 
Vedet 
Vesistörakenteet 
Pellot ja niityt 
Metsät 
Suot 
Kalliot, louhikot, kivikot ja hietikot 
Maanpinnan muodot 
Rakennukset 
Asutukseen liittyvät rakenteet 
Asutukseen liittyvät alueet 
Radat 
Tiet 
Teiden tunnukset 
Maaliikenteeseen liittyvät rakenteet 
Johtoyhteydet 
Vesihuolto 
Hydrologia 
Vesiliikenneväylät 
Viitat ja merimerkit 
Poistot ja siirrot 

sivu 

7.3/2 

7.3/2 
7.3/2 
7.3/3 
7.3/5 
1.3/5 
7.3/6 
7.3/7 
7.3/7 

7.3/7 
7.3/8 
7.3/8 
7.3/9 
7.3/10 
7.3/10 
7.3/10 
7.3/11 
7.3/12 
7.3/13 
7.3/13 
7 .. 3714 
7.3/14 
7.3/14 
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KOHDE K1NAUS 

ILMANSUUNTA JA MITTASUHDE 

Pohjoisnuoli 

Mittakaava jana 

RUNKCMI'ITAUS 

Kolmiopiste 

MJnikulmiopiste 

Korkeuskiintopiste 

RAJAT 

Tilan.raja, nmu ja 
rekisterinurrero 

Kylänraja, nimi 

Kunnanraja, nimi 

Lääninraja, nimi 

Valtakunnanraja 

---1 ;j 20 

0.35 i- l 
1 1 5 : -:- - )-. 
J<-5-,( 

0---~~:5 
O 25~

0 200m 
1 1 

o.so? 

,Ji::4 
0.2~ 

',, 

D r/J 2 

---m K P 3.-s-3 - - - -
~~;5 N 60+ 75,12:~~.5-

0
.
3
i:$Juhola _ 11: 27 

3 1 

0,50 

0,50 I 

I 16 1 
0.50 ·)>----,j() (·) 

121 

vesipiirin raja, nimi )jTurun vesipiiri 121 
o.5o ---0,-.---0 

1 16 ! 

HUOMAUTUKSIA 

Pohjoisnuolen voi suhteuttaa 
piirustuksen kokoon ja si-
sältöön. 

Kokoa ja jaottelua saa 
muuttaa. 

Rajojen katk.ojen mitat 
ovat ohjeellisia, joten 
niistä voidaan poiketa 
lyhyiden rajojen ollessa 
kyseessä. 



KOHDE 

Rasitealueenraja 

Nautinta-alueenraja 

Tilanrajan yhtyminen 
rantaviivaan ja tie-
hen 

Rekisterinurreroita 

Rajapyykki 
Hävinneen pyykin to-
dennäköinen sijainti 

VEDET 

Rantaviiva 

Tulva- tai padotus-
alueen raja 

Kaislikko 

Epämääräinen ranta-
viiva ja rnaatuva ve-
sialue 

Mitattu vedenkorkeus 
ja päivämäärä 
Iso kivi, kiviryhrnä 

Rantaviiva, järven 
nimi ja vedenpinnan 
korkeus 

Vesi jättö 

7.3/3 

KUVAUS 

0,35 ---- 1_1 _______ _ 

1 2 
0.35 - - - - - - - - - - -

<l> 1,5 
0,25, 

'>c::1.5 

W= N 60+ 72,16~i.s 
3.6.82 ,, 

0.25 t. <J 
r::z;' '-4 

g 
(/ 

....... ········. 

·. 

HUa.1:AUTUKSIA 

merkitse reyös tekstillä 

rrerkitse reyös tekstillä 

rantaviivan yhtyessä hal-
linnolliseen tai kiinteistö 
rajaan kuvataan raja vuo-
rottelevana rajakuvaukse-
na kurrmallekin puolelle 
rantaviivaa. 

tulva- ja padotusalueen 
raja reyös tekstillä 
(HW, HW 1/20, MHW jne. ) 

rna.atuvalla vesialueella 
voidaan soistuvan rna.an ja 
suon viivaryhrniä käyttää 
tiheämmässä kuin rna.a-
alueilla 
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KOHDE KUVAUS 

Vedenalaiset 
korkeuskäyrät 
ja korkeuspiste 

Leveä joki 

Keskilinja 

Paalutus 

Virtaussuunta 

/\ 

12.00 _ 
-11,50/ • 11,25 

'\'\ ,00 

Perattava uoma, nimi, 
paalunurrerointi ja 
virtaussmmta 

~:~~1. Uoma ~'>2,o.3s 
0,35 0 0 ---=--i~12/1 0,18 13 

Puro, oja, avoviernä-
ri (lev. 5 .•. 2 m) 

Puro, oja avoviemä-

0, 25 

ri (leveys alle 2 m) 0.2s 

Sijainniltaan epämää-
räinen puro tai oja 0

·
25 

Salaaja ja sen 

------ --<- - ---- ,.......__ ---

suunta. Olema.ssa oleva 0. 25 - - - - - -=- - - - -

Salaojan laskuaukko 
ja laskuaukkokaivo. 

Koski 

Lähteitä 

Kaivo 

0,35 
2 7 

Löf', /iLO_ 
"- 0,25 ° 

l~,.s 

HUOMAUTUKSIA 

Syvyyskartoitusrrerkin-
nöistä MMH/VH:n ana chje. 

ks. kuivatuskartta 
merkinnät 



KOHDE 

VESISTÖRAKENTEET 

Pato 

W = Vedenkorkeus 

Kalapato 

Pato 
- nykyinen ja 

suunniteltu 

Kanavan sulku 

Uittoruuhi 

Nipunpudotuspaikka 

Kalatie 

Laitureita 

PELI.Dr JA NIITYT 

Pelto ja ojia 

Metsä 
Puutarha 
Tiluskuvionraja 

Niitty 

Niitty soistuvalla 
maalla 
Niitty suolla 

7 .. 3/ 5 

KWAUS 

' 

L~W=19,15 
c~IT ,~ 

W=17,20 

0,50~ 

Uittoruuhi 
0,25 

- iililllll!l1111Lo. 25-
Nipunpudotuspaikka 

0,25 
Kalatie 

((111(11111 

0. 50 --rr-rr--, r-
0, 35 ~---c!! l.:J 

/ 
\ 
,,0,25-

V 
1 

= 

1 
i 

M 0,2~ 

.2.5 Pt [) 

11 

t .. · .-~0.35 
11: 1 0,25-' 1 

.. 

..... * ••••••• " ... 

_.·· - 11 ·:.-0,35 ·- .. ~.;....= .\. ........ ··. 
0.25~ - ,,· .. 

·. --............... 

HUOMAUTUKSIA 

pato esitetty mittatar-
kasti 

pato esitetty symbolilla 

nerkitään selvennykseksi 
tekstillä 

nerkitään selvennykseksi 
tekstillä 

nerkitään selvennykseksi 
tekstillä 

salaojitus- ja kuivatus-
suunnitelmissa ovat omat 
ohjeet 

tiluskuvion raja kuiva-
tuskartan mukainen 



KOHDE 

METSÄT 

Mäntyrretsä 

Kuusirretsä 

Lehtirretsä 

Sekarretsä 

Pensaikko tai 
taimikko 

Hakattu netsä 

Palanut netsä 

~tsälinja yli 2 m 

Puisto 

Huomattavia puita 
(Havu- ja lehtipuu) 

Istutettuja tai 
erikoispuita 

Puurivi (lehtipuita) 

Puurivi rajalla 
(havupuita) 

Pensasaita 

Kuusiaita 

Kuusiaita (yhtyy 
rajaviivaan) 

7.3/6 

KUVAUS 

1 .· 
o.Js_}·· 

.. f\--0,25 
\ ... 

.. .. 

() 

: 

.. .. () 

L 

t. 

() 

2.s 

A 

L 

() 

/\ 
/\/\ 

n 
/\/\ 

L 

!\ 

() 

{j..-o,2s-O:::.; 
<x O 0 

0.25 o-<:r-o-o 

1.s::nnnnoonoonoo no o 

1 3 
--/\--/\--/\-

HUOMAUTUKSIA 

rretsärrerkk.ien tiheys 
kuvion reunoilla tihe-
ämpi, keskellä harvempi 

merkin oikea reuna 
paksumpi 

piste osoittaa rungon 
tyven sijainnin 

rakennetut aidat, ks. 
kohta asutukseen liit-
tyvät rakenteet 
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KOHDE KUVAUS 

suar 

: A 
A 

Soistuva 0,35 : --==2 maa ......... 

0.25 ....._-

- --- 4 /\ :Metsäinen suo - -
n ---

- - -- ,1, - 6 Aukea ---suo - - ---,1., ---

KALLiar, LOUHIKar, KIVIKar JA HIETIKar 

Kallio 

Isoja kiviä 

Louhikko tai 
Kivikko 

Hietikko 

MAANPINNAN MUODor 

Korkeuskäyrät: joh-
tokäyrä, välikäyrä 
ja apukäyrä 

Maanpinnan korkeus-
lukuja 

Jyrkänne 

...... 
0.25 n.. :· .l:l.. : 

...... 

... 4 

... •• .i:. t> 
17 

: -q V 

: 4 

· .. : . . .. 

HUOMAUTUKSIA 

Pienissä kuvioissa voidaan 
soistuvan ma.an ja suon vii-
va.ryhmät piirtää ohjeen 
osoittarraa tiheanpään, 
rien kuvioiden keskellä 
harverrrraksi 

pintarrerkinnän pisteet 
kuvion reunoilla ti-
heärrmässä 

suu-

johtokäyrät piirretään vain 
tarvittaessa paksurrmalla 

johtokäyrät 0,35 väli-
ja apukäyrät 0,18 rrm 

luonnonjyrkänteissä jäte-
tään jyrkkyydestä riip-
puen joko joka toinen 
käyrä piirtämättä tai piir-
retään vain johtokäyrät 

pitkissä jyrkänteissä jat-
ketaan kolmion kärkeä vii-
voilla 
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KOHDE KUVAUS HUCMAUTUKSIA 

Leikkaus 0,25 -
Penger 0,25 LI .LI .1.LI .LLLI 11 

['l'l'l'l'l'I'~ 

RAKENNUKSEr 

Asuin-, liike-, teh-
das- ja yleiset ra- 0,25 B tehdas ja yleisiin raken-

kennukset nuksiin selventävä teksti 

Talous- ja varasto-
0,25 D rakennukset 

Katos, rappeutunut r--, 
rakennus t. kivijalkc 0.25 l - _J 

Maa.kellari 0,25 
kuvaus pohjapiirroksen 
mukaan 

Savupiippu estevaloin 0,25 @s6m kuvaus mittakaavan rn.1kaan 

Savupiippu ja este-
valo @ • Savupiipun korkeus sp 56m 

Kirkkoja 
~0.2~ & kuvaus pohjapiirroksen 

mukaan 

ASUTUKSEEN LII'ITYVÄT RAKENTEET 

1 12 1 
1 1 

Puu- tai rauta-aita 1 1 pensasaidat, ks. kohta 
0,25 metsät 

l 12 1 

Kiviaita 0,25 ' 1 

12 1 

Tukimuuri 25 "' 

Muistonerkki 0,25 Ii 
Muinasjäännös rt, 1,5 ö 
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KOHDE KUVAUS 

ASUTOKSEEN" LIITTIVÄT ALUEET 

Puutavara-, hiili-
yrns. varastoa.lue 

Hautausmaa 

Kaivos 
Hylätty kaivos 
louhos 

Soran- tai hiekan-
ottopaikk.a 

Savenottopaikka 

Mudan- tai turpeen-
ottopaikka 

Kaatopaikka 

Läjitysalue 

Levitysalue 

Luonnonsuojelualue 

Rauhoitusalue 

LuonnonITll.listorrerk-
kejä 

0, 25 n::1.s 
u t:t 

0.25 t:2 
-f t 

f 

0.25 

(JJ}j 

0,25~ 

0,25~ 

0.25 G 
0,35-

2.s= ==Kaatopaikka 

·············"·········· ...... ~·-·············~·· -~·············~··~····" ····~···~····· .. ··~······ •••••••••••••••• • $ •••• ························ •• * & ••••••••• ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

1 1 .,,,,--------------
0,357 ... , 

,,, 
.,.,, Luonnonsuojelualue==2.s 

0,25 n.. Ollinkivi {J. R 
Rauh. ....... 

" ·.:R 

HUOMAUTUKSIA 

luisk.aviivat 0,18 rrrn 

m2:rkintä tekstillä 

m2:rkitään selvennykseksi 
tekstillä 

Ron luonnonmuistorrerkin 
syml:x:>li. Voidaan m2:rkitä 
kohteen nimi 



KOHDE 

RADAT 

Rautatie: 
- sähköistämätön 
- sähköistetty 

Rakenteilla tai 
suunnitteilla 
oleva rautatie 

TIEr 

Kaksiajoratainen tie 

Neli- tai usearrpi 
ajokaistainen tie 

Kaksiajokaistainen 
tie 

KCNAUS 

0,50 

7.3/10 

2 
z=t 

0,50 ....!L1--

Mikkeli 2.s==mava 
0.50 
0,25 

0.50 
0,25 

0.25 

Yksiajokaistainentie 
ikka 0,25 kohtaamispa· 

Yksityistie 

Viljelystie 
Talvitie 

Polku 

Maatalousliittyrnä 

TEIDEN' TUNNUKSET 

Eurooppatie (Nro 4) 

M:x:>ttoritie (Nro 2) 

M::x)ttoriliikennetie 
(Nro 12) 

Valtatie (Nro 13) 

0,25 ---, ,------------

___ lJ ___________ _ 
0.25 - -

0,25 
__ 2 1 _ _____ _ 

0,25~ 
5 2,5 __ -- 4 --

0,70 1 M 2 1 

11 M 12 II 

-----, 

HUaJIAU'll.JKSIA 

tunnus z noin 10 cm 
välein 

tarvittaessa tekstisel-
vennys 
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KOHDE KUVAUS HlJa.1AUTUKSIA 

Rantatie (Nro 59) 

Maantie (Nro 123) IM123I 
Paikallistie (tiere-

jP123451 kisterin muk.tienro) 

Yksityistie 0 ~5 

Katu ja rakennuskaa- ® vatie 
Kevyen liikenteen 0 tie 

Silta 
!s12341 Siltarekisterin nro 

MAALIIKEN'TEESEEN' LII'ITYVÄT RAKENTEEr 

Tunneli 
(Rautatie) ===== 

# Tie rautatien yli 0,50 

0,25 

Tie rautatien ali _fL 

(vapaa kulkukorkeus) ====:=!T3.6m 

Tasoristeys // 

_f= Konelossi __ [:]_ 
j 

MUU lossi, kantavuus 0,25 
3,0t 

Vankkarakenteinen j : L silta 0,25 pienet p)ikkiviivat ku-
Jäänsärkijät 1 -0:35 - ' vaavat kannen pituutta 

Virtaoilarit 
Kevytrakenteinen l 0.1a L 
silta 1 L , 
Kantavuus 1 iot l 
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KOIIDE KINAUS HC.Ja.1AUTUKSIA 

10 0 o l 
Uiva silta l 0 

0 01 

Kääntösilta t l 

Nostosilta l 1 
i f 

Silta tai rumpu \ ,' 
, / Maiaoja , // - nykyinen ... 

- suunniteltu 7/' 
___ , 

,-,0,25 
1 

Kahlaa:rro ----,lf-----
Pitkospuut 

Kapulatie =======111111111111:=== 

ct>1,0 
21156 

Kilo:rrEtripylväs 0,25 

Suojakaide 0,25 - - -
JOHTOYHTEYDEr 

Suurjännitelinja 
~OkV/

2
•
0

~ 1 tunnus z noin 5 · · 10 cm muuntaja, jännite (kV) välein 0,18 pylväs 

Sähkökaapeli 3 1 ---r- -0, 18 
(maanalainen) 

Puhelinkaapeli 
-----P-- tunnuskirjain noin 5···10 cm 

(maanalainen ja ve- 0,18 välein 
denalainen) 
Kaasujohto 0.18 ----- K--

Lärrpöjohto 0.18 - -- --



KOHDE 

VESIHUOLTO 

Vesijohto 
(~ 50 mm IlillOViputki) 

Viettoviemäri 
(0 200 mm muoviputki) 
Paineviemäri 
( 0 160 mm muoviputki) 

Purnppuaroc>, rakennettu 

Pumppuamo, suunniteltu 

Jätevedenpuhdistam:), 
rakennettu 

Jätevedenpuhdistarro, 
suunniteltu 

Vedenpuhdistarro, 
rakennettu 

Vedenpuhdistano, 
suunniteltu 

Purkupaikka 

Pohjavedenottarno, 
rakennettu 

Pohjavedenottaroc>, 
suunniteltu 

HYDROLOGIA 

1 Vesiasteikko, veden-
kork.eusrni ttari 
Rekisteröivä veden-
korkeusmittari, lim-
nigrafi 
Vesiasteikolla varus-
tettu virtaama-asema 
Linnigrafilla varus-
tettu virtaama-asema. 
Virtaaman mittaus-
paikka 
Virtaaman mittauspato 
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KUVAUS 

2.-~~Vesijohto 50 M o,so-- --

0,50 Viemäri ) 200 M 

0,50 
160 M 

- - -
5 

- - -

0,35-a:~ 
- -

5 
-

0,35-o-~ 

0, 3s--{il: r 5 

0,3s--iQJ:r~ 

0,50 -< 

0, 25---® 12{ j 

0,25 -=@~f 

Ast. nrc:JJ N 60 + 23.45 

0.25~ 

' 

HUOMAUTUKSIA 

nErkitse IT!YÖS tekstillä 

nErkitse !T!YÖS tekstillä 

merkitse asteikon numero 
ja 0-pisteen korkeus 
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KOHDE KUVAUS ffi.O.fAUTUKSIA 

VFSILIIKENNEVÄYLÄ.T 

Laivaväylä ja sen 2,5(:,'<:?s-----
kulk.usyvyys 7·' 

- -Venereitti 0,25 5 3-
>- ---

Ankk.uripaikka t 
1 

VIITAT JA MERIMERKIT 

Pohjois:rrerkki 1 ks. Merenkulkuhallituksen 

t ohjeita, Merikarttojen 
Etelä:rrerkki :rrerkkien selitykset 

Länsi:rrerkki I 
Itä:rrerkki 1 
Vasemnanp. :rrerkki f 
Oikeanpuolein. :rrerkki 1 
Erikois:rrerkki 1 
Kari:rrerkki I 
Turvavesi:rrerkki 1 
LinjarrErkki Å.. 

Kummeli .... 
Tunnusmajakka Il 

POISTOr JA SIIRROT 

Poistettava o.so-x 

Kaivon siirto 
9 Siirrettävä 

J e 



7.4 HYDROLOGISTEN MERKINTÖJEN ESITYSTAPOJA 

SYVYYSKARTAN MALLIPIIRUSTUS 





H Y D R O L O G I S T E N 

T A P O J A 

LYHENTEITÄ JA SYMBOLEJA 

7.4/1 

M E R K I N T Ö J E N 

Yleisiä ja hydrologisia lyhenteitä ja symboleja 
Hydrologiset karttamerkit, asematunnukset yms. 
Vesikemiassa käytettäviä lyhenteitä ja symboleja 
Vesienkäsitteytekniikassa käytettäviä lyhenteitä 
ja symboleja 

Hydrologisten mallipiirustusten merkinnät 
Valuma-aluekartta 
Havaitut vedenkorkeuskäyrät 
Virtaamakäyrien mallipiirustukset 
Purkautumiskäyrä 
Pinta-ala- ja tilavuuskäyrät 
Säännöstelyrajat sekä keskiarvo- ja verhokäyrät 
Juoksutusohje 
Pysyvyyskäyrät 

SYVYYSKARTOITUS 

Syvyyskartan mallipiirustus ja piirtämisohje 

E S I T Y S -

sivu 

7.4/2 

7.4/4 
7.4/5 

7.4/8 
7.4/9 
7 .. 4/11 

7.4/13 
7.4/15 
7.4/19 

7.4/21 
7.4/23 

7.4/25 
7.4/27 

7.4/29 
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L Y H E N T E I T Ä J A S Y M B O L E J A 

YLEISIÄ JA HYDROLOGISIA LYHENTEITÄ JA SYMBOLEJA 

Merkintä 

A 

F 
L 
w 
Q 

Q 

q 
p 

E 

ET 
Ep 

EL 
E pot 
SM, u s 
FC 
WP 

WG 

s 
s 
~s 
WE, w n 
T 

D 
R 
R 

IR 
r 
r 

If 
f 
K 

DL 
Rh 
Fr 
Re 

Yksikkö 
2 km 2 ha m , I 

km 2 

% 

cm, m 
3 -1 m · S ; mm 

mm 
-1 -2 l·s•km 

mm 
mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm, % 

mm, % 

mm, % 

cm; mm 

3 mm, m 

3 mm, m 
mm 
oc, K 

oc. d-1 
-2 -2 W•m , J,m 

-2 -1 W•m · s , -2 -1 J·m • s 

-1 mm·h 
mm 

-1 cm·s 

m 

Selitys 

valuma-alueen ala; ala 
valuma-alueen ala 
järvisyys 
vedenkorkeus 
virtaama 

valunta 

valuma 
sadanta 
haihdunta; evaporaatio 
evapotranspiraatio 
astiahaihdunta 
järvihaihdunta 
potentiaalinen haihdunta 
maankosteus 
kenttäkapasiteetti 
lakastumisraja 
pohjaveden korkeus, pohjavesiva-
raston suuruus 
varasto 
kaltevuus 
varastoituminen, varaston muutos 
lumen vesiarvo 
lämpötila (esim. ilman, veden, 
maan) 
astepäivä 
säteily 
yhteiskorrelaatiokerroin 

säteilyn intensiteetti 
albedo, heijastuneen säteilyn osuus 
osittaiskorrelaatiokerroin 
infiltraatio, suodantaintensiteetti 
kokonaisinfiltraatio 
hydraulinen vedenläpäisevyys 
järven liuskaisuus 
hydraulinen säde 
Frouden luku 
Reynoldsin luku 



Merkintä Yksikkö 

n 
V 

1 

b 

h 

h 
V 

h p 
H 

d 

z 

u 
t 
V 

A 

N 
m 

NN 

N43 

N60 

LN 

HW 

MHW 

MW 

MNW 

NW 

HQ 
MHQ 
MQ 

s m-1/3 
3 m ., 1 

m 

m 

m, cm 

cm, m 
m 

m 

m 

m, cm 

m, cm 

m, cm 

m, cm 

m, cm 

3 -1 
m ·S 

3 -1 m •S 
3 -1 m ·S 
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Selitys 

Manningin kerroin 

tilavuus 
pituus (yleensä) 

leveys (yleensä) 

u 

korkeus (yleensä); staattisen ener-
gian korkeus 
nopeus korkeus 

painekorkeus 
kokonaisenergiakorkeus 

syvyys, halkaisija, paksuus 

korkeus asema 
tuulen nopeus 
aika 
virtausnopeus 
ero, muutos (yleensä) 
kokonaislukumäärä 

järjestystä osoittava luku 
valtakunnallisen tarkkavaaitusjär-
jestelmän 0-taso n. v. 1900 
valtakunnallisen tarkkavaaitusjär-
jestelmän 0-taso, v. 1943 
valtakunnallisen tarkkavaaitusjär-
jestelmän 0-taso, 1.1.1960 
Lapin tarkkavaaitusjärjestelrnän 
0-taso, n. N60 
ylin vesi, ylivesi, tietyn ajan-
jakson suurin vedenkorkeus*) 

keskiylivesi, tietyn ajanjakson 
eri vuosien suurimpien vedenkorkeuk-
sien keskiarvo 
keskivesi, tietyn ajanjakson veden-
korkeuksien keskiarvo 
keskialivesi, tietyn ajanjakson eri 
vuosien matalimpien vedenkorkeuk-
sien keskiarvo 
alin vesi, alivesi, tietyn ajanjak-
son matalin vedenkorkeus 

ylin virtaama, ylivirtaarna 

keskiylivirtaama 
keski virtaama 

*) Vedenkorkeuden, virtaaman ja valuman perusarvoina käytetään 
vuorokauden keskiarvoja, ellei toisin mainita 



l 1 
\./ 
Merkintä Yksikkö 

MNQ 3 -1 m ·S 

NQ 3 -1 m . s 

Hq -1 -2 l·s ·km 
MHq -1 -2 l·s ·km 
Mq -1 -2 l·s ·km 
MNq -1 -2 l·s •km 
Nq -1 -2 l·s-km 

Nq 1/20 
-1 -2 l·s•km 

7 .. 4/4 

Selitys 

keskialivirtaama 
alin virtaama, alivirtaama 
ylin valuma, ylivaluma 
keskiylivaluma 
keski valuma 
keskialivaluma 
alin valuma, alivaluma 
keskimäärin kerran 20 vuodessa 
sattuva alivaluma 

HYDROLOGISET KARTTAMERKIT, ASEMATUNNUKSET YMS. 

Merkintä Yksikkö 

0 

'1 
9 

' 9 
V 
V 
)j( 
[I] (f) 

® 
@] © 
[ID @ 

'V ... 
-.)-

..... 
l:::j -• 
llllf!I 

Selitys 

rekisteröivän laitteen yleismerkki 
kaukosiirtolaitteen merkki 
vesiasteikko, vedenkorkeusmittari 
rekisteröivä vedenkorkeusmittari, 
limnigrafi 
vesiasteikolla varustettu virtaama-
asema 
limnigrafilla varustettu virtaama-
asema 
virtaamanmittauspaikka 
virtaamanmittauspato 
virtaamanmittauskouru 
veden lämpötila 
suspendoituneen aineen virtaama 

veden kemialliset ominaisuudet 
veden biologiset ominaisuudet 
radioaktiivisuus 
pohjavesi, pohjaveden korkeus 

pohjavesi, pohjaveden korkeus, 
rekisteröivä 
maankosteus 

haihtumisastia (vapaa vesipinta) 
haihtumismittari 
lysimetri 
vaakalysimetri 



Merkintä Yksikkö 

:et 
V 
T 
T 
V 
± 
* ±±±± 
)( X >< 

c::::::) 

... 

.Cl. 

• 0 
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Selitys 

ilmastoasema 
sademittari 
sadetotalisaattori 
piirtävä sademittari 
maanpintasademittari 
lumen syvyys 
lumiasema 
lumilinja, lumen syvyys 
lumilinja, lumen vesiarvo 
lumi tyyny 

roudan syvyys tai paksuus 
jään paksuus 

I 

virtausmittaus, järven virtauksen 
suunta 

pultti kalliossa 
pultti kivessä 
uurrettu rengas kalliossa 
uurrettu rengas kivessä 

VESIKEMIASSA KÄYTETTÄVIÄ LYHENTEITÄ JA SYMBOLEJA 

Merkintä Yksikkö 

Standardoidut suureet: 
-1 

CODCr mg•l 

-1 mg•l 

KMno4-luku -1 mg·l 

BOD mg•l -1 

BOD 7 mg·l 
-1 

-1 BOD mg·l n 

IOD mg•l 
-1 

TOD mg-1 -1 

Selitys 

kemiallinen hapenkulutus, hapetus 
dikromaatilla 
(Chemical Oxygen Demand, oxidation 
with dichromate) 
kemiallinen hapenkulutus, hapetus 
permanganaatilla (tulos ilmoitettu 
happena) 
(Chemical Oxygen Demand, oxidation 
with permanganate) 
permanganaattiluku (tulos ilmoi-
tettu permanganaattina) 
biokemiallinen hapenkulutus 
(Biochemical Oxygen Demand) 
biokemiallinen hapenkulutus 7 vuo-
rokauden inkuboinnin jälkeen 
biokemiallinen hapenkulutus n:n 
vuorokauden inkuboinnin jälkeen 
välitön hapenkulutus 
(Immediate Oxygen Dernand) 
hapen kokonaiskulutus 
(Total Oxygen Demand) 



Merkintä Yksikkö 

TOC mg • 1 1 

TIC -1 mg-1 

-1 TC mg•l 

pH pH-yksikkö 
-1 

(525 mS•m 
-1 

1St mS•m 

Standardoimattomat suureet: 
-1 SS mg·l 

TS 

vs 

vss 

Crtot 

PP04 

Fe aq 
Mn aq 
chl-a 
NaLS 
HHDN 
HEOD 
DEHP 
DOP 

-1 mg•l 

-1 
mg-1 

-1 mg•l 

-1 pg·l 
-1 p.g • l 
-1 µg•l 
-1 µg•l 
-1 µg•l 
-1 µg•l 
-1 µg,l 
-1 mg·l 
-1 µg·l 
-1 µg•l 
-1 

J.lg·l 
-1 mg·l 
-1 1 ng · 1 , pg · kg-
-1 -1 ng · l , pg · kg 

µg· f 1, mg · kg-1 
-1 µg-1 
-1 L 2-DCE mg• l 

a -1 
L L 2 -TCE µg · 1 

a -1 
MCPA 
2. 4-D 

µg•l 
-1 µg•l 
-1 2.4.5-T µg•l 

7 .. 4/6 

Selitys 

orgaaninen hiili 
(Total Organic Carbon) 
epäorgaaninen hiili 
(Total Inorganic Carbon) 
kokonaishiili, hiilen kokonaismäärä 
(Total Carbon) 
happamuus aste 
sähkönjohtavuus lämpötilassa 2s 0 c 
sähkönjohtavuus lämpötilassa t 0 c 

suodatusjäännös (kiintoaine) 
(Suspended Solids) 
haihdutusjäännös (kuiva-aine) 
(Total Solids) 
hehkutushäviö 
(Volatile Solids) 
kiintoaineen hehkutushäviö 
(Volatile Suspended Solids) 
kokonaistyppi, typen kokonaismäärä 
ammoniumtyppi 

nitraattityppi 
nitriittityppi 
kokonaiskromi 
fosfaattifosfori 
kokonaisfosfori 
kokonaisrikki 
liuennut rauta 
liuennut mangaani 
klorofylli a 
natriumlignosulfonaatti 
aldriini 
dieldriini 
dietyyliheksyyliftalaatti 
dioktyyliftalaatti 
1.2-dikloorietaani 
1.1.2-trikloorietaani 
kloorimetyylifenoksietikkahappo 
2.4-dikloorifenoksietikkahappo 
2.4.5-trikloorifenoksietikkahappo 



Merkintä Yksikkö 

TCP -1 -1 mg• kg , Jlg · l 
TeCP -1 -1 mg ·kg, µg · l 
PCP -1 r1 mg• kg, pg · 
HCB -1 -1 ng · 1 , pg · kg 
PCB -1 -1 ng • l , µg, kg 
PAH pg•l -1 

NTA mg·l -1 

i-BHC -1 -1 ng • l , µg-kg 

<X -BHC -1 -1 ng,l, pg-kg 
/3 -BHC -1 -1 ng-1 , pg • kg 
cf-BHC -1 -1 ng• l, pg•kg 
DDT mg • kg-1 

THM -1 µg-1 
ATU 
TPTZ 

Väri 
Sameus 
Kovuus 
Alkali teetti 
Asiditeetti 
Perustuotanto 
Perustuotantokyky 

7 .. 4/7 

Selitys 

trikloorifenoli 
tetrakloorifenoli 
pentakloorifenoli 
heksaklooribentseeni 
polyklooratut bifenyylit 
polysykliset aromaattiset hiili-
vedyt 
nitrilotrietikkahappo 
lindaani, ~-heksakloorisyklohek-
saani 
d-heksakloorisykloheksaani 
~-heksakloorisykloheksaani 
o-heksakloorisykloheksaani 
l.l.l-trikloori-2.2-bis(4-kloori-
fenyyli) etaani 
trihalometaanit 
allyylitiourea 
2.4.6-tri(2'-pyridyyli)-l.3.5-
triatsiini 

Ei ole vakiintuneita lyhenteitä, 
joita voisi suositella 
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VEDENKÄSITTELYTEKNIIKASSA KÄYTETTÄVIÄ LYHENTEITÄ JA 
SYMBOLEJA 

Merkintä Yksikkö 

MLSS 

MLVSS 

C 

-1 mg-1, kg 

-1 mg•l 
-1 rng-1 
-1 mg·l 
-1 kg•d 
-1 -1 kg•h, kg·d 
-1 -1 kg· h , kg• d 

3 -3 -1 m -m ·h 
-1 3 -2 -1 m•h, m •m h 

cNH3 
LBOD7 
Lss 
LTS 
Lq/V 
Lq/A 

-1 -1 
LBOD7/MLSS kg-kg ,d 

-3 -1 kg·m·d LBOD7/V 
LSS/A 
LSV/A 
Lq/W 
ta 
ts 
R 

qR 
Q 

Qdim 
Qmin 
OUR 

oc 

svo,s 
SVI 

ES 
Ep 

EBOD7 
r 

-2 -1 kg•m·d 
3 -2 -1 mm •h 
2 -1 m •h 

h 

h, d 

% 
m3. h -1 

3 -1 3 -1 m ·d,m •h 
3 -1 3 -1 m •d,m ·h 
3 -1 3 -1 m •d,m -h 

mg. g-1. h-1 

-1 -1 kg· d , kg• h 

ml· 1-1 
3 -1 -1 cm • g , ml• g 

% 

% 

Selitys 

ilmastusaltaan kiintoainepitoi-
suus, -kuorma 
(Mixed Liquid Suspended Solids) 
ilmastusaltaan orgaanisen aineen 
pitoisuus, -kuorma 
(Mixed Liquid Volatile Suspended 
Solids) 
pitoisuus 
happipitoisuus 
amrnoniurntyppipitoisuus 
BOD 7-kuorma 
kiintoainekuorma 
kuiva-ainekuorma 
hydraulinen kuorma 
pintakuorma 
lietekuorma 
tilavuuskuorma 
lietepintakuorma 
lietetilavuuskuorma 
reunakuorrna 
viipymä 
lieteikä 
kierrätys suhde 
palautuslietevirtaama 
virtaama 
mitoitusvirtaarna 
minimi virtaama 
hapen tarve 
(Oxygen Utilization Rate) 
hapetuskapasiteetti 
(Oxygen Capacity) 
0,5 h laskeuma 
liete indeksi 
lietteen erotusaste 
puhdistusteho fosforin suhteen 
puhdistusteho BOD 7 :n suhteen 
ominaissuodatusvastus 
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KOHDE KWAUS HUOMAUTUKSIA 

Valuma.-alueen raja Tavallisimnat mittakaavat 
1.00 1: 20 000 - 1: 200 000 

Osa-alueen raja 0,70 ----- ks. Suaren vesistöalueet 
1:1 milj. (Hydrologian 
toimisto) 

Vedenkorkeuksia ja 1 tai 6 - - - - - - - - - - - - - - 0. 25 
virtaamia kuvaavat 
käyrät, vuosiluku 2 7 ·-·-·-·-0,25 

joka päättyy: 3 .. 8 ··-··-··-·- 0.25 

4 ,, 9 0,25 

5 " 0 0.50 
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Vedenkorkeuksien pysyvyys Palusjärvessä 
vuosina 1947 -1966 
Asteikko nro 3 Tuv 8 (Sahan silta) 
0-piste N 43 + 27, 87 rn 

W= 29 33 (1955-1966) 

29,00 t---------~-..------

28,50 "--------~-----------J 
0 50 

Pysyvyys 

Pvm. 

% 100 

Tnro Piirustuksen nro 





v,, 

o, 
\ 8,4 

~3. 
\L 

6 

~,o 

18,5 
12,0 

12,5 

9,2 

7,7 
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SYVYYSKARTOITUS 

Syvyyskäyrinä käytetään (0,5); 1,5; 3; 6; 10; 15; 20; 25; jne. käy-
riä. 

20; 40; 60 jne. metrin syvyyskäyrät (johtokäyrät) piirretään 0,35 
mm:n levyisellä viivalla ja muut syvyyskäyrät 0,18 mm:n levyisellä 
viivalla. Syvyyskäyriin piirretään pohjan kaltevuuden suunnan 
osoittavia rinneviivoja. 

SYVYYS LUVUT 

Syvyyskäyrän syvyysluvut sijoitetaan niin tiheään, että tietyn sy-
vyyskäyrän syvyysarvo on helposti todettavissa. Luvut sijoitetaan 
rinteen noususuuntaan katsottaessa oikeinpäin. 

Syvyystietoja lisätään merkitsemällä karttaan mittausaineistosta 
valittuja syvyyslukuja siten, että ne mahdollisimman hyvin täyden-
tävät syvyyssuhteiden esitystä. Salmen matalimman kohdan sekä pai-
kallisesti matalimman ja syvimmän kohdan syvyys kuvataan aina. 

Alle 10 metrin syvyyttä osoittavat syvyysluvut merkitään karttaan 
0,1 metrin, 10 20 metrin syvyyttä osoittavat syvyysluvut 0,5 
metrin ja yli 20 metrin syvyyttä osoittavat syvyysluvut metrin 
tarkkuudella. Järven syvimmän kohdan syvyysluku merkitään 0,1 met-
rin tarkkuudella ja alleviivataan. 

Syvyysluvun korkeus on 1,8 mm. Syvyysluku sijoitetaan karttaan 
siten, että desimaalipilkku osoittaa mittauskohdan, kun syvyys on 
alle 20 metriä tai kun kyseessä on järven syvin kohta. Muulloin, 
kun syvyys on 20 metriä tai enemmän, merkitään syvyyttä osoittava 
kokonaisluku siten, että sen kannan keskikohta osoittaa mittauskoh-
dan. 

MUUT TIEDOT 

Kiintopisteitä ja monikulmiojonon pisteitä koskevien merkintöjen 
osalta noudatetaan yleisohjeissa annettuja merkintäohjeita. 



7.5 VESIKASVEISTA KÄYTETTÄVÄT MERKINNÄT 





1 

sve s y t r m 

inen mi n 

Tummolohnoruoho lsoetes lacustris 

Vaolealohnoruoho L echinosporo 

vikorte Equisetum fluviatile 

!solumme o, -P Nymphaea alba 

Pohjanlumme N. candido 

Suomenlumme ooo P N. tet rogona 

Ulpukko o P Nuphar lutea 

Konnanulpukka o N. lo 

Karvalehti oo -P Ceratophyllum demer sum 

Rentukka Coltha t r is 

kin oo Ronunculus circinotus 

kin R. peltotus 

Purosötkin oo R. trichop llus 

Merisätkin R. 

Rantoleinikki R. re ans 

Jo lein p R. linguo 

Pouni ko o p Crassula aquatico 

K lka Potentillo palustris 

Rantakukka t h rum salicorio 

Kieh 00 Myrio llum verticillatum 



1uom1n iraen nimi 

Tähkö-ärviö oo 

Ruskoärviö 

Vesi kuusi 

Myrkkykeiso op 

lsovesirikko 

Katkeravesirikko oE,ooP 

Kolmihedevesirikko oE,ooop 

Äimäruoho o 

Vesinenötti 

Pensaita 

Ronta-olpi 

Terttualpi 

Vesihierakka o 

lsohierokka 00 1- P 

Vesitotar o 

Kotkeratator 

Raote 

Mutoyrtti oo 

lsovesi herne oP 

Rimpivesi herne 

Pikkuvesiherne o 

Pikkuvesitähti 

2 

Myriophyllum spicatum 

M. olterniflorum 

H ippuris vulgaris 

Cicuto virosa 

Elatine alsinostrum 

E. hydropiper 

E. triandra 

Subularia aquatica 

Rorippa amphibia 

Lysimochio vulgoris 

L. thyrsifloro 

Rumex aquaticus 

R. hydrolaphatum 

Pol ygonum amphi bium 

P. hydropiper 

Menyanthes trifoliota 

Limosella aquatico 

Ut iculorio vu is 

U. intermedia 

U. minor 

Callitriche palustris 

T T T T 
T T T 

-0 

0-0- 0-
0- 0-

z z z z 
z z z 



7 .. 

1ucunen lin1n n t inen 

lsovesitöhti 0 1 00P Callitriche cophocorpa 

invesitöhti ooP C. hamulata 

Uposves itähti oo C. hermo roditica 

Nuottaruoho ooP Lobelia dortmcmno 

Sarjarimpi o Butomus umbellatus 

Ratamosarpio ooP Alismo plontogo-oquatica 

tykeiholehti oP Sagittaria sagittifolia 

Kelluskeiholehti o S. notons 

Vesi rutto oE,ooo P Elodea canadensis 

Sahalehti oo Stratiotes aloides 

Kilpukka oE,oooP Hydrocharis morsus- ranae 

Merivita o Potamogeton fili mis 

Hapsivita o P. pectinatus 

Li ita oo P. com pressus 

Hentovito oo P. pusillus 

Pikkuvita P. berchtold 

lehtivito P. obtusi lius 

Purovito P. alp nus 

Uistinvita P. natans 

Heinävita P. gromineus 

Völ kevi ta oo P. lucens 

Pitkölehtivita o P. prae 
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suomenkielinen nimi tieteellinen nimi 

rv rv rv rv 
Ahvenvito Potamogeton perfoliatus ,.,._, ~ tv 

rv rv rv rv 

Tuppivita 00 P. voginotus h h h h 
h h h 

Meri houra 0 Zannichellia palustris v-' v-' v-' 
v-' v-' 

Merihopsikka Rupp ia moritimo ei\ c/1. c/1. 
00 

c/1. cl\ 

Kur jenmiekka 00 p 1 ris pseudacorus V V V V 

\I V V 

Rentovihvilä -P Juncus bulbosus wwww 
www 

Merikaisla 00 Scirpus maritimus v v r v r v v 

Järvi kaisla Schoenoplectus lacustris 1 1 1 1 
1 1 1 

Sini kaisla 0 S. tabernoemontoni 

Rantaluikka o P Eleocharis polustris \ \ \ \ 

\ \ \ 

Mutaluikka oo P E. momillota I I I I 
I I I 

Meriluikka 0 E. uniglumis 11 11 11 11 
11 11 11 

Hapsi luikka E. acicularis \\ \\ \\ \\ 

\\ \\ \\ 

Pikkuluikka E. parvula 
y y y y 

00 y y y 

Sarat Corex sp. \V/ \VI \VI \VI 

\V/ \V/ \VI 

Piukkasara o E, oooP C. elato ff,. ff,. ff,. ft.. 

ft,, ! h, 

Viiltosoro oP C. acuta M M M M 
M M M 

Vesi sara oE C: oquatilis w w w w 
w w w 

Jouhisaro C. lasiocarpa '+' '+' '+' 'f .., '+' 't' 

• 
Luhtasora oP C. vesicaria • • • • •• • 
Pullosara C. rostrato 'V\} 'v 'v 

\} \} 'v 

Vars tasora oo, -P C. pseudocyperus 6 6 6 6 
6 6 6 
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suomenkielinen nimi tieteellinen nimi 

Rantosara 00 1 -P Corex riporia 

Järviruoko Phrogmites oustrolis 

Ojosorsimo ooP Glyceria fluitons 

lsosorsimo o 1 -P G. moximo 

Piuru o, - p Scolochloo festucocea 

Rontapuntarpöä Alopecurus oequalis 

Ruokohelpi oP Pholoris orundinacea 

K a I m o juu r i oo Acorus colomus 

Vehka oP Collo polustris 

Ristilimosko o Lemno trisulco 

Pikkulimasko ooP L. minor 

!soi imosko oo Spirodelo polyrrhizo 

Merinäkinruoho o Nojos marina 

Pikkupalpokko o P Sporgonium minimum 

Pohjonpolpakko ooE S. hyper boreum 

Siimapolpakko oooP S. gromineum 

Heinäpolpokko S. ongustifolium 

Rantapolpokko oP S. emersum 

Hooropalpokko 0E 1 ooP S. erec tum 

Palleropolpokko o, -P S. glomerotum 

Leveäosmonkäömi ooP Typho lotifolio 

Kapeaosmonköömi -P T. ongustifolio 

p p p p 
p p p 

b b b b 
b b b 

+ + + + 
+ + + 

• • © ® @!, 11, C • 11, 

e • • $ @ • • • e • • e 

• e • • • • • c • • a @ 

• tie ••• $ •• & •• . . . . . . . . . . . . 
O•O•O•O•O 
• 0 • 0 • 0 • 0, 

J J J J 
J J J 

1::. 1::. 1::. 1::. 
l:. l:. 1:. 

7 7 7 7 
7 7 7 

L L L L 
L L L 

r r r r 
r r r 

F F F F 
F F F 

' . . ' . . ' 



suomenk n 

Sammaleet 

Nökinpartaiset levät 

o melko harvinainen 
oo harv i n a i ne n 
ooo hyvin harvinainen 

puuttuu 

7.. 6 

inen nimi 

Bryophyta 

Chara spp 

P Pohjois-Suomessa, 66° leveysasteen pohjoispuolella 
E Etelä - Suomessa, 66° 1 eveysasteen eteläpuole Ilo 

- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - - -
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E 
POHJATUTKIMUSMERKINNÄT KARTOILLA 

KAIRAUKSET 

TÄRYKAIRAUS 
PISTO- TAI L YÖNTIKAIRAUS 
PORAKONEKAIRAUS TANGOILLA 

PAINOKAIRAUS 

PURISTINKAIRAUS 

HEIJARIKAIRAUS 

SIIPI KAIRAUS 

PUTKIKAIRAUS 

KALLIONÄ YTEKAIRAUS 
kaltevuus vaakatasosta 

- reiän suunta (-nuolen suunta) 
- reiän pituus vaakatasoon projisoituna (-nuolen pituus) 

Merkkien koko voidaan valita kartan mittakaavan mukaan 
Suositeltavat koot ovat: 
1 : 100 - 1 : 1 000 1 : 500 - 1 : 5000 1 : 4000 - 1 : 10000 

4mm 3 mm 2 mm 

GEOFYSIKAALISET LUOTAUSLINJAT 
ESIM. 

SEISH 1 

200 400 SEISMINEN LUOTAUSLINJA 

KAIRAUSTEN PÄÄTTYMINEN 

KAIRAUS LOPETETTU MÄÄRÅSYVYYTEEN 

KAIRAUS PÅÅTTYNYT TllllllSEEN MAAKERROKSEEN 

KAIRAUS PÄÄTTYNYT KIVEEN TAI LOHKAREESEEN 

KAIRAUS PÄÄTTYNYT KIVEEN, LOHKAAEESEEN TAI KALLIOON 

KAIRAUS PÅÅTTYNYT KALLIOON 

KAIRAUS PÅÅTTYNYT KALLIOON, VARMISTETTU 
KALLIOKAIRAUKSELLA 

KALLIONPINTA HAVAITTU KOEKUOPALLA 

NÄYTTEENOTTO 
(Q) HÅIRIINTYNEET MAANÄYTTEET 

2-4 mm -l 1---
() HÄIRIINTYMÄTTÖMÄT MAANÅYTTEET 

4-6 mm-, f---

MUUT TUTKIMUKSET 
0 KOEKUOPPA 

4-6mm-ol 
2-4 mm --1 GEOTEKNISET ERIKOISTUTKIMUKSET 

[g) PAINUMAMITTAUS, 

LYHYTAIKAINEN POHJAVEDENPINNAN HAVAINTO 
PUTKESSA TAI AVOIMESSA REIÅSSÅ 

VEDENPINNAN HAVAINTO KAIVOSSA 

POHJAVEDENPINNAN HAVAINTOPUTKI 
PYSYVÄÄ TARKKAILUA VARTEN 

6 HUOKOSVEDENPAINEEN MITTAUS 
4mm -----1 f--

KORKEUSKÄYRÄSTÖT 
- - - rv -+14-,...., - - -
-- - ,v -+15-N -- -

rv -+16 - ,v - - -

- - - "' 4 ,V - - -
- - - ,V 5 - 'V - - -

--,i,-+6 ,y---

- - 1 -•24- 1 - - -
--- 1 -•25- 1 ---
-- - 1 -+26- 1 ---

- - - 11 -+34- 11 - - -
---ll-•35-11---
- - - 11 -•36- 11 - - -

- ... -•29-·, 
-- - · •-+30- · ·---
- - - · ·-•31-•. - - -

- - -oo-•39-oo- - -
- - -oo-•40-oo- - -
- - -oo-+41-oo- - -

---M--1-M--
---M-!0-/YI---
---M-,1-M---

- - - /... 4 - /.. - - -
- - - /... -· 5 - /... - - -
---1,..-+6- /...---

TURPEEN ALAPINNAN ARVIOITU 
KORKEUSTASO 

LIEJUN ALAPINNAN 
ARVIOITU KORKEUST ASO 

SAVEN ALAPINNAN 
ARVIOITU KORKEUSTASO 

SIL TIN ALAPINNAN 
ARVIOITU KORKEUSTASO 

HIEKAN YLÄPINNAN 
ARVIOITU KORKEUSTASO 

SORAN YLÄPINNAN 
ARVIOITU KORKEUSTASO 

MOREENIN YLÄPINNAN 
ARVIOITU KORKEUSTASO 

KALLIOPINNAN ARVIOITU 
KORKEUSTASO 

KOORDINAATTI- JA KORKEUSTASOTIEDOT SYVYYSKÄYRÄSTÖT 

Tutkimuksen 
tunnusnumero 

W +10,0 ... •10,7 
16.3. - 30.9. 74 

ki~~~~~~ifen y:10220 •46,3(N60) K · · t o{x-27200 + 
Maakerroksen ala- 1• 3 Sa • 45·0 .Sa 
pinnansyvyys 7.SHk •38,8 Hk 
maan pinnasta (m) 10,0 Mr •36,3 Mr 

Kalliopinnan syvyys 1QO Ko 
maanpinnasta (m) 

•36,3 Ka 
•33,3 

Pohjaveden pinta pohja-
vesiputkessa korkeudella 
+10,0. +10,7 aikana 
16.3. - 30.9.74 
Maanpinnan korkeustaso 
(korkeusjArjestelmft) 
Maakerroksen alapinnan 
l<orkeustaso 
Kalliopinnan korkeustaso 
Kalliokairauksen tai 
-porauksen päättymistaso 

Vesihallitus 

4 ,V ----N-5-N---6-N-

---,v- 9 -,v---
- - - ,V - ,o - ,V - - -
---rv-11-rv--

---1 4-1 
---1-s-1---
---1-6-1 

---11-4-11---
---11 - 5 -ii ---
- - -11 - 6 -11 

TURPEEN ALAPINNAN ARVIOITU 
SYVYYS MAANPINNASTA (m) 

LIEJUN ALAPINNAN ARVIOITU 
SYVYYS MAANPINNASTA (m) 

SAVEN ALAPINNAN ARVIOITU 
SYVYYS MAANPINNASTA (m) 

SIL TIN ALAPINNAN ARVIOITU 
SYVYYS MAANPINNASTA (m) 

Nro 700 © Rakentajain Kustannus Oy ja Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y. 
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MAALAJIALUEET MAALAJIALUEEN RAJA 

Maalaji ryhmä Maalaji Kartalla 
lyhennys 

[D 

[BJ 

ELO-
PERÄISET 
MAALAJIT 

HIENO-
RAKEISET 
MAALAJIT 

KARKEA-
RAKEISET 
MAALAJIT 

MOREENI-
MAALAJIT 

PAINOKAIRAUS 

_ __;+;1-lf--- MAANPINTA 

lyhennys 

Gu 

Si 

[8D 

0 

,---!j::,<!,1,-..-.....J 1t1~1~:AUKSEN 

HAVAITTU v1::DENP1NTA 

1 ll.tNN TAU<O 
KAlRAUKSESSA 

~1111:;;;.;w;;:;;;;:;; .. ;:;_~o L=~~~A 

1---1 
kN 1 0 0 20 l,Q ,o 10 100 pk/0.h 

-1~'"'" 
1 kN = 10 mm..i-1 puolikierrosta/0,2 m 

10 mm= 20 pk/0,2 m 

POHJA VESI PUTKI 

HAVAINT0VÅLI 1.1 .. 30.11.74 

Pp •28.0 PUTKENPÄÅ 

M • 26,6 
MAANPINTA 

11 
11 YLIN POHJA-
11 w • 24,2 VEDENPINTA 

1 ris.s.74 
11 ALIN POHJA-
1L,...::...:,W.. VEDENPINTA 
11 15.2.74 

1 SIIVILÅOSA 

rasleri 

§ ,.,, 

ITIIJ 1 

11 11 11 
11 11 11 

0 

§ A -D 

vAri 

B TURVE 

tumman LIEJU 
harmaa 

EJ SAVI 

B SILTTI 

1 keltainen 1 HIEKKA 

EJ SORA 

B MOREENI 
siitti-, hiekka-
soramoreeni 

TÄYTEMAA 

1 punainen 1 KALLIOINEN 
ALUE 

. ,,·l'ITI t,-,,.:- KALLIO-
B.yunainen :::Z PALJASTUMA ·.1.,.,.,.1.,.,. 

lyhennys 

1 Hk\ ... ~a 1 

rasteri viiri 

lm;\~" 1 

Reuna-alue 

Lievealue 

Hiekan p!l!lll!I 
olevan 11avikerroksen 
paksuus yli 1 m 

Hiekan p!l!IIIA olevan 
savikerroksen paksuu15 
1 ... h m. kerro15p11ksuus 
h valitaan siten, ett!I 
aluejako parhaiten palvelee 
geoteknist!I suunnittelua 

Saven p!l!lll!I oleva 
hiekan lieve11lue. 
Hiekkakerroksen 
paksuus yli 1 m . 

POHJATUTKIMUSMERKINNÄT KARTOILLA 

PURISTI N KAIRAUS 

loO 10 120 ,,o 200 
Vaippawa1tu1 fs. kN/m2 

10 mm - 2MN/m2 

40kN/m2 

HEIJARIKAIRAUS 

~mm 

+ 20.3 
- - ---,_ - .,_ - - - c :: =~ 140 

,-------...1 
'-------- 160 

200 
,---.r-

L - - "\._ L - - - - - - 190 
r--.r---- ---··- -, 

C :::.:::: ::::- = = 180 ::: = - - - = ::_ = 400 

20 40 60 BO 100 i/0,2 m 

10 mm = 20 ly0ntiä/0,2 m 

SIIPIKAIRAUS 

l-'---+-+-4-t--+--i-----+-">t,iipi ,i 
'----i---+--+-4--...---'-""PG'"" alu 

10 20 )0 <,0 S0 60 kN/•2 

10 mm= 10kN/m2. 

5 s = hliriintymltt0man maan leikkaualujuua aiipikairalta 
9 •h •hlirityn maan leikkaualujuua siipikairalla 
••i = iilinnöslujuus 

PORAKONEKAIRAUS 
TANGOILLA 

-J~mm 

Rako (kair11aj11n 
havaintoja 

voidaan merkltA) 

K 

•25.0 

1--r-+--,---j k11irausvastus s/m 
240 120 o 10 mm - 120 s/m 



TlRYKAIRAUS 
PISTO- TAI 
LVÖNTIKAIFIAUS 

PUTKI KAIRAUS 
PORAKONEELLA 
TAIJUNTATEN 

+ 35,7 
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KOEKUOPPA 

KALLIONÄYTEKAIRAUS 

vm - vesimenekki (L)/(min · m 
r - rakoluku kpl/m 

4mm 

SEISMINEN LUOTAUS 
LINJA 1 

200 

J 4500 
4900 

D ,B B C 

NÄYTTEENOTTO JA 
LABORATORIOTULOKSET 

400 

MAANOPEUKSIA m/s 

ARVIOITU f'OHJAVEOENPINTA 
(TÄI - - -ARVIOITU 
MAAKERROKSEN RAJA) 

PISTETULKITTU 
KALLIOPINTA 

PROFIILITULKITTU 
KALUOPINTA 

PINTAKALLIONOPEUS m/s 
SYVÄKALLIONOPEUS m/s 

LUOKKA CA·D )_ 

W = vesipitoisuus prosentteina 
kuivapainosla ___ _ 

- F - hienousluku ____ _ 

Sk - hlliriintymllttOman maan leikkauslujuus 
kartiokokeella 

s1 = sensitiivisyys kartiokokeella 

20 , 30 kN/m 2 

40 60 St 

MAALAJIMERKINNÄT (Geotekninen maaluokitus) 
- merkinnöistä käytetään ensisijaisesti oikealla 
puolella esitettyjä maalajimerkintöjä MAALAJIRAJAT 

MAALAJI- MAALAJIT RYHMÄ 

/ 

'- HUMUSMAA 

/ 
t-- TURVE ' w 
(/) 

-< t:: v a:-, 
w< 0.....1 o< LIEJU 

I'-., ...1<-w~I:!:!. 

SAVI 
t--t--

SILTTI 
'i:a:~!. 

HIEKKA 

:.::: UJ ..J a::.::: < SORA :'.2~~g 
1-"" SIL TTIMOREENI 
LN, 

V,,, zt:: HIEKKAMOREENI 
l/'J' t:J~ 
w SORAMOREENI 
IA• 

KIVIÄ 

LOHKAREITA 

KIVI TAI LOHKARE 

') merkin korkeus osoittaa lohkareen koon 

Hm 

"' 
N Tv 
N 

"' ,;, Lj 

,V 
1 
1 Sa 
1 

11 
11 Si 
11 .. .. Hk .. 

bo 

"' Sr 
0( 

"' SiMr 
11 

1N HkMr 
i;.; 
1N SrMr 

• 
A Ki 
A 

" Lo 

' [}( läpiporattu 

VÄRIT 

harmaa 

sininen 

violetti 

keltai-
nen 

vihrell 

ruskea 

') 

MAANPINTA, 
VESIALUEILLA POHJAN PINTA 

VESIPINTA 

TUTKIMUSTULOSTEN PERUSTEELLA 
ARVIOITU MAALAJIRAJA 

TUTKIMUSTULOSTEN PERUSTEELLA 
ARVIOITU KALUOPINTA 

TODETTU KALLIOPINTA 

KAIRAUSTEN PÄÄTTYMINEN 

++ 
11 
lJ_ 

-ll 
-il 
t 

KAIRAUS LOPETETTU MÄÄRÅSYVYYTEEN 

KAIRAUS PÄÄTTYNYT TIIVIISEEN MAAKERROSTUMAAN 

KAIRAUS PÄÅTTYNYT KIVEEN TAI LOHKAREESEEN 

KAIRAUS PÅÄTTYNYT KIVEEN, LOHKAREESEEN TAI KALLIOON 

KAIRAUS PÄÅTTYNYT KALLIOON 

KAIRAUS PÄÄTTYNYT KALLIOON, 
VARMISTETTU KALLIOKAIRAUKSELLA 





7.7 KUIVATUSSUUNNITELMAN PIIRUSTUSMERKINNÄT 
Kartat 
Pituus leikkaus 
Poikkileikkaus 
Merkkiselitykset 

SALAOJITUSSUUNNITELMAN KARTTAMERKINNÄT 
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KUIVATUSSUUNNITELMAN KARTAT JA PIIRUSTUKSET 

S I S Ä L T Ö 

SUUNNITELMAKARTTOJEN JA PIIRUSTUSTEN LAATIMINEN 

1 KARTAT 
1.1 Sijaintikartta 
1.2 Yleiskartta 
1.3 Valuma-alueen kartta 
1.4 Asemakartta 

1..5 Kuivatuskartta 
1..6 Lehtijakokartta 
1.7 Esittelykartta 
1.8 Nimiö 

2 PITUUS- JA POIKKILEIKKAUSPIIRUSTUKSET 
2.1 Pituusleikkaukset 
2.2 Poikkileikkaukset 

3 RAKENNELMIEN JA LAITTEIDEN PIIRUSTUKSET 
4 TILUSLAJIKUVIOIHNISSA KÄYTETTÄVIÄ MERKINTÖJÄ JA LYHENTEIT~ 
5 MAALAJI- JA KAIVULUOKITUKSET SEKÄ NIISTÄ KÄYTETTÄVÄT 

LYHENTEE1r 
6 KÄYTETTÄVIÄ SUUREITA JA NIIDEN MERKINTÄTAPOl.TA 
7 KARTTA JA PIIRUSTUSMALLIT SEKÄ MERKINTÄSELITYKSET 

Kuivatuskartta 
Kuivatuskartan merkinnät 
Kuivatuskartan väritysmerkinnät 
Pituusleikkaus 
Putkiojan pituusleikkaus 

Poikkileikkausmalleja 
Pituus- ja poikkileikkausten merkinnät 

SALAOJITUSSUUNNITELMAN KARTTA.MERKINNÄT 
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S U U N N I T E L M A K A R T T O J E N 
T U S T E N L A A T I M I N E N 

J A - P I I R U S T U S -

Suunnitelmaan liitettävistä kartoista ja piirustuksista on ve-
siasetuksessa monia määräyksiä. Vesiasetuksen 3. luku käsitte-
lee hakemusasiain suunnitelmia, joihin vesistön järjestely 
kuuluu. Tämän luvun alkuosassa on yleisiä määräyksiä suunni-
telman laatimisesta ja siitä miten erilaatuiset kartat ja pii-. 
rustukset laaditaan ja mitä tietoja niistä tulee käydä ilmi. 
Luvun 65 §:ssä on puolestaan luettelo:mainen ohje siitä mitä 
karttoja, piirustuksia, selostuksia yms. vesistön järjestelyä 
koskevaan suunnitelmaan on tarpeen mukaan otettava. Ojitusta 
ja ojitustoimitusta koskevassa vesiasetuksen 6 luvussa on sen 
78 §:ssä ojitussuunnitelman osalta edellä ma.inittua vastaava, 
luettelon tapaan laadittu ohje. Näihin vesiasetuksen määräyk-
siin on kuivatussuunnitelman laatijan syytä tarkoin perehtyä. 
Sisällöltään nämä määräykset eivät ole kovin sitovia ja ne an-
tavat riittävää väljyyttä esimerkiksi karttojen ja piirustus-
ten mittakaavan valinnalle. Määräysten päätarkoitus on tuoda 
esiin sellaisia seikkoja ja näkökohtia, jotka on otettava tai 
on tarpeen ehkä ottaa huomioon erilaatuisia suunnitelmia laa-
dittaessa. 

1 K A R T A T 

1.1 SIJAINTIKARTTA 

Sijaintikartan tehtävänä on ilmaista hankkeen sijainti siten, 
että sen voi paikallistaa tiekartalla tai muulla parhaiten 
tässä mittakaavassa 1:200 000 olevalla kartalla. Karttaan 
rajataan sellainen alue, johon sisältyy jokin merkittävä kes-
kus tai muu kohde niin, että seutua tuntematonkin voi paikal-
listaa hankkeen. Kartta tulee aina esittää pohjois-eteläsuun-
nassa, jolloin pohjoisnuolta ei tarvita. 

Sijaintikarttaan on yleensä merkittävä: 

- hankkeen sijaintikohta 
- päätiet; tieyhteys ja mahdollinen tienviitta kohteeseen 
- lähin kyläkeskus 
- suurehkot järvet ja joet sekä P1erkittävät rnaastokohteet 
- kartan mittajana. 

Ojitussuunnitelmassa sijaintikartta, jonka minimikoko on 
12 cm x 12 cm, sopii hyvin kuivatuskartan etulehdelle, joskin 
erillistäkin karttalehteä voi<laan käyttää. Vesistön iärjeste-
lysuunnitelman kohdalla ei vesiasetuksessa ole määräystä si-
jaintikartasta, koska ilmeisesti on katsottu hankkeen siiain-
nin käyvän hyvin ilmi jo yleiskartasta järjestelyjen laajuuden 
vuoksi. Jos sijaintikartta on tällöinkin tarpeen, ~iirretäÄn 
se A4 kokoisena. Sijaintikartassa esitetään vain tietoja, jot-
ka ovat tärkeitJ=i hankkeen sijaintia selvitettäessä. Painetusta 
kartasta otettu kopio on epäselvä, eikä sitä tulisi käyttää. 
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1. 2 YLEISKARTTA 

Vesistöhankkeita koskevassa vesiasetuksen osassa määrätään 
suunnitelmaan liitettäväksi yrityksen vaikutusalueen laajuutta 
ja työkohteiden sijaintia osoittava yleiskartta. Vaikka vas-
taavanlainen määräys puuttuu ojitussuunnitelman osalta, on 
yleiskartta syytä liittää laajahkojen ojitushankkeiden suunni-
telmiin. Yleiskartta on tärkeä varsinkin vesioikeudellisten 
toimitusten kannalta, sillä sen nojalla saavat asianosaiset ja 
viranomaiset, lainkäyttäjät näihin mukaanluettuina, asian 
käsittelyn eri vaiheissa keskitetyn kuvan yrityksen laajuudes-
ta ja vaikutusalueesta sekä suunnitelluista töistä. Niinikään 
yleiskartta on pohjana viranoma.isille näiden arvioidessa yri-
tyksen kannattavuutta tutkittaessa rahoitusmahdollisuuksia ja 
määrättäessä rahoitusehtoja. 

Yleiskartan mittakaavaksi sopii yleensä 1:50 000 ... 1:20 000. 
Kartan ei tulisi olla kokoa A3 suurempi, ellei hankkeen laa-
juus sitä edellytä. 

Yleiskartta on yleensä tarkoituksenmukaisinta piirtää kuultio-
na sopivaa karttapohjaa käyttäen. Tällöin yleiskartta v9idaan 
paremmin mukauttaa hankkeen vaikutusaluetta vastaavaksi ja 
päästään asianmukaisempaan karttakokoon. Tällaisesta kartasta 
otetut jäljennökset selvennetään värittämällä. Yleiskartta 
voidaan myös laatia peruskartalle tekemällä siihen tarpeelli-
set merkinnät värikynillä. Näitä karttoja joudutaan kuitenkin 
nykyisin virallisissa toimituksissa laatimaan varsin monina 
sarjoina, joten niiden yksittäin laatiminen on työlästä. 
Tällaisesta kartasta otetut jäljennökset ovat taas liian 
epäselviä. Yleiskartta on laadittava siten, että hanketta 
koskevat tiedot tulevat korostetusti esille. 

Kuivatushankkeen yleiskartalla esitetään: 

kuntien ja kylien rajat ja nimet sekä merkittävät talous-
keskukset 

- hyötyalue mahdollisine kuivr:1tus- ja osittelualuejakoineen 
- perattavat uomat, niiden nimet ja numerot sekä paalun nume-

rointi 0,5 - 1,0 km välein 
- uudelleen rakennettavat tai tärkeimmät korjattavat sillat 

ja rummut 
- rakennettavat pumppuamot, padot ja penkereet paalunumeroin-

tineen 
- tärkeimmät tieyhteydet alueelle 
- vedenkorkeusasteikot 
- suojelualueet ja maisemallisesti arvokkaat alueet 
- muut hankkeen toimeenpanoon oleellisesti liittyvät asiat 
- mittakaava tai -jana sekä pohjoisnuoli 
- peruskarttojen numerot 
- nimiö. 
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1.3 VALUMA-ALUEEN KARTTA 

Vesiasetuksen vesistöhankkeita koskevassa osassa mainittu 
valuma-alueen kartta joudutaan yleensä laatimaan eri mitta-
kaavassa kuin esimerkiksi yleiskartta, koska ao. uomien 
valuma-alue on laajuudeltaan tavallisesti eri suuruusluokkaa 
kuin hankkeen kohde- tai vaikutusalue. Sen mittakaava ja 
karttakoko on valittava hankekohtaisesti välttäen kuitenkin 
tarpeettoman suurta karttakokoa. 

Valuma-alueen kartalle on merkittävä: 

- hankkeen pääuoman valuma-alueen raja 
- valuma-alueen osa-alueiden rajat sen mukaisesti kuin 

perattavien uomien mitoitusvirtaamien määrittäminen tätä 
edellyttää 

- valuma-aluetta ja sen osa-alueita vastaavien uomien nimet ja 
numerot 

- valuma-alueita vastaavat pinta-alatiedot 
- järvisyysprosentti 
- mittakaava tai -jana sekä pohjoisnuoli 
- hydrologinen valuma-aluenumerointi 
- nimiö. 

Vaikka valuma-alue yleensä rajataan peruskartalle, on valuma-
alueen kartta jäljennöksiä ajatellen parhaiten laadittavissa 
kuultiolle pienennetyssä mittakaavassa. Jos ojituskohdetta 
vastaava valuma-alue on suppea ja ojat tulevat kaivettaviksi 
ns. minimiojina, on valuma-alue ma.hdollista merkitä yleiskart-
taan. 

1 .. 4 ASEMAKARTTA 

Vesiasetuksessa on hakemusasiain suunnitelmien kohoalla maa-
rätty, että alueesta, jolle yrityksen toimeenpanemiseksi on 
tehtävä rakennelmia ja muista työkohteista on laadittava tar-
koituksenmukaiseen mittakaavaan asemakartta. Edelleen on ase-
tuksessa lausuttu, että vesistön, kuten esimerkiksi salmi- tai 
virtakohdan pohjan korkeustiedot voidaan esittää veden syvyyt-
tä osoittavalla kartalla. Viimeksi mainitut kartat vastaavat 
aikaisemman asetuksen mukaisia ns. koskikarttoja. 

Maankuivatushankkeissa ei monestikaan tehdä sellaisia raken-
nelmia, että niistä tulisi laatia erilliset aserrakartat. Mo-
nien rakennelmien kuten pumppuamoiden, siltojen ja pienten 
patojen sijaintikin voidaan jo kuivatuskartassa ilmaista riit-
tävästi. Rakennelman asemaa voidaan tarvittaessa selvent~ä 
varsinaisen piirustuksen yhteydessä pohjapiirroksella. 
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Asema.karttoja käytetään puheena olevissa hankkeissa lähinnä 
silloin, jos hanketta toimeenpantaessa joudutaan tekemä~n mer-
kittäviä uomien oikais11ja, jotka edellyttävät tilusvaihtoja, 
rajojen tarkistuksia, työ tehdään rakennusten läheisyydessä 
tms. Myös kaivumaiden läjitysalueista ja maisemallisesti 
arvokkaista kohteista tulee erityistapauksissa tehdä asema-
kartta. Itseasiassa asemakartta on tällöin kuivatuskartan 
jonkin osan suurennos. Vesistön järjestelyssä voidaan joutua 
laatimaan erillisiä vesistönosan karttoja. 

1.5 KUIVATUSKARTTA 

Kuivatussuunnitelman tärkein kartta on kuivatuskartta, jota on 
totuttu kutsumaan hyötyaluekartaksi tai pintakartaksi. Kuiva-
tuskartan tehtävänä on esittää hyötyalueesta sellaiset tilus-
laji-, maaperä-, korkeus- yms. tiedot, että niiden perusteella 
voidaan suunnitella uomien sijoitus ja perkaussyvyys sekä mää-
rittää tilakohtainen hyöty riittävällä tarkkuudella kustannus-
osittelun tekemistä varten. 

Kuivatuskartan pohjaksi soveltuu nykyisin käytössä ollut 
ilmakuva 1:4 000, mutta vastaisuudessa siirryttäneen 1:5 000 
-mittakaavaiseen pohjakarttaan. Tätä karttapohjaa on kuitenkin 
toistaiseksi rajoitetusti saatavana. Kuivatuskartta voidaan 
tarvittaessa piirtää em. mittakaavaan myös puhtaalle kuullol-
le. Pienissä kuivatushankkeissa ja varsinkin tonttialueilla 
voi kartta 1:2 000 mittakaavassa olla tarkoituksenmukaisempi. 
Kuivatuskartan ei tule olla kokoa 970 x 594 mm. suurempi 
Tarvittaessa hyötyalue esitetään useammalla karttalehdellä. 

Kuivatuskartan pohjana ei saa käyttää epäselvää karttaa. Siinä 
ei saa olla merkintöjä, jotka heikentävät laaditun kuivatus-
kartan luettavuutta. Milloin karttapohjana on ilma.kuvan jäl-
jennös, tulee sen olla sävyltään vaalea, jolloin metsän varjot 
tms. kohdat eivät vaikeuta kuivatuskartalle tehtävien merkin-
töjen luettavuutta. Selvimmät kuivatuskartat saadaan kuulti-
olle piirtämällä, joskaan niistä ei ilmene hankkeen kokonai-
suus niin hyvin kuin ilmakuvilta. 

Kuivatuskartan laatimisen keskeisenä kohtana on osittelukuvi-
oiden rajaaminen. Nämä ovat karttakuvioita, jotka numeroituina 
ja pinta-alatietoineen merkitään tilakohtaisesti kustannusten 
ositteluloma.kkeeseen ja joiden jyväarvojen perusteella ku-
vioille koituva hyöty määritetään. Kuviot on rajattava sopivan 
kokoisiksi, sillä liian suurien kuvioiden kohdalla ei tulos 
ole riittävän tarkka, kun taas kuvioiden liiallinen pirsto-
minen lisää tarpeettomasti työtä eri vaiheissa. 
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Osittelukuvion rajan muodostavat aina: 

- tilan tai tilajärjestelmään kuulumattoman alueen raja 
- kartalle merkitty vesiuoma 
- kartalle merkitty tie 
- hyötyraja ja laskennallinen hyötyraja 
- kuivatusalueen ja osittelualueen raja 
- tiluskuvion raja 
- painumattoman ja merkittävästi painuvan maalajin raja 
- pelloksi raivattavan lohkon raja. 

Näiden perusteiden mukaan rajautunut kuvio jaetaan vielä osa-
kuvioihin - osittelukuvioihin, lähinnä maanarvojyvän ja kuiva-
tusjyvän määrittämistä varten. Näiden rajoiksi voivat vielä 
tulla: 

- maaston korkeuspisteiden avulla piirretyt uoman kesäveden 
korkeuteen tai muuhun vedenkorkeuteen perustuvat osittelu-
kuvion rajaukset 

- tasapintaisten vesistöjen ranta-alueilla tasa välyksiset 
korkeuskäyrät 

- yliveden tai muun tietyn vedenkorkeuden raja 
- rraalajin vaihtelua kuvaavat rajat silloin, kun tämä 

vaikuttaa maanarvojyvään 
- avo-ojitussyvyyteen kuivatettavan peltolohkon raja 
- kuvion koon, epämuotoisuuden, ojitustavan tms. syyn vuoksi 

tehdyt rajaukset. 

Ne osittelukuvion rajaviivat, joita ei muutoin ole vahvistet-
tu, piirretään ohuella viivalla kuitenkin niin, että painuvia 
maalajeja koskevat rajaukset esitetään pisteviivalla ja veoen-
korkeutta osoittava raja katkoviivalla, joka lisäksi selven-
netään värittämällä. 

Osittelukuvioiden numerointi aloitetaan paauoman alaosalta 
lähtien ja periaatteessa vasemmalta oikealle vedenjuoksusuun-
nasta riippumatta. Numerointi suoritetaan juoksevasti tiloit-
tain niin, että tilan yhtenäinen lohko saa jatkuvan numeroin-
nin, kun taas tuosta lohkosta erillinen ja kauempana oleva 
tilan lohko numeroidaan viereisen alueen yhteydessä. Kuivatus-
tai osittelualueen vuoksi ei tästä periaatteesta ole aihetta 
luopua. Pääuoman varrella olevien tilojen kuvioiden numeroin-
nin jälkeen siirrytään sivu-uomiin siinä järjestyksessä kuin 
ne liittyvät pääuomaan. Mikäli kuvioinnissa jää joku kuvio nu-
meroimatta tai myöhemmin teho;=i.än uusia kuvioita, voidaan vie-
reisten kuvioiden numeroa käyttää liittämällä siihen a, b, c 
... tunnukset, esim. 83a. Koska k11ivatushankkeissa kuvioiden 
määrä ylittää melko harvoin 1 000:n, voidaan pääsääntönä pitää 
sitä, että numerointi jatkuu juoksevana karttalehdeltä toisel-
le, jos niitä laaditaan useita. Isoissa hankkeissa voidaan 
käyttää myös kuivatusalueittaista numerointia. 

Kuivatuskartalle merkitään näkyviin myös maaston vaaituspis-
teiden korkeudet 5 cm:n tarkkuudella siinä laajuudessa, kuin 
ne ovat tarpeen lopulliselle suunnitelmalle sekä hankkeen 
vaikutuksen ja kannattavuuden arvioinnille. Tiluslajit sekä 
metsä- ja suotyypit merkitään kartalle käyttäen kohdassa 4 
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esitettyjä lyhenteitä. Maalajeista käytetään niiden paamaa-
lajien lyhenteitä kohdan 5 mukaisesti. Painuvan rnaalajin 
kohdalla merkitään sen vahvuus 0,1 m tarkkuudella ja pohjamaan 
laatu. 

Jos hyötyalueella on tulva-aluetta, on karttaan merkittävä 
myös yliveden raja. Yliveden korkeutena voi olla HW, HW 1/20, 
MHW tai mahdollisesti jokin muu tietyn ajan vedenkorkeus. Mil-
loin kuivatuksen jälkeenkin ylivesi nousee alueelle, piirre-
tään myös tämä raja kartalle varustettuna merkinnällä: Tuleva 
HW 1/20 (tai vastaava). 

Hyötyalueen peltoalueella merkitään viljelemättömänä olevat 
alueet, ns. peltojätöt (Pj) sekä viljellyn alueen paikal-
lisojitus. Avo-ojitetulla pellolla ilmaistaan sarkaojien suun-
ta nuolella, ellei se käy ilmi karttapohjasta. Salaojitetulla 
lohkolla piirretz:i.än näkyviin laskuaukot tai laskuaukkokaivot. 
Milloin laskuaukkoa ei ole löydetty, merkitään ojitustapa ly-
henteellä Ps. Uusi putkioja piirretään vahvalla yhtenäisellä 
viivalla. 

Kuivatuskartta tulee varustaa sellaisin merkinnöin, että se 
osaltaan antaa riittävän laajan ja yksityiskohtaisen kuvan 
suunnitelmasta. Puhtaaksi piirretty kuivatuskartta voi asia-
tiedoiltaan ja merkinnöiltään olla jonkin verran suppeampi 
kuin varsinainen kenttätutkimuskartta, jota puolestaan suun-
nittelija voi käyttää yksityiskohtaisessa suunnittelussa sa-
moin kuin suorittaessaan alueen jyvitystä. 

Seuraavassa esitetään luettelomaisesti ne tiedot ja merkinnät, 
jotka kuivatuskartassa tulee tarpeen mukaan ilmetä: 

- kuntien ja kylien rajat ja nimet 
- tilojen rajat, nimet ja rekisterinumerot sekä tilajärjestel-

mään kuulumattomat alueet 
- tiluslajit 
- vaaituksessa käytetyn korkeustason kiintopisteet 

vaaituspisteet 
- painuvien maalajien paksuudet 
- kuvioiden päärnaalajit 
- vallitsevan ja tulevan yliveden rajat 
- hyötyraja ja laskennallinen hyöryraja 

kuivatusaluei<len ja osittelualuei<len rajat ja numerot 
- osittelukuviot numeroituina 
- perattavat ja kaivettavat uomat, nii<len nimet ja numerot 

sekä paalunumerointi 
- sillat ja rummut sekä niiden nimet 
- pumppuamot, penkereet, padot ja putkiojat 
- tieyhteydet ja teiden nimet 
- suojelualueet ja ma.isemallisesti arvokkaat kohteet 
- uomien kohdalla olevat viemärit, vesijohdot ja kaapelit 
- salaojien laskuaukkojen paikat 
- sarkaojituksen suunta 
- 1 m syvemmät veto- ja valtaajat 
- veden kulkusuunta piiriojissa ja merkintä talouskeskuksen 

jätevesistä, jos paikallisojitus toteutetaan putkiojilla 
- kaivumaiden läjitys- ja tarvittaessa levitysalueet 
- nimiä. 
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Vesiasetus ei määrää kuivatuskarttaa eikä muitakaan karttoja 
väritettäväksi. Koska kartan väritys selventää varsinkin kui-
vatuskarttaa ja lisää sen luettavuutta, on ainakin eräiden 
virallisessa toimituksessa valmistettavan suunnitelma.n jäljen-
nössarjojen kuivatuskartat tarpeen värittää. Tällaisia sarjoja 
ovat: 

- hakijalle tai kuivatusyhtiölle tuleva kappale 
- kuntiin nähtäväksi toimitettava kappale 
- vesioikeudelle ojitustoimituksesta valituksen vuoksi 

toimitettava kappale 
- vesioikeudelle katselmustoimituksesta toimitettava kappale 
- vesipiirin arkistoon jäävä kappale 
- maatilahallitukselle hankkeen rahoituskäsittelyn yhteydessä 

toimitettava kappale. 

Milloin hankkeen hyötyalue ulottuu useamman kunnan alueelle, 
riittää, että väritys tehdään ao. kuntaa koskevan kartan 
osalle. 

Värityksessä käytetään vain reunaväritystä noudattaen annettu-
ja väritysohjeita. Pääperiaatteena on, että värityksellä ero-
tetaan vain eri tiluslajit sekä metsä- ja suotyypit sekä sel-
vennetään tilojen rajat . Näin ollen ei esimerkiksi peltoalu-
eella olevia tilanrajojen, teiden ja uomien sivustoja tarvitse 
merkitä peltovärillä. Jos peltoalue ulottuu hyötyrajan ulko-
puolelle, ulotetaan väritys peltoalueen reunaan, jos se on 
lähistöllä. Milloin hyötyrajan ulkopuolinen peltoalue käy ilmi 
ilmakuvakartalta, voidaan väritys rajoittaa hyötyrajaan. Hyö-
tyrajan ulkopuolella olevien talouskeskusten ja teiden sijain-
tia on syytä korostaa värityksellä. Myös kiintopisteiden paik-
ka selvennetään värityksellä. Vesialueiden kohdalla riittää 
sininen leveähkö reunaväri. 

Edellä annetut ohjeet koskevat lähinnä ojitussuunnitelman kui-
vatuskarttaa. Ne soveltuvat sinänsä myös vesistön järjestelys-
sä laadittavaan kuivatuskarttaan. Kuitenkin jos on kysymys 
Jarven laskusta, on kuivatuskartalla esitettävä tiedot myös 
järven pohjasta ja sen syvyyssuhteista siten kuin vesiasetuk-
sen 65 §:n 3) ja 4) kohdissa on määrätty. Jos taas vesistön 
järjestelyn yhteydessä lunastetaan alueita tai rakennelmia 
taikka viimeksi mainittuja muutetaan, on näistä laadittava 
sellaiset kartat kuin vesiasetuksen 56 ja 57 §:ssä on määrät-
ty. 

Kuivatuskartan laatimisesta sekä sen merkinnöistä ja värityk-
sestä on esitetty karttarnalli väriliitteenä. 

1.6 LEHTIJAKOKARTTA 

Jos suunnitelmaan sisältyy enemmän kuin kaksi knivatuskarttaa, 
tarvitaan myös lehtijakokartta. Se voidaan joskus esittää kui-
vatuskartan ja yleiskartankin yhteydessä, mutta tarvittaessa 
on laadittava erillinen lehtijakokartta sopivassa koossa. 
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Lehtijakokartalla esitetään: 

lehtijakoruudukko tai karttalehtien keskeinen liitäntä ja 
karttojen numerot 
pääuomat sekä niiden nimet ja numerot 

- hyötyalueen raja 
- kuivatusalueiden rajat 
- mittajana ja pohjoisnuoli 

1. 7 ESI'rTELYKARTTA 

Esittelykartta tulee liittyä mittakaavassa 1:20 000 
11 kappaleena rnatilahallitukseen rahoituskäsittelyyn toimi-
tettaviin maankuivatussuunnitelmiin .. Kartalla esitetään: 

- hyötyalue kuivatusalueittain, punaisella katkoviivalla 
rajattuna 

- peltoalueet keltaisella väritettynä myös hyötyalueen ulko-
puolelta, jos peltoa on paljon voi ne ilmaista varjosta-
malla keltaisella värillä 

- perattavat uomat, siniseksi väritettynä 
- hyötyalueelle johtavat yksityis- ja viljelystiet, ruskeaksi 

väritettynä 
- osakastilojen talouskeskukset, mustalla ympyröitynä 
- nimiä 
- merkintäselitys 
- peruskartan numero 

Esittelykarttaa täydentämällä voi maankuivatushankkeissa 
usein laatia muitakin karttoja. Esimerkiksi yleiskartta ja 
lehtijakokartta on tehtävissä tältä pohjalta niissä tapauk-
sissa, kun hankkeen laajuus näitä karttoja edellyttää. Myös 
valuma-alue saattaa sopia tälle kartalle. Maatilahallituk-
seen toimitettavissa esittelykartoissa ei näitä lisätietoja 
kuitenkaan saa esiintyä. 

L 8 NIMIÖ 

Nimiönä käyteUiän vesihal lituksessa laadittu;:i mallia, josta 
tulee mm. ilmetä hankkeen nimi, suunnittelijan nimi ja suunni-
telman valmistumispäiv}=i. Nimiössä ei ole paikkaa kenttätutki-
muksen suorittajan merkitsemiseksi. Tätä on perusteltu sillä, 
että kentt;:itutkijoita on suurehkoissa hankkeissa useita, kent-
tätutkimuksia tehdään eri aikoina jne., joten asiaa on nimi-
ässä vaikea ilmaista. Suunnitelman selostus osassa tulee 
kenttätutkimusten suorittajien ja suoritusaikojen kuitenkin 
selvitä. 
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P O I K K I L E I K K A U S P I I R U S -

Teknisen suunnittelun kannalta ovat kuivatussuunnitelmien tär-
keimpiä asiakirjoja uomia kuvaavat pituus- ja poikkileikkaus-
piirustukset, koska pääasiassa niihin perustuen mitoitetaan 
perattavat uomat, määritetään kaivumassat ja laaditaan hank-
keen kustannusarvio. Vesiasetuksen 50 §:n mukaan pituus- ja 
poikkileikkaukset esitetään siinä laajuudessa, kuin uomien 
mitoittamiseksi, vedenkorkeuden muutosten selvittämiseksi ja 
kaivumaiden määrittämiseksi on tarpeen. Samassa pykälässä on 
myös määrätty mitä tietoja näistä piirustuksista tulee ilmetä. 
Asetuksen 51 §:n mukaan merkitään pituus- ja poikkileikkaus-
piirustukseen lisäksi perattavan tai kaivettavan uoman pohjan 
korkeus ja kaltevuus sekä poikkileikkauksen muoto samoinkuin 
tiedot suunnitelman edellyttämistä tulevista vedenkorkeuksista 
sekä kaivumaiden lajeista ja määrästä. Piirustuksien mitta-
kaavasta ei vesiasetuksessa ole määräystä. 

Pituus- ja poikkileikkaukset esitetään käytännössä vakiintu-
neeseen tapaan A4 korkuisena t~itostettuna piirustuksena. Jos 
uomia ei ole monta, voidaan poikkileikkaukset esittää pituus-
leikkausten jälkeen samassa piirustuksessa, muussa tap~uksessa 
erillisenä piirustuksena. 

2.1 PITUUSLEIKKAUKSET 

Pituusleikkaus piirretään pituusosaltaan kuivatuskartan mit-
takaavaan ja korkeudessä kaavaan 1: 100, ellei ole erityistä 
syytä muun mittakaavan käyttämiseen. Suurehkoissa hankkeissa 
voidaan pääuorra varsinkin hankkeen alapuoliselta juoksulta 
esittää typistetymmässä koossa. 

Nykyistä, yleisesti omaksuttua pituusleikkauksen esitystapaa 
ei ole aihetta oleellisesti muutt-3.a. Leikkaukset piirretään 
vasemmalta oikealle uomien numerojärjestyksessä. Piirustusten 
alaosaan merkitään uomien paalunumerointi suurenevassa järjes-
tyksessä, siis uomien vedenjuoksusuuntaa vastaan. Paalunume-
roiden kohdalle merkitään vastaavat ma.anpinnan, vedenpinnan ja 
pohjan korkeudet senttimetrin tarkkuudella ja näiden alapuo-
lelle suunnitellun tulevan uoman pohjan eli tasausviivan kor-
keus, joka merkitään tavallisesti 100 m:n välein. Tämän alle 
merkitään vielä maanpinnan ja tasausviivan korkeuoen erotus 
eli kaivusyvyys. Piirustuksen yläosassa esitetään vaaitus-
arvojen mukaiset maastokorkeuo.et siten, että näitä esittävät 
pisteet yhdistetään täydellä viivalla suoraviivaisesti. 
Tasausviiva piirretään ohuella viivalla, jonka alla on vahva 
katkoviiva ja sen taitekohdat merkitään. Pituusleikkaukseen 
merkitään vielä kiintopisteiden kohdat ja korkeudet, vallitse-
vat ylivedet ja muut tiedossa olev~t vedenkorkeudet uoman eri 
osilla sekä rraalajit ja niioen raiat pisteviivalla samoinkuin 
sivu-uomien liittymäkohdat ja uomien kohdalla olevat sillat, 
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rummut, johdot ym. rakenteet. Piirustuksesta tulee vielä käydä 
ilmi mitoitusperusteena olevat tiedot sekä mitoituksen antama 
uoman vedensyvyys ja vedennopeus sekä tulevan uoman pohjan 
leveys ja luiskan kaltevuus. Lisäksi on merkittävä uoman eri 
osilta poistettava kaivumaiden määrä kaivuluokittain. Kuiva-
tus- ja osittelualueiden rajakohdat esitetään myös pituus-
leikkauksessa. 

Pituusleikkauspiirustuksen tulee tarpeen mukaan sisältää seu-
raavia tietoja: 

- uoman nimi ja numero 
- uoman paalunumerointi 
- laskuvesistön tai uoman määräävät vedenkorkeudet 

paalunumerointia vastaava maanpinnan, vedenkorkeuden ja 
uoman pohjan korkeus 

- kiintopisteiden sijainti ja korkeus 
- nykyiset ja tulevat ylivedet sekä muut tiedossa olevat 

tunnusomaiset vedenkorkeudet 
- korkeustasoviiva 
- maalajit ja niiden rajat geoteknistä maalajiluokitusta 

käyttäen 
- tärkeimmät rnaaperätutkimuspisteet 
- sivu-uomien liittymäkohdat 
- uoman yli johtavat sillat ja rummut tien laatumerkintöineen 
- uoman ali johtavat viemärit, johdot ja kaapelit 
- salaojien laskuaukot ja laskuaukkokaivot 
- uoman valuma-alueen suuruus ja Jarvisyys 

mitoitusvirtaama ja sitä vastaava vedensyvyys ja 
vesipoikkiala 

- tulevan uoman pituuskaltevuus, luiskan kaltevuus ja pohjan 
leveys 

- tasausviiva 
- kaivusyvyys 

kuivatusalueen ja osittelualueen rajakohta 
- kaivumaiden määrät kaivuluokittain ja tarvittaessa maala-

jeittain, kuivatus- ja osittelualueittain sekä tarpeen 
mukaan lyhyemminkin välein 

- uomaan rakennettavien patojen, putousportaiden, uoman 
vahvistusten tms. kohdat 

- ohjeellinen silta- tai rumpukoko 
- nimiö. 

Pituusleikkauksen väritys ei ole välttämätön, joskin se sel-
ventää piirustusta. Pituusleikkauksesta malli on liitteenä. 

Ojitushankkeissa esiintyy putkiojia suhteellisen vähän ja 
usein vain osa uomasta korvataan putkiojalla. Tästä syystä on 
pyritty siihen, että putkiojan pituusleikkaus olisi soveltuvin 
osin yhdenmukainen avouoman pituusleikkauken kanssa. Putkiojan 
pituusleikkauksesta on malli liitteenä. 
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2 .. 2 POIKKILEIKKAUKSET 

Poikkileikkaukset esitetään uomien numeroiden ja niiden paalu-
numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. Poikkileikkaukset piir-
retään yleensä pituusleikkauksen korkeusmittakaavaan 1:100. 
Vain suurissa uomissa käytetään mittakaavaa 1:: 200. Uoman 
vaaitus- tai mittauspisteet yhdistetään suorilla viivoilla. 
Juuripaalun paikka, vedenpinta ja uoman keskilinja piirretään. 
Kuhunkin poikkileikkaukseen merkitään korkeustasoviiva sentti-
metrin tarkkuudella. Poikkileikkaukseen merkitään maalajit 
lyhenteellä ja niiden rajat. Leikkaukseen piirretään myös 
tulevan uoman muoto ja ~aikka sekä poistettavaa kaivumaata 
vastaava leikkausala, m. 

Poikkileikkauksista tulee siis tarpeen mukaan ilmetä: 

- uoman paalunumero 
- uoman muoto 
- uoman keskilinja 
- uoma.n tutkimuksenaikainen vedenkorkeus 
- leikkauksen korkeustaso 
- tulevaa uomaa vastaava leikkaus 
- kaivua vastaava poikkileikkausala maalajeittain eriteltynä. 

Jos poikkileikkauksia ei sijoiteta pituusleikkauspiirustuksen 
yhteyteen, vaan niistä tehdään erillinen piirustus, varuste-
taan tämä nimiöllä. Poikkileikkauksista on malli liitteenä .. 
Putkiojien osalta ei yleensä ole tarpeen esittää poikkileik-
kauksia säännöllisin välein, joten niitä piirretään vain 
tarvittavin osin. Mikäli putkiojan rakentaminen edellyttää 
putken alle tehtävää alusrakennetta, tulee siitä esittää 
tyyppipoikkileikkaus. 

3 R A K E N N E L M I E N 
T U K S E T 

J A L A I T T E I D E N P I I R U S -

Vesiasetuksen 45 § sisältää yleismääräyksen, että suunnitel-
luista rakennelmista ja laitteista laadituista piirustuksista 
on käytävä ilmi rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, joita 
tarvitaan rakennelmien ja laitteiden vesistöön tai veden käyt-
töön kohdistuvien vaikutusten toteamiseksi. Niistä rakennel-
mista ja laitteista, joiden lunastamista, poistamista tai 
muutt;::i.mista yrityksen toteuttaminen edellyttää, on 57 §:n mu-
kaan esitettävä niiden rakennetta ja korkeusasemaa koskevat 
tiedot asiaa selvittävine asemakarttoineen ja piirustuksineen. 

Ojitusta koskevan 78 §:n 9 kohdassa määrätään annettavaksi 
selvitys ojituksen vuoksi tarpeellisista siltojen, rumpujen 
sekä muiden rakennelmien ja laitteiden muutoksista. 
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Kuivatussuunnitelmissa tulee esittää uoma.n yli johtavien sil-
tojen ja rumpujen piirustukset. Silta- ja rumpupiirustukset 
laaditaan yleensä poikkileikkausten mittakaavassa ja ne sijoi-
tetaan näiden yhteyteen uoman paalunumeroinnin järjestyksessä. 
Silta- ja rumpupiirustuksessa esitetään samat tiedot kuin vas-
taavan uoman kohdan poikkileikkauksessa. Silloista ja rummuis-
ta piirretään sivukuva katsottuna yläjuoksulta vedenjuoksu-
suuntaan. Piirustuksesta tulee ennen kaikkea käydä ilmi aukko-
rnitat, pohjakynnyksen korkeus ja lakikorkeus. Sen lisäksi on 
piirustuksessa selvitettävä sillan ja rummun rakennustapa sekä 
mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan perustuksen laatu ja sy-
vyys. Rakennelman kunto merkitään piirustukseen, koska se on 
tärkeä rakennelman korjaamista tai uudelleen rakentamista har-
kittaessa. Valokuva selventää myös asiaa. 

Silta- ja rumpupiirustukseen merkitään myös uutta uomaa vas-
taava poikkileikkaus. Mikäli rakennelmaa ei perkauksen vuoksi 
uusita, esitetään piirustuksessa riittävän tarkasti miten per-
kaus on tällä kohdin suunniteltu suoritettavaksi ja rakennelma 
mahdollisesti vahvistettavaksi. Uusittavan sillan kohdalla il-
moitetaan aukon leveys sekä tarpeen mukaan lakikorkeus ja pe-
rustussyvyys. Putkirummuista esitetään putken halkaisija tai 
sen leveys ja korkeus sekä pohjan korkeus. Varsinaisia silta-
piirustuksia tarvitaan vain niistä suurehkojen uomien yli joh-
tavista silloista, jotka rakennetaan hankkeen kustannuksella. 
Nämä piirustukset ovat tarpeen myös kustannusarviota varten. 
Tällaiset siltapiirustukset on syytä esittää erillisinä. Niis-
tä silloista ja rummuista, joiden uusiminen kuuluu tienpitä-
jille, ei tarvita rakenteellisia piirustuksia. 

Pengerrystä koskevissa kuivatussuunnitelmissa laaditaan penke-
reistä pituusleikkaukset, joista ilmenee rna.anpinnan korkeus 
sekä penkereen harjan korkeus sekä sen mahdollinen pituuskal-
tevuus. Penkereen muoto ja rakennustapa sekä sijainti esimer-
kiksi eristysojaan nähden ilmaistaan poikkileikkauksin. Pump-
puamoista laaditaan yleispiirustukset. Yksityiskohtaista mi-
toitusta ei tarvita silloin, jos valittavan pumpun rakenne tai 
mitat ovat vielä ratkaiserratta. 

Milloin kuivatussuunnitelman toteuttaminen vaatii patojen, pu-
tousportaiden tms. rakentamista tai sen vuoksi on muutettava 
voimalaitos- tai uittopatoja, esitetään näistä rakennelmista 
ja niihin tehtävistä muutoksista asianmukaiset piirustukset. 
Suunnitelman muutoksia koskevissa merkinnöissä noudatetaan 
vesihallinnon piirtämisohjeita. 
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4 T I L U S L A J I K U V I O I N N I S S A K Ä Y T E T T Ä V I Ä 

M E R K I N T Ö J Ä 

Tonttia lueet: 

JA L Y H E N T E I T Ä 

Viljelmän talouskeskus 
Asuntotontti 

T 

At 
Teollisuus- ja varastotontti Tt 

Maankäyttölajien 
perus jako: 

Metsätyypit, 
kangasm. (Suomen 
eteläpuolista): 

Suotyypit: 

Puutarha 
Pelto 
Luonnonlaiclun 
Niitty 
Metsämaa 
Joutamaa 

Lehto 
Käenkaali-mustikkatyyppi 
Mustil<katyyppi 
Puolukka tyyppi 
Kanerva tyyppi 

Korpi 
Kangaskorpi 
Räme 
Neva 
Letto 

Muita merkintöjä: Salaojitettu pelto 
Avo-ojitettu pelto 
Peltojättö (viljelemättÄ 
oleva pelto) 
Suojeltava kohde 
Kivinen maalaji 
Turvevahvuus ja pohjamaa 
Sarkaojan suunta 
Laskua ukko 
Laskua ukkoka i vo 

Yhdysviljely 

Pt 
p 

La 
Ni 
M 

J 

OMat 
OMT 
MT 

VT 
CT 

K 
KgK 
R 
N 
L 

Ps 
Pa 

p· J 
Sk 
+Ki (ASa+Ki) 
esim.1,7/Ht 

-
(E---

1 

1 
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5 M A A L A J I - J A K A I V U L U O K I T U K S E T 
N I I S T Ä K Ä Y T E T T Ä V Ä T L Y H E N T E E T 

S E K Ä 

Geotekninen naalaji- ja kaivuluokitus, jota käytetään uomaa 
koskevissa merkinnöissä, esim. pituus- ja poikkileikkauksissa 
(katso mallipiirustukset): 

Turve Tv Sora Sr 
Lieju Lj Moreeni Mr 
Muta Mu Silttimoreeni SiMr 
Savi Sa Hiekkamoreeni HkMr 
Siltti Si Soramoreeni SrMr 
Hiekka Hk Kallio Ka 

kivinen Ki 
lohkareinen Lo 
puisuus Pu 

Kaivuluokat ja niiden merkintätapa: 

Maa la j iryhmä Kaivuluokka Maalaji 

E 1 Liejut, muta 
E E 2 Turpeet 

E 3 Turpeet, Pu 3 
(runsaspuinen) 

H 1 Savet 
H H 2 Siltit 

H 3 Kuiva kuoret 

K 1 Hiekat 
K K 2 Sarat 

K 3 Somero, kivikko 

M 1 Moreenit 
M M 2 Moreenit 

M 3 Moreenit 
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Maataloudellinen maalajiluokitus, jota käytetään hyötyalueen 
maalajeja merkittäessä: 

Kivennäismaat Eloperäiset maalajit 

Moreenirna.at 
Hiekkamoreeni 
Hieta 11 

Hiesu 
Savi 

11 

11 

Mr 
HkMr 
HtMr 
Hs.Mr 
SaMr 

Hiekkamaat Hk 
Hieno hiekka HHk 

Hietamaat Ht 
Karkea hieta KHt 
Hieno 

Hiesumaa 
Hiesu 

Savimaat 
Hieta savi 
Hiesusavi 
Aitosavi 
Lie jusa vi 

11 HHt 

Hs 

Sa 
HtSa 
HsSa 
ASa 
LjSa 

Lieju 
Järvimuta 
Multamaa 
Turvemaa 

Muta turpeet 
Rahka turpeet 

Pelomaan viljelyominaisuuksia arvioitaessa käytetään 
muokkauskerroksesta seuraavia multavuusluokkia: 

Viljelyarvoon vaikuttava 
multavuusluokka 

vähämultainen 
multava 
runsasmultainen 
erittäin runsas-
multainen 
multa maa 
turvemaa 

vm 
m 
rm 

erm 
Mm 
Tv 

humuspitoisuus % 

alle 3 
3 - 6 
6 - 12 

12 - 20 
20 - 40 
yli 40 

Lj 
"Tm 
Mm 
Tv 
MTv 
RTv 
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6 K Ä Y T E T T Ä V I Ä S U U R E I T A JA N I I D E N 
M E R K I N T Ä T A P O J A 

F 

L 

WE16.3 
WEmax 
Hq 
MHq 
Mq 
Hq 1/20 

valuma-alueen koko (km2 ) 
järvisyys (%) 
lumen vesiarvo 16. maaliskuuta (mm) 

lumen maksimivesiarvo (mm) 
ylivaluma tai ylin valuma (l/s·km2 ) 
keskiylivaluma (l/s·km2 ) 

keskivaluma (l/s·km2 ) 

ylivaluma, jonka toistumisaika on 20 vuotta 
(l/s·km2 ) 

HQ ylivirtaama tai ylin virtaama (m3 /s) 
MHQ keskiylivirtaama (m3 /s) 
MQ 
HQ 1/20 

keskivirtaama (m3 /s) 
ylivirtaama, jonka toistumisaika on 20 vuotta 
(m3 /s) 

Ellei erikseen toisin mainita, tarkoitetaan valumalla 
vuorokauden keskimääräistä arvoa. 

t 

A 

V 

lk 
pl 
I 

mitoitusvirtaamaa vastaava vesisysyys (m) 

uoman vedenpoikkileikkausala (m2 ) 
veden virtausnopeus (m/s) 

luiskan kaltevuus 
uoman pohjan leveys (m) 
uoman kaltevuus (esim. I = 0,0010 tarkoittaa 
kaltevuutta 10 cm/100 m, merkitään aina 4 kymme-

llä esim. 0,0040) 
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7 K A R T T A J A P I I R U S T U S M A L L I T 
M E R K I N T Ä S E L I T Y K S E T 

S E K Ä 

Oheiset kuivatuskartta- ja pituusleikkausmallit on tarkoitettu 
lähinnä ohjeiksi yhdenmukaistamaan mainittujen asiakirjojen 
esitystapaa. Tämän vuoksi niissä on pyritty esittämään pienel-· 
lä alalla kaikki oleelliset asiat, jotka tulevat esille kuiva-
tuskartan ja pituusleikkauksen laatimisessa. Mallit eivät 
siten sellaisenaan sovellu kaikilta osin teknisen suunnittelun 
ja kustannusosittelun ohjeeksi. 

Kuivatuskartassa on 2. Uoma siirretty tilan 15:37 rajalle oji-
tustoimituksen loppukokouksen jälkeen toimitusmiesten päätök-
sellä. Tämän vuoksi uomein 2 ja 3 alkuperäistä numerointia ei 
ole muutettu, vaan lisätty 2a. Uoma. Mikäli uoman paikka muut-
tuu suunnitteluvaiheessa, tulee numerointi tehrtä siten, että 
kartassa uomina 2,3 ja 2a olevat ojat muodostavat 2.Uoman, 
vaikka numerointi kenttätutkimusta suoritettaessa on tehy 
toisin. Karttoihin tehtävät muutokset tulee tehdä kestomer-
kinnöin, kopioon tehtävät muutokset tulisi ehdä ohuella punai-
sella kynällä. Merkintätapa on esitetty rnallikartassa nimiön 
yläpuolella ja kartalla. · 

Kuivatuskartan liitteeksi on tehty A4 kokoinen merkintäseli-
tys. Se on tarkoitettu liitettäväksi suunnitelmaan varsinkin 
asianosaisille toimitettaviin kappaleisiin. Sitä on hankittu 
väripainoksena, mutta myös kuultiosta otettavia kopioita, 
jotka tarpeellisin osin väritetään, voidaan edelleen käyttää. 
Värittämätön nalli on liitteenä. Eräissä tapauksissa, etenkin 
lapin vesipiirin alueen suunnitelmissa saattaa olla tarvetta -
käyttää sellaisiakin maankäyttölajeja, joita näissä malleissa 
ei esiinny. Perustellun tarpeen vaatiessa voidaan käyttää 
esim. raiviosta omaa merkintää. Tällöin pitää täydentää myös 
karttaan liitettävää merkintäselitystä. 





Sijainti kartta 1: 200 000 

A 2. Uoman muutos Pl välillä 4+60-6+80 
Tunnus Lukum. Muutos 

Työn nimi, kunta 

Luhtaojan perkaus 

Tiviä, Torso 

VESIHALLITUS 
KAINUUN 
VESIPIIRIN VESITOIMISTO 

Pvm. Suunnittelija Piirtäjä 

17. 7. 1984 Lauri Laatija Pirjo Piirtäjä 

Piirustuksen sisältö 

Kuivatuskartta 

Piirustuksen nro 

4.2 

Tnro 
335 Kav 1:1 

26.10.1984 L. L. 
Pvm. Tekijä 

Mittakaava 

1:4000 

Muutos 

A 

Maanmittaushallituksan karttapaino, Helsinki 1985 



M 

Luhtala 

Viljala 24: 67 

Liittyy karttaan 1 

M 

73.10 

Luhtala 24:80 

Mäkelä 15:67 
M 

73. 

24:6 

Läji 

Koivuaho 

p 

M 
73 

55 j 56 1s' 0,7/Hs . .-
73.~o 73 r, 73-05 73.10 ..... ~3.10 K1/ 

p 

Heikkilä 
p 

74.70 

11 :12 

M 

Saarela 11 : 15 

: 1~ / ; 

\ 17 58 Kuus-i•maa 
........ . .. ········f--59 

•15 73.25 

:12 

\ .. · p 

67 68 \ 69 
P Heikkilä }1:14 

Vefiligh!g_5Q!:i / 
.73 73.75 73.85 ~ -95 74 .05 74.20 74.40 
70 

70 

74.80 

77 
Rauhala 15:23 7 

KP 2 7 
N 60 + 75,17 

M 
Toivola 10:27 

73.60 73 .70 7L..10 74.70 

Vähälä 11: 6 93 p 
(--

75.40 7~ 

71 
p 

80 

79 

94 

M 

0 106 76.30 
76.05 

Lampela 24:82 

Rauhala 15:23 

77.60 

77.30 

77.35 

78.15 

p 

K2 
108 

t 

7 

78.35 
75,21 76.25 

5 77.35 
15:23 

Ps 
78.10 78.45 78. 70 

0 100 200m 

M 

Tupala 17:42 

0 

<&,112 

p 

81 81 82 82 
3'0 7å 10 55 

M 

M 

\) 





Kuivatuskartan merkinnät 

1 16 1 
0,50 ) () ( Lääninraja 

121 

0,50 ~~~:RANUA Kunnanraja, nimi 
16 

0,50 ~~~Koivusuo Kylänraja, nimi 
7 1 

~:~Juhola 11: 27 
0,35 

3 1 
Tilanraja, nimi, rekisterinumero 

~:~:1. Uoma 11>210,Js ~35 Uoma, paalunumerointi, virtaussuunta --- --=--12/1 0,18 13 

1a.Uoma 1 2 
0,35 -1/1a 2 

00.305 __ 3. Pu~ioja,o.35 
,7 r-

0,25 

0,25 

0,25 
1, 00 

0/3 (1)2/0,50 1 

-

iWWWII iWWWII www www 
5 2 

121 0,25 ~,,,,,,,,,,,,, • 
1,00 

:~:K1 
1,00 ·11Q1;~·-

o O ~~~Oa2 
•1 -·mi,·-· 

0,25 
2,5==45 

0,25 

0,35 1 ................................ 
2,5-:0, 71 Hs 

0,25 2 1 ....1,8 
------- HW 1972--

Uusi uoma, paalunumerointi, 
virtaus suunta 

Putkioja, laskuaukko, kaivo, 
paalunumerointi 

Oja, jota ei perata; syvyys yli 1 m, 
virtaussuunta 
Oja, jota ei perata; syvyys alle 1 m, 
virtaus suunta 

Poistettava uoma ja rakenne 

Rantaviiva, epämääräinen rantaviiva, 
järven nimi, 
kaislikko, suo, 
mitattu vedenkorkeus, vesiasteikko 

Hyötyalueen raja 

Laskennallinen hyötyraja 

Kuivatusalueen raja ja numero 

Osittelualueen raja ja numero 

Osittelukuvion raja ja numero 

Tiluskuvion raja, metsä/pelto 

Maalajiraja, painuvan maalajin paksuus/ 
sen alla oleva maalaji 
Tulvaraja (HW,HW 1/20,MHW,jne), voi 
toimia myös osittelukuvion rajana 

Maanmittaushallituksen karttepaino, Helsinki 1995 





, . a:::: 76.45 76. 05 77 77 
35 90 

0~~?:-. K p--3·s 

Maanpinnan korkeuksia, piste osoittaa 
vaaituspisteen paikan 

~-- - ---L-N 60+ 75,1Z.i.s 
Kiintopiste, korkeus N 60-järjestelmässä 

0,35 Pumppuamo, nykyinen; suunniteltu 

Silta tai rumpu, nykyinen; suunniteltu 
0,25 

0,35 
2 7 

0,25 

0,35 + 
2.5~:Tiviälle 

0,25 

0,25 
1 1 

0,25 

Matariin 

0.50==™ 0,25 

0, 18 ~27,00---
'-..... · -L21.25- :,_;::::;; 

-27,5052 

0,35 1 1 

SU1 MA Rauh.p 

20 kV 7 0,10 d 

0,18 _3_1_-r---

0,18 ---- P ---

0 
2.s~Vesiiohto 50 M 

,50 - - - -

0,50 

0,50 

Viemäri ) 150 B 

Viemäri »> 160 M 

Pato, nykyinen; suunniteltu 

Laskuaukko, laskuaukkokaivo 

Sarkaojituksen suunta 

Yhdysviljely 

Yleinen tie 

Yksityistie 

Viljelystie, sorastettu 

0,25 

.................... .................... ···················· .................... .................... .................... .................... .................... .................... 

Leikkaus ja uoma, penger 

Läjitysalue, levitysalue 

Korkeuskäyrät 

Suojelullisesti ja maisemallisesti 
arvokas alue 

Suurjännitelinja, muuntaja, pylväs 

Sähkökaapeli, maanalainen 

Puhelinkaapeli, maanalainen 

Vesijohto, muoviputki 0 50 mm 

Viettoviemäri, betoniputki 0 150 mm 
Paineviemäri, muoviputki 0 160 mm 

Pohjoisnuoli 

2.~=n O 25 100 200 m 0,50 -t::-· _____ , ______ , Mittajana 

Maanmittau5hallituksen korttapaino. Helsinki 1985 
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Metsä 
M 

Joutamaa 
J 

Saven- tai 
mudanottopaikka 

Korpi 
K 

Kangas korpi 
KgK 

Räme 
R 

Avosuo 
( Neva ja Letto) 
N L 

Kuivatus kartan 
väritys merkinnät 

Caran D' Ache Prismalo I väri kynät 

Nro 999 / 065 

Nro 999 / 080 

Nro 999 / 141 
Nro 999 / 229 
Nro 999 / 230 
Nro 999 / 240 

Schwan - STABILO värikynät 

Nro 8733 
Nro 8736 

Nro 8738 
Nro 8744 

Nro 8750 
Nro 8757 

Maenm1tteushellituksan karttapaino. Helsinki 1985 





7.7/27 

KUIVATUSKARTAN MERKINTÄSELITYS 

Paukola 12:29 

2. Uoma 
0 
4/2 -
3.Putkioia = 0 J 1 

0/3 1 

0 
5 

CE--

)( 

Tilanraja 

Tilan nimi ja rekisterinumero 

Uoma, sen numero ja paalunurnerointi 

Putkioja, laskuaukko, kaivo, paalunumerointi 

Oja, jota ei perata 

Salaojituksen laskuaukko, laskuaukkokaivo 

Silta tai rumpu, nykyinen; suunniteltu 

---------------- Yksityistie 

75.10 75,35 

K1 
75 76 
75 10 

·-·-·-
Oa2 ·-·-·-·-

,w, aw _ :mm: w 

•••••••••••••••• 
39 

c::J 

Maanpinnan korkeuksia 

Kuivatusalueen raja ja numero 

Osittelualueen raja ja numero 

Hyötyalueen raja 

Laskennallinen hyötyraja 

Osittelukuvion raja ja numero 

Tulvaraja 

Läjitysalue, levitysalue 

Tontti 
T 

Pelto 
p 

Niitty 
N 

Laidun 
L 

Metsä 
M 

Joutomaa 
J 

AAA.,Jff,,.,A,...A~A--~=)(>X)( 
X)(X.)( XX)()( X X)( 
>e>e:xxxx)(XXx 

)(XXX>CXX)()(X>C 
)( X :X X X X)( X X X 

KgK 

Saven- tai 
mudanottopaikka 

Korpi 
K 

Kangaskorpi 
KgK 

Räme 
R 

Avosuo 
(Neva ja Letto) 
N L 

Merkintäselityksissä on väritetty 
ne maankäyttölajit, joita kartalla 
esiintyy. 
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Tunnus I ukum Muuto~ 

Tyon n,m, kunta 

Haapaojan perkaus 

Anjalankoski 

Pvm 
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VESIHALLITUS 
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7.7/33 

Poikkileikkausmalleja 1 : 100 

Uusitaan : 
CJ> = 1200 
L = 7,0 m 
k = 81,15 

84 89 

Talontien rumpu 0+75 ... 81 

L = 6,0 m 
Kunto huono 

Sa = 3,8 m2 

Karjamäen yksityisti en silta 29 + 72 ... 77 / 1 

Kunto hyvä, 
ei toimenpiteitä 

16 13 

_LL -r, 
V 

6 20 
2 65 

134 76 

17 + 50 

36+00 

123 74 ---
/ 

/ 
Sa 6,6 m2 

Hk 0, 8 " 
7,4 m2 

____ Tv _2,0 m2 _ 
Sa 1, 9 .. 

3,9 m2 



7.7/34 

Pituus - ja poikki leikkauksien merkinnät 

3. Uorna-3_5 
K 1 / Oa 1 5.0 

0,25 

0, 25._ u W 20.5.1983 
o, 18------

0. 25__JLHW_71.11_ 5 5.81 

o.2s- HW 

0,25.===---------
0, 70 1 10 1 10 1 10 1 

0, 35...---------

0,25- ---------------

0,25 o 

N 
o_ 
N c--,... 

LD 
ei c--,... 

lD 
(Y)_ 

0 
- - - c--,... 
E 
E 

0 
D 

['--,. 

H 2,5 
N 
D 
N 

s 
0 

D .-
N c--,... 

CO 

(Y) 
Lf) 

D c--,... 

D 
r-----. 

N 
D 
N 

0.50 .. -----------
is 0/3 1 

37 55-·2 s 

Paalu 

Pituusleikkauksen alkua ja loppua osoittava 
pystyviiva, joka erottaa myös kuivatus- ja/ 
tai osittelualueen rajat 

Uoman numero ja nimi merkitään pituus-
leikkauksen alkuun nimiön lisäksi 

Kuivatus- ja osittelualueet merkitään uoman 
nimen alapuoliselle riville 

Vedenpinta, päiväys 

Mitattu vedenkorkeus, korkeusluku, päiväys 

Laskettu tai arvioitu vedenkorkeus 

Tasausviiva 

Maanpinta ja uoman pohjan korkeus 

Maalajiraja 

Salaojan laskuaukko, toteutettu, suunniteltu 

Korkeuslukuja 

Selitystekstit ja numerot 
piirretään pituusleikkauk-
seen 2,50 mm kaaviolla ja 
muut viivat 0,25 kynällä 

Paalujana 
Paalunumerot 

3,5 "67+50 

Kiintopiste 

Tv 1. 9 m 2 --~--2,5 

Sa 2,1 m 2 



KOHDE 

7.7/35 

MERKINTÄ 
1:2 000 

SALAOJIWSSUUNNITEIMAN KARTrAMERKINNÄT 

Valtaoja,virtaussuunta o,35 

Avo-oja, 11 

uusi avo-oja, 11 

Täytettävä avo-oja 

Ojaton reuna 

KokCX)jaoja 

Irnuoja ja nro 

Valtaajaa korvaava 
kokoojaoja 
I.askuaukko 

Iaskuaukkokaivo 

Rinnekaivo 

Tarkastuskaivo 

Sulkukaivo 

Putkiston vahvistus 

Iähdekaivo 

Niskakaivo 

Vålppäkaivo 

Pintavesikaivo 
Huuhteluliitos, ko-
kCX)jaojaan 
Huuhteluliitos, yk-
sittäisojaan 
Sorasaarto 

Ojaston raja 

Ojaston nro ja 
pinta-ala 
Osittelukuvion nro 
ja pinta-ala 
Maalajiraja 
Tiili putki 
Muoviputki 
Iautaputki 
Betoni putki 

0,25 

0,25 --- - ---

0.18 

0,25 
0 0 

1.11 
LO I.O 

0.50 a 
0,55¾ 1 0,40¾ 1 

80 65 
5 

0,35 

0.70 ---- ---

liF o 
0 Lo740libd'-----

l~O 
c--- ,:--.. ---(])~---
--

:::0:: 

p 

) 
,? y 

0. 18 .;;;-'-=--=-==;..=.-=-==~ 
0,35 

0.50 -- -- --

0,35 

9 
6, ha 
9b 2,13 ha 

tp 
mp 
lp 
bp 

HUOMAUTUKSIA 

Salaojakeskus/VH 

{

Ojan rrerkki a, kaltevuus 0,55 % 
ja 0,40 %, Pohjan korkeus 540 
ja 550, putken nirrellishalkai-
sija 80 nm ja 65 nm. 

{

Putken nimellismitta 
40 mm, suurempien putki-
en koko on merkittävä. 
Yhteissalaojitussuunni-
telrnassa. 

{

Kai\l'O 0 60 cm. 
Laskuaukon korkeus 740, · 
tulevan putken korkeus 700. 

Lähtevän salaojan pohjan 
korkeus 780, tulevan 790. 

Tien kohdalla 

Yhteissalaojitussuunni-
telmissa. 

Ei merkitä kartalle, jos 
kaikki salaojat ovat esim. 
tiiliputkia. 





7.8 VESIHUOLTOLAITTEIDEN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

POHJAVESITUTKIMUSTEN PIIRUSTUSMERKINNÄT 





7. 1 

S I S Ä L T Ö 

VESIHUOLTOLAITTEIDEN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

Tavallisimmat vesihuoltolaitteiden 
piirustusmerkinnät 

SKTY:n julkaisun nro 9 merkinnät 

Valtion vesihuoltotyösopimusten liite-
kartoissa käytettyjä merkintöjä ja 
esimerkkejä piirustuksista 

POHJAVESITUTKIMUSTEN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

Hydrogeologisten karttojen merkkien 
sel set 

Esimerkke pohjavesi tutkimus-
irustuksista 

sivu 

7.8/2 

7.8/3 

7.8/9 

sivu 

7.8/13 

7.8/14 



VESIHUOLTO 

Vesijohto 

Viettoviemäri 
Paineviemäri 

Pumppuamo, rakennettu 

Pumppuamo, suunniteltu 

Jätevedenpuhdistamo, 
rakennettu 

Jätevedenpuhdistamo 
suunniteltu 

Vedenpuhdistamo, 
rakennettu 

Vedenpuhdistamo, 
suunniteltu 

Purkupaikka 

Pohjavedenottamo, 
rakennettu 

Pohjavedenot ta mo, 
suunniteltu 

7.8/2 

Viemäri 200 M 

Viemäri 160 M 
):),) 

0 

(g] 

-c 

© 



7.8/3 

SKTY: n iulkaisun n:o 9 merkinnät: 
Jos ko. merkintöjä ei muualla oJ.e, voidaan käyttää 
näitä osittain vanhentuneita merkintöjä. 

l ESIL IT S 

Suunniteltu vesijohto 
mahd. lisämerkintöineen 

Rakennettu vesijohto 
mahd. lisämerkintöineen 

Pohjavesi kaivo 

Suunniteltu vedenottamo 
tai pumppuamo 

Rakennettu vedenottamo 
tai pumppuamo 

Suunniteltu veden .. 
puhdistamo 

Rakennettu veden -
puhdistamo 

Suunniteltu vesisäiliö 

Rakennettu vesisäiliö 

kartta 

150 V/1 

150 V/1 1961 

Vedenottamo 
pumppuamo 

0 
Vedenottamo 
pumppuamo 

® 

Veden puhdistamo 

Veden puhdistamo 

Vesisäiliö 

© 
Vesisäiliö 

(@) 

pituus leikkaus 

--------

-------

< 200 
200 

< 200 
200 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 

mittakaavan mukaan 
+selitys 

mittakaavan mukaan 
+selitys 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 



7. 8 / 4 

SKTY:n iulkaisun n:o9 merkinnät: 
Jos ko. merkintää ei muualla ole, voidaan käyttää 
näitä osittain vanhentuneita merkintöjä. 

2. IE RIL IT S 

Suunniteltu jätevesiviemäri 
mahd. lisämerkintöineen 

Rakennettu jätevesiviemäri 
mahd. lisämerkintöineen 

Suunniteltu sadevesiviemäri 
mahd. lisämerkintöineen 

Rakennettu sadevesiviemäri 
mahd. lisämerkintöineen 

Sekavesiviemäri 

Sekavesiviemäröinnin 
jätevesiviemäri 

Paineviemäri 

Sukellusviemäri 

Tunneliviemäri 

kartta 

300 B/k 
) 

300B/k 1961 
) 

6008/k 

6008/k 1961 

5008/k 
)) 

5008/k 
n \\ 

300 V/1 
))) 

----

pituus leikkaus 

·-.•:•:•:•:-:-:-.·.·1-i•:•:•:•:-:•:•:-:•:•: 

p < 200 
2:: 200 

mittakaavan mukaan 
+selitys 



rkastus ivo, viemärin 
pohjan ja kaivon kannen 
korkeus 

Tarkastusputki 

Purkuaukko vesistöön 

Suunniteltu pumppuamo 

Rakennettu pumppuamo 

Suunniteltu puhdistamo 

Rakennettu puhdistamo 

Suunniteltu avoviemäri 

Oleva avoviemäri 

7.8/5 

kartta 
3.30 

2.3012.00 

-) 6) 

) . ) 
Pumppuamo 

0 

Pumppuamo 
® 

Viemäriveden 
puhdistamo 

Viemäriveden 
puhdistamo 

pituusleikkaus 

ffi,bsz 

:)••··•··].···~= 

mittakaavan mukaan 
+selitys 

mittakaavan mukaan 
+selitys 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 

mittakaavan mukaan 
+ selitys 

---------------



7.8/6 

SKTY: n iulkaisun n:o 9 merkinnät: 

.. .. 
3. V RI ERKINNAT 

Vesijohto sininen 

Jätevesiviemäri 
1) . 2) 

punainen ruskea 

Sadevesiviemäri vihreä 

Sekavesiviemäri punainen 

Salaoja musta 



7.8/7 

SKTY: n iulkaisun n:o 9 merkinnät: 

4.S SITELT 

Vesihuollon 
yleissuunnitelma 

T 

Vesihuoltosuunnitelma 

Työpiirustus 

Tarkepiirustus 

ITT K 

kartta 

1 : 10 000 

1 : 2 000 

1 : 1 000 

1 : 500 

pituusleikkaus 

1 : 2 000 / 1 : 100 

1 : 1 000 / 1 : 100 



7.8 8 

KTY: n iulkaisun n:o 9 merkinnät : 

.. 
TKIEN LAATUMERKINNAT 

Asbestisementti A 

Betoni B 

K 

u ri C 

M M (PEH, PVC) 

p 

s 
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7.8/9 

ESIH LT TY .. S PI UKSET 

Valtion vesihuoltotyö 

Rakennettu vesijohto tai viemäri 

Kunnan rakennettava vesijohto tai 
viemäri ( velvoite) 

Rakenteilla oleva johto- osa 

Rakennettu vedenottamo 

Suunniteltu vedenottamo 

o Suunniteltu mittausasema 

@) Rakennettu vesisäiliö 

Suunniteltu vesisäiliö 

Rakennettu jätevedenpuhdistamo 

Suunniteltu jätevedenpuhdistamo 

D Suunniteltu jätevesien tasausallas 

X Poistettava ( tai lakkautettava) 

Vesihallitus 27.11.1984 
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7.8/13 

HYDROGEOLOGISTEN KARTTOJEN 

MERKKIEN SELITYKSET 

Pohjavesialueen numero 

Pohjavesialueen osa-alueen tunnus 

Pohjavesio lueen raja 

Pohjavesiolueen hyvin vettölöpäisevän 
osan (varsinaisen muodostumis -
alueen) raja 

Pohjavesialueiden välinen raja 

Pohjavesialueen osa-alueiden välinen raja 

Pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kallio (havaittu tai arvioitu) 

Kallioperän heikkousvyöhyke / kalliolaakso 

Vesioikeuden vahvistaman suoja- alueen raja 

Vettäläpäisevä rantaviiva 

Alustavasti tutkittu pohjavedenottamon paikka 

Tutkittu pohjavedenottamon paikka 

Pohjavedenottamo 

Pohjavesiputki 

lmuputki 

Pohjavesikaivo 

Avovedessä oleva havaintopiste 

Lähde ( pohjaveden purkautumisalue yleensä) 

Pieni pohjavesilammikko 

Pohjavesilammikko 

Pohjaveden huomattava virtaussuunta 

Pohjaveden paikallinen virtaussuunta 

Purkautuvan pohjaveden virtausuoma 

Tiiviin, hyvin suojaavan maapeiUeen alueella oleva kohde 
(vedenottopaikka, lähde, jne) 

Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava varasto, asema; 
vaaraa aiheuttavaa toimintaa 

Suojarakenteinen öljy- tai muu säiliö 

Suojarakenteeton öljy- tai muu säiliö 

Pohjavesialueeseen liittyvä erityiskohde 

Kolmiopato 

MaanoUopaikka 

Vedenpinnan korkeus 
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MHICIUEN SEUfl'ICSET 

@) vedenottamo 

ö pohjavesiputki 
e pohj aves ikai vo 
V mitta-asteikko 
/' pohjaveden virtaussuunta 
d' " purkautumisalue 

muodostumisalueen raja 
-- reuna-alueen raja 
ll läpäisevä 'lte$istön l'.'.anXa 

Vedenottamo: 2 putkikaivoa s. 26 m. naax. 
kapasiteetti 2 600 m3/d, vedenotto 1976 
l 36o'm3/d 
Vedenkorkeushavaintopaikat 
putken n:o/kork. Staattinen W 27.6.1977 

4 + 92 .10 +89.44 
6 +94.17 +89.97 

1~ +101.40 +94.24 
17 +108.36 +94.07 
20 +103.72 +94.90 
24 +105,98 +96.82 

kaivon kansi 
103 + 96 .16 +94.60 
104 +102.66 +95.20 

ast. 0 -piste W 27.6.77 
201 + 97 .Bo +96.66 
202 + 90 .15 +89.25 

""-.] . 
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..... 
+:> 
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7.9 VENEILYSUUNNITELMIEN MERKINNÄT JA MALLIPIIRUSTUKSET 
Hankesuunnitelmat 

V e n e i 1 y r e i t i t 
V e n e i 1 y s a t a m a t 

Yleissuunnitelmat 
Vesiretkeilyoppaat 
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YLEISIÄ OHJEITA VENEILYN HANKESUUNNITELMIEN PIIRUSTUKSISTA 

Veneilyhankkeiden suunnitelmiin liittyvissä piirustuksissa 
tulee noudattaa vesiasetuksen määräyksiä, edellä esitetty-
jä yleisiä vesihallinnon piirtämisohjeita ja soveltuvin osin 
esimerkiksi maankuivatuksen suunnitteluohjeita. 

Suunnitelmien tulee sisältää ainakin seuraavat kartat: 

- Sijaintikartta (mittakaava yleensä 1 200 000, GT -kartta-
pohja tai vastaava) 

- Yleiskartta (mittakaava 1 : 20 000 tai 1 : 50 000) 
- Pintakartta tai asemapiirros työkohteista (mittakaava 

1 : 200 - 1 : 2 000 hankkeen laajuuden mukaan) 
- Maanomistusolot osoittava kartta sopivassa mittakaavassa 

Muiden karttojen ja piirrosten mittakaava ja sisältö mää-
räytyy hanketyypin yms. perusteella. 

Mikäli venereittisuunnitelman toteuttaminen edellyttää vain 
reitin merkintää vesiteiden turvalaittein, riittää tarkan 
pintakartan asemesta 1 : 10 000 suunnitelmakartta turva-
laitteiden sijainnista. Lisäksi tarvitaan piirrokset itse 
turvalaitteiden rakenteista. 

Veneilysatamien rakenteista tulee esittää detaljipiirrokset 
mittakaavassa 1 : 50 tai 1 : 100. 
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ESIMERKKI RUOPATTAVAN VENEREITIN PINTAKARTASTA, 
MITTAKAAVA 1 : 500 
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ESIMERKKI VENEILYSATAMAN ASEMAPIIRROKSESTA; 
MITTAKAAVA 1 500 (Oheinen piirros on pienennetty 
mittakaavaan 1 : 775) 

0 10 20 

(Lähde: Kav, Paltamon veneilysatamasuunnitelma) 
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ESIMERKKI VENEILYN YLEISSUUNNITELMAKARTAN MERKINNOISTA 
1 : 50 000 -MITTAKAAVAISTA KARTTAA VARTEN 

9,5 

2,4 

7 
111111 +HH+ 

Laivaväylä ja sen kulkusyvyys 
Fartygsfar/ed och dess f arbara djup 

Veneväylä tai -reitti ja sen vesi syvyys (pääväylä} 
Båtfarled el/er - rutt och dess vattendjup ( huvud/eden) 

Veneväylä tai - reitti ja sen suunniteltu vesisyvyys 
Båtfarled ei /er - rutt och dess planerade vattendjup 

Perattava väylä - tai reitti osuus ( numerointi viittaa 
taulukkoon 9) 
Far/ed som bör muddras ( numreringen hänsyftar på 
tab. 9) 

XXX*~ Aiemmin perattu väylä tai reitti 

r7 
t:-:::1 

CJ 
c:J 

r07 
L.:: '.'..J 

® (~_) 

0 
CD (J) ...__, 

Tidigare muddrad farled el/er rutt 

Kotisatama (nykyinen / rakennettava) 
Hemhamn ( nuvarande / byggs) 

Vierassatama (nykyinen/ rakennettava) 
Gästhamn ( nuvarande I byggs) 

Kalasatama ( nykyinen / rakennettava) 
Fiskehamn ( nuvarande / byggs) 

Suojasatama ( nykyinen /rakennettava) 
Skyddshamn ( nuvarande / byggs) 

Maihinnousupai kka 
landstigningsplats 

Saaristopuhelin (nykyinen/ rakennettava) 
Skärgårdstelefon ( nuvarande / byggs) 

Venekorjaamo 
Båtvarv 

Li nnustonsuojel ua lue 
Fåge/skyddsområde 

(Näitä merkintöjä on käytetty Kokkolan ja Uudenkaarlepyyn 
välisen vesialueen veneilyn yleissuunnitelmassa) 
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ESIMERKKI VENEILYN YLEISSUUNNITELMAKARTASTA MERKINTOINEEN, 
MITTAKAAVA 1 : 200 000 

VÄYLÄ - JA R E ITTIVERKOSTOSUUNNITELMA 

SUOSITUS NYKYISTEN VÄYLIEN OSALTA 

LAIVAVÄYLÄ 2.4 

LAIVAVÄYLÄ 1.8 

UMPIMOOTTOR IVENEVÄYLÄ 

EHDOTETUT UUDET VÄYLÄT 

----· lll!l-1111-1111 

EHDOTETUT 

---

LAIVAVÄYLÄ 2.4 

LAIVAVÄYLÄ 1.8 TAI PURJEVENEVÄYLÄ 

UM PI MOOTTOR IVENEVÄYLÄ 

VENEREITIT 

PURJEVENE REITTI 

UM PI MOOTTORIVENE REITTI 

AVOMOOTTOR IVEN E REITTI 

VESI RETKEI LYRIEITTI 

SATAMASUUNN ITELMA 

KOTISATAMA 

VIERASSATAMA 

HUOL TOSATAMA 

LAIVALAITURI 

VENEVALKAMA 

LUONNON SATAMA 
PAIKKA 

SUOJASATAMA 

TAI RANTAUTUMIS-

(Näitä merkintöjä on käytetty Päijänteen, Kymijoen vesistön 
yläosan ja Kallaveden reitin veneilyn yleissuunnitelmissa) 
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-~ I 
OTE KYMIJOEN VESISTON YLÄOSAN 
VENEILYN JA VESIMATKAILUN YLEIS-

1 : 200 000 
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VESIRETKEILYREITTIEN OPASKIRJASTEN JA -KARTTOJEN MERKINNAT 

A. Kartat, jotka piirretään itse, mittakaava 1 5 000 -

1 : 25 000 

Suositellaan käytettäväksi seuraavia merkkejä ja merkintä-
tapoja kulloinkin tarpeellisilta osin. Merkkien koot eivät 
ole sitovia. Koko on aina valittava pohjakartan muuhun sisäl-

töön, mittakaavaan ja painotekniikkaan soveltuvaksi. 

... 

15 

300/2,0/ II 

~z~:~z..:w.;e 

Vesistö, jota reittikuvaus koskee (jos 
kartta painetaan kaksivärisenä, voi 
vesistö olla sininen ilman rasteroin-

tia);virtaussuunta 

Kohteen numero, joka viittaa oppaan 
tai kartan tekstiosaan 

Koski 
Kosken·pituus/putouskorkeus/laskuvai-
keusluokka (laskuvaikeusluokka voidaan 
ilmoittaa myös II - I, jolloin ensim-
mäinen luku ilmoittaa keskiylivesiti-
lanteen ja toinen keskialivesitilanteen) 

Virtapaikka 

Vesiputous, laskukelvoton köngäs 

Uittopuomitus 

Kiinteä suiste tai möljä 

Matalikko 
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Veneensiirtolaite (kosken ohi) 

Veneensiirtolaite vesistöstä toiseen 

Km-lukema reitin alusta 

Venesatama 

Telttailuun tarkoitettu rantautumis-
paikka 

Lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettu 
rantautumispaikka 

Sopiva retken aloitus/lopetuspaikka 

Sopiva kanootin/veneen maihinnostopaik-
ka maakuljetusta tai kosken etukäteis-
tutustumista varten 

Sopiva veteenlaskupaikka 

Tiet 

Polku 

Kanootin/veneen maakuljetus tätä tietä/ 
polkua 

Kanootti kannettavissa maitse tätä 
reittiä 

Taajama tms. rakennettu alue 



Huom. 1. 

Huom. 2. 
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Sillat, padot, laiturit, sulkukanavat väylät, meri-
merkit, uittoruuhet yms. merkitään soveltaen lii-
tettä 7.3. 

Palvelut yms. merkitään soveltaen oheisia maan-
mittaushallituksen käyttämiä ns. ulkoilumerkkejä. 

B. Kartat, jotka piirretään itse, mittakaava 1 40 000 -
1 : 200 000 

Käytetään A -kohdassa esitetyistä merkeistä niitä, jotka so-
veltuvat ko. mittakaavaan sekä maanmittaushallituksen ulkoi-
lumerkkejä. 

C. Kartat, joissa käytetään valmista pohjakarttaa, mittakaa-
va 1 : 20 000 - 1 : 200 000 

Käytetään pääasiallisesti maanmittaushallituksen karttamerk-
kejä täydentäen niitä tarpeellisilla A -kohdassa kuvatuilla 
merkeillä. 
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MAANMITTAUSHALLITUKSEN KARTTAPAINON KÄYTTÄMÄT ULKOILUMERKIT 

Kartta paino käyttää näitä merkkejä eri kokoisina mittakaa-
voiltaan 1 20 000 1 200 000 olevissa ympäristö ... , 
ulkoilu- ja matkailukartoissa. Ne soveltuvat käytettäviksi 
vesiretkeilyreittioppaissa ja -kartoissa eo. liitteessä esi-
tetyllä tavalla. 

ULKOILUMERKIT FRILUFTSTECKEN OPEN-AIR SYMBOLS WANDERZEICHEN 

Kävely· 1a hiihtore1111 
Vandnng· och sk1drutt 

Kävelylllitti 
Vandringsrun 

Hiihtoruini 
Skidrun 

0hJHl~n,n YtDI· 11 k1noo11i11itti 
0utprichd b6t· och k1notled 

Polkupyciritttt 
Cyktlvig 

Ulkoilur1it111n vihm11k1 
Avst1nd liings lnluhsru1111 

Kiintornttsto. Karttoia SHIIYlftl 
kuntilll ~•unllllMIIIStOiStl 
Futa orillnt1ringsion11oller. 
K1nor ar~lllas fr611 kommu· 
narnas idrombyr._11 

r 6,o 

Urheilupaikh 1111 -liitos. Y1rk1styskllastus @ <llll>< 
ldronsplats eller -1nst1h. (ru1dsfisk1 

Hyppyrimik1. h11htoh1ss1. lasko11elu11nne 
Sk1dbacke, sk1dlih. sk1dslunnmg 

W!:Je,~"Ji~~a.~1~~~,. 
H1kmg routa 
Wanderroure 

Skiing routa 
Skilaufroure 

Channel unbuoyad lboat and Canoa) 
U nmarkiene 80011 und Kanutrouta 

81cycle road 
Radweg 

Open-11r route d1s1ances 
Lange der Wanderrou1en 

Permanant orianteenng controls. 
Maps available ei 1h11 muma-
pafities spons burnus, 
Das lesta 0I-Pos11nnetz. Kantn 
smd ber dtn ga1111indficlltn Sponiim1ern erhahen 

Spons msrnuuon. recreational fishmg 
Sport1nl1ge. Fre1zettfischer11 

Sk11u111pmg, skung hh. sk1 ,1op1 
Sprungsch1n1e, Sk1hh. Abf1hr1sheng 

Matka1luneuvon111, ruoka·. kahv11aqo1lu 6 @ ® T oum1 1nform111on. rifstauram. collee house 
Tu11su6dg1vning, res1au1a111. kalfeservermg T ourrmnmlorma11on. Restauram. Kalleehaus 

Ensiapuasema, museo. nakö1orn1 @ (8) 6 F1rs1 a1d sta1ion. museum. lookout tower 
Förstah1älpss1111on, museum. utsiktstorn Erste-H1lte·Sta11on. Museum. Auss1ch1sturn 

Erityinan nähtävyys, kaunis näköala 
Siirsk1ld sovärdhst. vacker uts1k1 

Hotelli ja mornllt. mathilumaja 
Hotall och motell. tunsthiirbiirge 

* 
lomakylii. mu11l11ma1011us. retkeilyma,a O 1111 
Semus111rby, mkvartering på llntgird. vandmhem 

Kamppii. ksinohtos 1a1 1ulen1ekopa1kka 
Hydda. koksk1ul uller kokplats 

leirmtiialue. 1elnailualue. laviihdysalue 
Campingplats. tältnmgsområde. rastplats 

P1ikoitu,elu1. uimaranta, nnu1t1m1 
Part1rmgspl1ts, badplats. fr111dsh1111n 

w 

@~@ 

[E] €) 

Special poml ol m1eres1. Ime v1ew 
Besonde1e Sehanswurd1gke11. schoner Ausblick 

Hotel and motel. tounst rnn 
Hotel und Morel. Gas1haus 

Hohday camp. la.rm boardmg. youth hostel 
fenendorf. Bauernhof-Uuamer. Jugendherberge 

Hui. cookery shed or camp·lire place 
Hutte. Feuerstelle oder lagerleuersrelle 

Campmg place. tenr area p1cnic sne 
Campmgplarz. Zeltpla11. Åastplatz 

Park1ng·place, swimmmg. hoar harbour 
Purkpletz. Badestrand. Boorhalen 

R1u111111sem1. hn11-1utouem1. pos11 
Jiirnvagsst1tton. buu1111on. post 

Au1ohuoltamo. polttones1een 11k1lu 
S1rvic1 s1I11on, b1rnsms11tton 

Poh1s1assma, pubahn. k1upp1 
Policesta11on. telephone, h1nd1I 

® <D® 
(8) ® 
(V Q) l(pa 

Ra,lway s1111on. bus s1a11on. posr 
B1hnhof. Bussb1hnhof. PoSllmt 

S1rv1ca st111on. hlling steuon 
Autourv1c1, T 1nkst1lte 

Pohrn1tmn. 11lefon. attp11 
Poli1e1. Fernsprechar. Geschalt 

M11n111dan vihm11k11 
Avst6nd lings landsviger 

Luonnonsuo11lu1lu1. mms1omsrkk1 
N11urskyddso111r6d1. minn1smirk1 
L1nto1stm1 JD -1oi111isto. lan1ok1ntti 
flygs11tion och lt,gbyr6. flygfalt 

Kart1011n myynti, 
KARTTAKESKUS PASILA. Opnt1n1ilt1 17. PL 85. 
00521 HELSINKI. V11hd1 90-1541. 
KARTTAKESKUS ESPA. Et1litJplmd1 4. 00130 
HELSINKI. Vaihdt 90-1541. 
JiillatRIIIYYJii OYII kirjabup11. l8Vlll81Dlo!. IUIO· 
huoltamot 1• R-k1oskn. 
©Copyr1gh1 Maanrrnt11ushalktus, Helsmk1. Suomi 

Road d1stances 
E ntfernung1n der Suassen 

Natur1I reserva. monum1nt. 1nc1an1 monu1J11ant 
Natumhu11gebiet. 011nkmel, gesch1chthche Funds1elle 
A1rport 1nd 111 11rmm1I. 11rh11d 
flygh1f1n und flugburo, L1nd1pl1t1 

Kar1lorsil1nmg, 
KARTCENTRAL BOLE, S1m1forbroR 12. feck 85. 
00621 HELSINGFORS. hl.v111I 90·1641. 
KARTCENTRAL ESPEN, Si>d11 espl1n1d1n 4. 00130 
HELSINGFORS. hl.vi11I 90-1541 
A11rforul1ning I bokhandlar, varuhus. S11rv1cesta110ner 
och R k1osk11 
© Copynght lan1mater1s1yrelsan. Helsingfors. f 1nla11 (1 

Mittakaava 1: 100 000 Skala 

0 2 3 4 5 6 7km 
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KUNNOSTUS- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMIEN KARTAT JA 
PIIRUSTUKSET 

Kunnostus- ja rnaisemanhoitosuunnitelmissa noudatetaan vesi-
hallinnon piirtämisohjeita. Jos kunnostushankkeelle aiotaan 
hankkia vesioikeuden lupa, on suunnitelmassa esitettävä 
vesiasetuksen vaatimat kartat ja piirustukset mm.: 
valuma-alueen kartta, yleiskartta, asemakartta työkohteis-
ta, piirustukset tehtävistä rakennelmista ja laitteista, 
tarvittaessa pituus- ja poikkileikkaukset ruopattavista 
ja kaivettavista alueista tai vastaavat tiedot sisältävä 
korkeuskartta, vedenkorkeuksia muutettaessa rantamaiden ja 
pohjan korkeussuhteita ja laatua sekä tulevaa ylintä 
ja alinta sekä kesänaikaista vedenkorkeutta esittävä 
kartta, tarvittaessa lunastus- tai vahinkoaluekartta se-
kä asemakartta ja piirustukset lunastettavista, poistetta-
vista tai muutettavista rakenteista ja laitteista~ 

Lisäksi kunnostus- ja maisemanhoitosuunnitelmassa on syytä 
olla hankkeen sijaintikartta ja tarpeen mukaan havainne-
kuvia kohteen ulkonäöstä ennen hankkeen toteutusta ja sen 
jälkeen sekä periaatepiirroksia työselostukseen. 

Kunnostussuunnitelmien esitystapaan liittyvät piirustus-
merkkien (liite 7.3) lisäksi erityisesti vesikasveista 
käytettävät merkinnät (liite 7.5) ja veneilysuunnitelmien 
merkinnät ja mallipiirustukset (liite 7.9) sekä hydrolo-
giset merkinnät ja syvyyskartta (liite 7.4). 

Kunnostus- ja maisemanhoitosuunnitelmien 1:2 000, 1:4 000, 
1:5 000 jne mittakaavaisissa kartoissa voidaan soveltaa 
TVL:n ohjeita tieympäristösuunnitelmien yleiskartasta sekä 
istutus- ja maastonmuotoilukartasta. Niistä on esitetty 
mallikartat ja merkinnät TVL:n ohjeissa (Teiden suunnit-
telu, kansio D, IX Suunnitelmat, IX 4.3 - Liitteet 20 
ja 21 sekä IX 4.5 - Liitteet 27 ja 28). 

Yksityiskohtaisista kartoista mittakaavoissa 1 :1 000, 
1:500 jne on valmisteilla suositukset vesistöjen kunnos-
tuksen suunnittelua käsittelevään monisteeseen. 
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