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1 Yleistä 

 

Tämä tarkemittaus ja dokumentointiohje on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa HS-Veden uudisrakennus- ja 

saneerauskohteissa. Ohjeesta ei saa poiketa ilman erillistä HS-Veden hyväksyntää. Mahdollisen poikkeaman 

hyväksyy HS-Veden kohteen valvoja. 

HS-Veden verkosto on tarkemitattava Euref-FIN GK25 koordinaatistossa, riippumatta siitä millä kaistalla suunnittelu 

on tehty. Korkeusjärjestelmänä on aina N2000.  

Tarkemittaus etenee prosessina seuraavasti: 

1. Ennen urakan alkua urakoitsijan mittaajan on tarvittaessa sovittava tapaaminen HS-Veden kartoittajan 

kanssa (kalle.hauhia@hsvesi.fi ) mittauskäytäntöjen ja mittausohjeen läpikäymiseksi. 

 

2. Ensimmäisessä työmaakokouksessa määritetään kohteen laajuudesta riippuen se, monta 

tarkemittausaineiston toimitusta ko. kohteessa edellytetään, vai toimitetaanko aineisto yhdellä kertaa työn 

valmistuttua. Jos tarkemittausaineisto toimitetaan useammassa osassa, on tarkentavat ja lisä aineistot 

toimitettava aina omina, erillisinä tiedostoina. 

 

3. Koko tämän ohjeen mukainen mittaus- ja dokumentointiaineisto tulee olla toimitettuna hyväksytysti HS-

Veteen viimeistään 2 viikkoa ennen vastaanottokokousta. Em. kokousta ei voi tilata ennen kuin aineisto 

kokonaisuudessaan on toimitettu. 

 

4. Tarkemittaukset yms. on toimitettava HS-Vedelle osoitteeseen tarkemittaus@hsvesi.fi 

 

5. Työmailla joilla edellytetään kallion louhintaa, suoritetaan kallion pinnan korkeusmittaus vähintään metrin 

ruudukolla. Louhittava kallio on valokuvattava ennen louhintaa ja louhinnan jälkeen. Louhittavien irtokivien 

(yli 2 m3) korkeus, leveys ja syvyys mitataan ( x 0.7). Lisäksi kivi dokumentoidaan valokuvaamalla ja 

mittaamalla sijainti. Mittausaineistot ja valokuvat toimitetaan HS-Veden työmaavastaavalle sähköpostitse, 

ennen louhinnan aloittamista. 

 

2 Tarkemittauksen ja dokumentoinnin tavoite 

Tarkemittauksen tavoitteena on dokumentoida rakennettavat johdot sillä tarkkuudella, että tarkemitattua aineistoa 

voidaan suoraan käyttää esimerkiksi seuraavan kohteen suunnittelun lähtötietona.  Lisäksi dokumenttien 

tarkkuustason tulee olla sellainen, että niillä pystytään rakentamaan toimistotyöskentelynä kohteen sähköinen 

johtokartta. 

3 Sallitut sijainti- ja korkeuspoikkeamat 

Huomattavasta ko. johto-osuuden toiminnallisuuteen vaikuttavasta suunnitelman poikkeamasta on tehtävä 

poikkeamaraportti, joka on hyväksytettävä HS-Veden valvojalla.  Poikkeamaraportin yksilöintitunnus on aina 

esitettävä tarkepiirustuksessa. 

mailto:kalle.hauhia@hsvesi.fi
mailto:tarkemittaus@hsvesi.fi
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4 Tarkemittauksessa käytettävä laitteisto 

Viettoviemärin tarkemittauksessa ei saa käyttää RTK mittausta (GPS). Pyydettäessä mittaajan on esitettävä HS-

Vedelle laitteiston viimeisin kalibrointitodistus. 

5 Laitekohtaiset tarkemittausohjeet 

5.1 Yleistä 

Kaikki alapuolella luetellut laitteet on tarkemitattava ko. laitteen ohjeen mukaisesti. 

5.1.1 Sulkuventtiilit (vesijohto, jätevesi ja hulevesi) 

Sulkuventtiilit mitataan alapuolisen kuvan mukaan seuraavasti: 

 

Huom! Mittauskoodit tulee määrittää sen mukaan, mitataanko runkolinjan vain tonttijohdon venttiiliä. 

 

5.1.2 Mekaaniset liittimet (vesijohto, jätevesi ja hulevesi) 

Kaikki mekaaniset liittimet mitataan alapuolisen kuvan mukaan seuraavasti: 
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Huom! Runko- ja tonttivesijohdoissa käytetään samaa lajia 

5.1.3 Monihaaraventtiilit (vesijohto) 

Monihaaraventtiilit mitataan alapuolisen kuvan mukaan seuraavasti (mitattava kaikki venttiilit erikseen): 

 

 

 

 

5.1.4 Ilmanpoistoventtiilit (vesijohto, jätevesi ja hulevesi) 

Ilmanpoistoventtiilit mitataan alapuolisen kuvan mukaan seuraavasti: 
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5.1.5 Palopostit ja vesiasemat (vesijohto) 

Palopostit ja palovesiasemat mitataan alapuolisen kuvan mukaisesti: 

 

5.1.6 Laitekaivot (vesi, jätevesi ja hulevesi) 

Vesijohdon laitekaivot mitataan alapuolisen kuvan mukaisesti: 
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5.1.7 Kaivot (jätevesi ja hulevesi) 

Linjakaivot mitataan alapuolen kuvan mukaisesti: 

 

 

5.1.8 Ritiläkaivot  ( hulevesi) 

Ritiläkaivot mitataan alapuolisen kuvan mukaisesti: 
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5.1.9 Putkiliitokset (viettoviemärit ja paineputket) 

Putkiliitokset mitataan alapuolen kuvan mukaan seuraavasti: 

 

 

5.1.10 Kulmakappaleet (viettoputket ja paineputket) 

Kulmakappaleet mitataan alapuolen kuvan mukaan seuraavasti: 
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Huom! Pitkillä, suorilla verkosto osuuksilla, putken laki tulee mitata vähintään 20 m välein. 

5.1.11 Suojaputkeksi sujutustyömaalla jäävien putkien mittaus, sekä alitusputkien mittaus (kaikki 

johtolajit) 

 

Suojaputkien päiden sijainti mitataan alapuolen kuvan mukaan seuraavasti: 

 

HUOM! Myös liikenneväylien alitusputkien päät mitataan samalla tapaa kuin suojaputkien päät. Mikäli alitusputken 

päihin tulee päätykaivo, mitataan se samalla tapaa kuin kohdan 5.1.6 laitekaivo. 

 

5.1.12 Tonttiliittymät 
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Mittaus 

Tonttiliittymävarausten päät mitataan alapuolen kuvan mukaan seuraavasti: 

 

Valokuvaus 

Saneerattavat tonttijohdot on valokuvattava ennen ja jälkeen saneerauksen. Nämä kuvat tallennetaan 

kiinteistökohtaiselle tonttijohtokortille ja toimitetaan rakennuttajalle. 

6 Tarkemittausaineisto ja dokumentit 

6.1 HS-Veden laitetunnukset 

Tarkemittaajan on tarkepiirustuksessa käytettävä suunnitelman mukaisia HS-Veden antamia laitetunnuksia 

6.2 Tarkekuva 

Mittauksen yhteydessä on ylläpidettävä tarkepiirustusta (asemakuva) rakennettavasta johto-osuudesta. 

Tarkepiirustus tulee toimittaa HS-Vedelle PDF- ja DWG-muodossa. Tarkepiirustuksesta tulee käydä ilmi seuraavat 

asiat: 

• Rakennetut laitteet 

• Huomattavat poikkeamat erillisellä maininnalla viitaten poikkeamaraporttiin 

• Digikuvan ottamispaikat, suunnat ja numerot 

• HS-Veden ko. laitetunnukset 

6.3 Digikuvat 

6.3.1 kaikki johtolajit 

• Digikuva otetaan kaikista kohteista, jotka ovat otsikon ”5 Laitekohtaiset tarkemittausohjeet” määritetty 
tarkemitattavaksi. 

• Mikäli otsikon 5 mukaisten mitattavien laitteiden etäisyys toisistaan on yli 100m, on digikuva otettava 

putkilinjalta sadan metrin välein. 
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• Siirtolinjatyömaalla on kohdassa 5 määritettyjen mitattavien laiteiden lisäksi otettava digikuva jokaiselta 

”kankipituudelta”. 

6.3.2 Digikuvan ottaminen otsikon 5 mukaisista kohteista 

• Digikuvan ottamissuunta on alapuolisen kuvan mukainen. Otsikon 5 mukaisista kohteista tulee olla vähintään 

kaksi kuvaa, jotka on otettu alapuolisen ohjeen mukaisesti. Kuvia tulee kuitenkin ottaa sellainen määrä, että 

rakennettavien laitteiden keskinäiset suhteet erottuvat tarvittavin osin. Tarkepiirustukseen joka toimitetaan 

HS-Vedelle, tulee merkitä kuvien ottamiskohdat, ottamissuunnat, sekä ko. digikuvan itse määritetty tai 

kameran antama yksilöivä tunnus.  

 

 

 

6.3.3 Digikuvan ottaminen linjaosuudella, jossa ei otsikon 5 mukaisia laitteita 

 

• Digikuvan ottamissuunta on alapuolisen kuvan mukainen. Linjaosuudelta riittää ainoastaan yksi kuva. 

Tarkepiirustukseen joka toimitetaan HS-Vedelle, tulee merkitä kuvan ottamiskohta, ottamissuunta, sekä ko. 

digikuvan itse määritetty tai kameran antama yksilöivä tunnus.  
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6.4 Sähköinen tarkemittausaineiston muoto ja mittauksessa käytettävät koodit 

 

Tarkemittausaineisto tulee toimittaa ”GT”-muotoisena Excel - muodossa seuraavalla kenttäjaolla: 

1. Sarake = pinta (voidaan käyttää kaikilla pisteillä arvoa ”1” tai kenttään voidaan kirjoittaa kaivon tai putken 

koko ja materiaali alaviivalla eroteltuna esim. 160_PVC) 

2. Sarake = taiteviiva (pistemäisille kohteille annetaan arvo 0, viivamaiset kohteet on editoitava yhtenäisiksi 

viivoiksi, samalla viivalla on sama viivanumero) 

3. Sarake = Laitekoodi (ko. laitteen mittauskoodi) 

4. Sarake = Juokseva pistenumero (kaivoille ja venttiileille voidaan kirjoittaa HS-Veden laitetunnus, valokuville 

kuvan numero) 

5. Sarake = x-koordinaatti 

6. Sarake = y-koordinaatti 

7. Sarake = Z-koordinaatti 

8. Sarake = vapaa tekstikenttä, johon voidaan kirjoittaa tarkenne ( esim. ”Kulmakappale”) 

 

 

Tarkemittauksessa on käytettävä seuraavia HS-Veden mittauskoodeja: 

100000 Liitoskappale Jäte  
101200 Purkuaukko Jäte  
102800 Tulppa Jäte  
103000 Sulkuventtiili Jäte  
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          103002 Ilmanpoistoventtiili Jäte  

103020 Sulkuventtiili, kiint. Jäte  
103800 Viemärikaivo Jäte  
103802 Tarkastusputki Jäte  
103803 Pumppaamon keskipiste Jäte  
103820 Viemärikaivo, kiint. Jäte  
103821 Tarkastusputki, kiint. Jäte  
104410 

108000 

Viemärin taitepiste 

Viemärin taitepiste ilman viivanumeroa 

Jäte 

Jäte  
 

200000 Liitoskappale Vesi  
200200 Maapaloposti Vesi  
200201 Maanpäällinen paloposti Vesi  
200300 Palovesiasema (150mm) Vesi  
202800 Tulppa Vesi  
203000 Sulkuventtiili Vesi  
203002 Ilmanpoistoventtiili Vesi  
203005 Huuhteluventtiili Vesi  
203020 Sulkuventtiili, kiint. Vesi  
203801 Suojaputkikaivo Vesi  
204410 

208000 

Vesijohdon taitepiste 

Vesijohdon taitepiste ilman viivanro:a 

Vesi 

Vesi  
 

300000 Liitoskappale Sade  
301200 Purkuaukko Sade  
301201 Imuaukko Sade  
302800 Tulppa Sade  
303800 Linjakaivo Sade  
303801 Ritiläkansikaivo Sade  
303811 Ritiläkann. Linjakaivo Sade  
303820 Viemärikaivo, kiint. Sade  
304410 

308000 

Sv-viemärin taitepiste 

Sv-viemärin taitepiste ilman viivanro:a 

Sade 

Sade  
 

605200 Karttapiste  

muu piste, selitys 

taulukkoon 

          605202 Valokuvan sijaintipiste   

    

    

 

7 HS-Vedelle toimitettava tarkemittausaineisto 

 

HS-Vedelle toimitettava aineisto koostuu seuraavista dokumenteista: 

• Tarkemittausaineisto sähköisessä muodossa otsikon 6.4 mukaisesti 
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• Tarkepiirustus dwg ja pdf  – muodossa otsikon 6.2 mukaisesti 

• Digikuvat sähköisessä muodossa otsikon 6.3 mukaisesti 

Tämän mittausohjeen mukainen tarkemittaus-aineisto on toimitettava HS-Vedelle viimeistään 2 viikkoa ennen 

vastaanottotarkastuksen pitämistä. Urakoitsija voi tilata vastaanoton vasta, kun kaikki tämän ohjeen mukainen 

tarkemittaus-aineisto on toimitettu HS-Vedelle. 

Tarkemittaukset yms. on toimitettava HS-Vedelle osoitteeseen tarkemittaus@hsvesi.fi 

 

8 Vesihuoltolaitteiden merkintäohjeet 

 

8.1 Vesihuollon hallintalaitteiden merkintä 

 

Merkkaukset tulee suorittaa tehdasvalmisteisilla tarvikkeilla. Käytettävät tarvikkeet tulee hyväksyttää HS-Vedellä 

ennen merkitsemistyön aloittamista. 

Venttiilien ja kaivojen sijainti merkitään näkyvälle paikalle stanssatuilla alumiinisilla merkkikilvillä alla olevan kuvan 

ohjeiden mukaisesti merkittynä. Ensisijaisesti kiinnitys olemassa oleviin pylväisiin tai muihin rakenteisiin 

liimamassalla etäisyyden ollessa maksimissaan 20 metriä. Tarvittaessa asennetaan merkkikilpi omaan alumiiniseen 

tai sinkittyyn tolppaan, joka ankkuroidaan maahan esim. harjateräksellä. Samaan tolppaan voidaan kiinnittää 

useampia kilpiä. Kiinteistön seinään kiinnitykselle pyydetään omistajan suostumus, kiinnitys ruuveilla. 

  

mailto:tarkemittaus@hsvesi.fi
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Merkinnät tehdään seuraavasti: 

 

     

Lisäksi on huomattava, että paineviemärin sulun kansi on aina punainen.      

 

8.2 Vesistöalitusten merkitseminen 

 

Vesistöalitusten maihinnousut yms. merkitään ko. työn vesistöluvan lupaehtojen (mm. merkinnän koko) mukaisesti 

käyttäen tehdasvalmisteisia merkintätarvikkeita. 

 

 

 

 


