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YLEISTÄ 
	

28.11.2008 

1 YLEISTÄ 
Tämä julkaisu on ohje tien suunnittelun ja rakentamisen mittaussuunnitel-
man laatimiselle. 

Laatimisohjeen soveltamisalue sijoittuu tien elinkaaressa ennen rakentamis-
ta lähtötietojen hankintaan, rakentamiseen ja rakentamisen jälkeen tien yllä-
pitovaiheeseen. 

ELZNVAIUCI:N K IA%iA 

INVE5Tt)iflI 	 'et.A,rib 

— — — — — — — — — — 

Kuva 1 Mittausaineiston ohje s(.joittuu kuvan osoittamalla tavalla tien elinkareen. 

Tarkasteltaessa suunnittelun tuottamaa suunnitelma-aineistoa (suunnittelu- 
malli) soveltamisalue rajautuu suunnittelujärjestelmien tuottaman toteutus- 
mallin ja mittausjärjestelmien tarvitseman mittausaineiston välille. 

Tiehallinnossa otetaan käyttöön LandXML-standardin mukainen, Inframodel 
määrittelyyn pohjautuva tiedonsiirtomenetelmä suunnitteluaineistojen 
toimittamisessa. 

Inframodel -siirtomenetelmän mukaista suunnitteluaineistoa käyttävien so-
vellusten yleistyessä mittausaineiston käsittelyssä ja maastomittaussovel-
luksissa tulee Inframodel -siirtomenetelmä käyttöön sen dokumentoiduilta 
osin ja korvaa vähitellen "Tielaitos"-formaatin mittausaineiston siirtomuotona. 

Ohje sisältää määritelmät, mittaussuunnitelman sisällön, laatuvaatimukset, 
dokumentoinnin ja vastuut. 

Ohjeessa käsitellään myös suunnittelun aikaisten runkopisteiden käyttöä 
rakentamisen mittausperustana ja määritellään rakentamisessa tarvittavien 
runkopisteiden vaatimukset. Runkopisteiden määrittelyn pohjana on Tiehal-
linnon "Maastomallit ja pohjakartat" -laatimisohje. Tällä menettelyllä luodaan 
valmius suunnittelunaikaisten runkopisteiden käyttöön rakentamisen mitta-
usperustana. 
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Mittausaineistoa muodostuu tierakenteisiin liittyvistä maa-, kallio- ja materi-
aalipinnoista sekä tiehen liittyvistä laitteista ja varusteista. Tässä julkaisussa 
määritellään tienrakentamisessa käytettävän mittausaineiston yksilöinti, 
muoto ja laajuus. Mittausaineiston tunnistamiseen liittyvä nimikkeistö ja nu-
merokoodit pohjautuvat lnfra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön, 
jota on täyden nytty tierakenteisiin liittyvien pintojen yksityiskohdi Ila. 

Mittauskohde esitetään mittapisteenä kohteen sijainnin yksilöimiseksi. Tä-
män julkaisun liitteissä esitetään laitteiden ja varusteiden mittapisteen yksi-
tyiskohtainen sijainti. Pintarakenteista esitetään tien poikkileikkaussuunnas-
sa pinnan alku-, loppu- ja taitepisteet. 

Tienrakentamisen mittausaineistoa muodostuu eri suunnitteluvaiheissa sekä 
rakentamisen aikana. Tiehankkeiden suunnittelu ja rakentaminen toteute-
taan erilaisilla hankintamenettelyillä, jolloin eri tahot tuottavat mittausaineis-
toa. Tässä julkaisussa esitetään asian hallintaan tarvittava määrittely runko- 
pisteiden ja mittausaineistojen sisällön tuotantovastuista eri suunnitteluvai-
heissa ja urakkamuodoissa. 

Suunnittelujärjestelmät 

Suunnittelujärjestelmien välillä Inframodel- tiedonsiirtomenetelmä 

Mittaussuunnitelma 
Tien rakenteet 	1 Lattteetja varusteet 

Land XML-staridardln mljkalnen 	' TleIalto" scll rormaatin mukainen 
Inframodel. tedonsUrto 	 rakerta sen mlttausalnelsto 

Mittausjärjestelmät 
	

. 

koordinaattipistemittaus 
geometrialinjat + parametrit 

pintamalli 

Kuva 2 Mittausaineiston ohje sijoittuu kuvan osoittamalla tavalla suunnittelun ja 
mittausjärjestelmien väliin. 
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2 MÄÄRITELMÄT 
Mittaussuunnitelma 

Kaikki mittaustoiminta tulee perustua mittaussuunnitelmaan, joka muodostuu 
suunnitteluvaiheen edetessä ja täydentyy rakentamismittausten vaatimiin 
yksityiskohtaisiin mittaussuunnitelmiin. 

Mittausperusta 
M ittausperustalla tarkoitetaan tiehan kkeessa käytettäviä taso- ja korkeuskiin-
topisteitä, joiden perusteella kaikki tien rakentamisessa tarvittavat yksityis-
kohdat voidaan mitata riittävällä tarkkuudella. Mittausperusta muodostuu 
suunnitteluvaiheen perus- ja käyttöpisteistä, joita täydennetään tihennyspis-
teillä rakentamisen mittaustehtäviä varten. (Vrt." Maastomallitja pohjakartat" 
-laatimisohje). 

Suunn ittelu malli 

Tien suunnitteiumalli kuvaa tien rakenteen ja sisältää sen tuottamiseen tar-
vittavan tiedon. Tässä yhteydessä suunnittelumalli on tiensuunnitteluohjel-
man sisältämä malli toteutettavasta tiestä. Suunnittelumalii mandollistaa tie- 
rakenteen toteutusmallin tuottamisen. 

Tierakenteen toteutusmalli 

Tierakenteen toteutusmaili muodostuu jatkuvasta kolmiuiotteisesta rakenne- 
pintojen kokonaisu udesta, jonka muodostavat: ajoradat, raken nekerrokset, 
maa- ja kai lioleikkaukset, pengerrakenteet, verhoilurakenteet, ku ivatusraken-
teet ja muut pintarakenteet. 

Tierakenteen toteutumamalli 

Tien toteutusmalii päivitetään rakennustyön aikana toteutumamailiksi. Toteu-
tusmailista muodostuvaan toteutumamailiin päivitetään tierakenteen kannal-
ta oleeliiset muutokset. 

Ylläpitomal Ii 

Tien yiiäpitomalii on pitkäaikainen ja kuvaa tien toteutuneita rakenteita ylläpi-
tokaudelia. Mallia käytetään ylläpitokaudeila rakennussuunnittelua vaativien 
toimenpiteiden iähtöaineistona. 

Mittausaineisto 

Yleis-, tie- ja rakennussuunnitteiu tuottaa tarvittavan mittausaineiston nu-
meerisesta toteutusmaiiista. Aineisto on kaksi- tai koimiuiotteista määrämuo-
toista numeerista tietoa rajoista, alueista ja tierakenteesta sekä laitteiden ja 
varusteiden yksityiskohdista. Mittausaineisto yksilöidään tunnisteiila ja koo-
deilia. Mittausaineisto tulee ryhmiteilä ja lajitelia rakentamisen tarpeiden mu-
kaisesti. 
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Mittapiste 

Mittapisteellä osoitetaan yksilöity koordinaattipiste alueesta, rakenteesta, 
laitteesta tai kappaleesta kyseisen kohteen mittaamiseksi merkitsemistä tai 
rakennus- tai asennustyötä varten. 

M itta merkki 
Mittamerkki on maastoon mitattu ja asennettu merkki, jonka avulla osoite-
taan alueen raja tai rakentamiskohteen tasosijainti ja korkeusasema. 

. 

. 
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3 MITTAUSSUUNNITELMA 

3.1 Yleistä 

Mfttaussuunnitelmaan sisältyy mittausperusta ja mittausaineisto, johon kuu-
luvat geometrialinjat, tierakenteen jatkuva kolmiulotteinen mittausaineisto 
sekä laitteiden ja varusteiden mittausaineisto. 

Mittausperusta muodostuu suunnitteluprosessin aikaisista runkopisteistä. 
Suunnittelun aikana tuotetaan peruspisteet ja käyttöpisteet. Rakentamisen 
tarpeita varten mittausperustaa täyden netään tarvittaessa tihennyspisteillä. 

Mittaussuunnitelma täydentyy eri suunnitteluvaiheiden aikana ja edelleen 
rakennusvaiheessa yksityiskohtien osalta. Geometrialinjat tuotetaan yleis- ja 
tiesuunnitteluvaiheiden aikana, ja niitä tarkennetaan rakennussuunnittelus- 

Työmaalla urakoitsija täydentää mittaussuunnitelmaan mm. mittauksen vas-
tuuhenkilöt, laadunvarmistuksen toteuttamisen, käytettävät laskentaohjel-
mat, mittaustekniset ratkaisut ja käytettävät mittauskalustot. 

3.2 Mittaussuunnitelmaselostus 

M ittaussuunnitelmaselostuksessa esitetään mittaustoimintaan vaikuttavia ja 
mittausympäristöä koskevia perus-ja tunnistetietoja mm.: 

Rakennushankkeen nimi ja sijainti 
Rakennussuunnitelman laatija 
Mittaussuunriitelman laatija 
Mittaussuunnitelman tasokoordinaattijärjestelmä 
Mittaussuunnitelman korkeusjärjestelmä 
Mittausperustan tiedot 

• 	
- 	Selvitys lähtö- ja runkopisteiden alkuperästä 
- 	Luettelo lähtö- ja runkopisteistä tunnuksineen ja koordinaatteineen 
- 	Luettelo pisteselityskor-teista 
- 	Pisteselityskortit lähtö- ja runkopisteistä 

Selostukseen voidaan liittää tietoja mm. kuntien ja Tiehallinnon yhteishank-
keista ja hankkeen eri osista. 

3.3 Mittausperusta 

Koordinaattijärjestelmä 
Hankkeen koordinaattijärjestelmän valintaan vaikuttaa ympäröivän alueen 
vallitseva koordinaattijärjestelmä ja yleinen käytössä oleva järjestelmä. 
Koordinaattijärjestelmä valitaan suunnittelun alkuvaiheessa ja samaa järjes-
telmää käytetään rakentamisen aikana. Ensisijaisena koordinaattijärjestel-
mänä käytetään Tiehallinnon yleisesti käyttämää järjestelmää (KKJ täysillä 
koordinaateilla ja N60 v. 2007). Koordinaattijärjestelmää käsitellään Tiehal-
linnon "Maastomallit ja pohjakartat" -laatimisohjeessa. 
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Tienrakentamisen mittaustöissä käytetään kolmitasoista pistehierarkiaa. 

1. Peruspisteet kattavat koko tielinjan ja muodostavat hankkeelle 
koordinaatiston. 

2. Käyttöpisteet tihennetään peruspisteistä suunnittelun mittausten lähtö-
pisteiksi. 

3. Tihennyspisteet mitataan perus- ja käyttöpisteistä. Tihennyspisteet yh-
dessä perus- ja käyttöpisteiden kanssa muodostavat rakennustyömaan 
mittausperustan. 

Sama tihennyspiste voi toimia taso- ja korkeuspisteenä, mutta taso ja korke-
uspisteet voivat olla myös erillisiä pisteitä. 

Pisteiden koodausohjeet ovat Tiehallinnon "Maastomallit ja pohjakartat" 
-laatimisohjeen koodilistassa. 

Tarkkuusvaatimu kset 

Tihen nyspisteiden tarkkuuden toteamisessa noudatetaan TKK: n Geodesian 
Laboratorion julkaisun 20/1991 "Numeerisen kartoituksen maastomittausoh-
jeet" kohtien 1.11 ja 1.12 ohjeita. 

Mittausperustan lopulliset laatuvaatimukset perustuvat julkaisujen InfraRYL 
2006 lnfrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 1 Väylät ja alueet, lnf-
raRYL 2006 lnfrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 3 Sillat ja ra-
kennustekniset osat sekä InfraRYL 2007 lnfrarakentamisen yleiset laatuvaa-
timukset osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat (ilmestyy keväällä 2009) mu-
kaisiin tarkkuusvaatimuksiin. 

Työkohtaisessa työselityksessä voidaan määritellä poikkeuksia tarkkuusvaa-
timuksiin. 

. 
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Taulukko 1 Mittausperustan laatuvaatimukset 

Runkopisteet Pisteväli ppm ppm 
taso korkeus 

Peruspiste n. 1000 m 10 10 

Käyttöpiste 200-500 20 10 _________ m 

Tihennyspiste 100 - 300 20 10 m 

ppm, tarkoittaa miljoonasosia 1/1 000 000 

. 

	

Tihennyspisteiden tasosijainnin tarkkuuden ei tarvitse olla parempi kuin 4 
mm ja korkeuden parempi kuin 2 mm. 

Runkopisteiden rakentaminen 
Runkopisteet rakennetaan ensisijaisesti kallioon, suureen maaperäkiveen tai 
muuhun pysyvään rakenteeseen kiinnitetyllä metallipultilla. Muussa tapauk-
sessa tulee käyttää ylä- ja alapäästä ankkuroitua metallista maaputkea, jon-
ka yläpää tulee olla 5 - 20 cm maanpinnan alapuolella. Pisteen yläpäässä 
tulee olla koneruuvikierre. Runkopisteet merkitään keltaisella 0,8 m pituisella 
5Omm halkaisijan muovi- tai 50x50 mm2  puupaalulla, johon on merkitty pis-
teen numero ja etäisyys pisteestä. Luiskissa ja hoitonurmikoilla pistepaalua 
ei saa kiinnittää kiintopisteeseen. Pisteille tehdään sidontamittaukset ja pis-
teselitys. Sidontamittausten merkitsemiseen käytetään keltaista maalia. 

Pisteselityskortti 

Mittausperustan perus-, käyttö- ja tihennyspisteistä tehdään pisteselityskortit 
ja pisteluettelo liitetään tunniste- ja koordinaattitietoineen mittaussuunnitel- 

• 

	

	 maselostukseen. Pisteselityksessä noudatetaan "Kaavoitusmittausohjeet 
2003" -julkaisun kohdan 2.3 ohjetta. 

Runkopisteiden käyttö 
Käytettäessä rakennushankkeella mittausperustan pisteitä ensimmäistä ker-
taa mittauksen lähtöpisteinä, tulee pisteiden keskinäinen yhteensopivuus 
tarkistaa vähintään kolmen pisteen avulla. 

3.4 Verkkopiirros 

Verkkopiirroksessa esitetään runkomittauksen liittyminen ylempään runko- 
verkkoon ja osoitetaan perus-, käyttö- ja tihennyspisteet. Verkkopiirros esite-
tään selkeässä mittakaavassa 1:5 000 ... 1:20 000. Verkkopiirros esitetään 
yleensä mittaussuunnitelman yleiskartalla. 
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3.5 Mittaussuunnitelman kartat 

Mittaussuunnitelman kartta-aineisto tuotetaan suunnitteluvaiheiden aikana ja 
täydennetään rakennussuunnitelmaan "Tie- ja ratahankkeiden CAD-
suunnitelmapiirustukset, Tasojako" -ohjeen mukaisesti. 

Yleiskartta 

Mittaussuunnitelman yleiskartta on mittakaavassa 1: 5 000 - 1: 20 000 hank-
keen koosta ja esitystavan selkeydestä riippuen. Yleiskartalla esitetään mit-
tausympäristöä kuvaavat ja mittaukseen vaikuttavat tiedot: 

- 	koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät 
- 	koordinaattiristit ja arvot (täydet koordinaatit) 
- 	kartta-aineisto tielinjan läheisyydestä (tiet, vesistöt, merkittävät laitteet ja 

rakenteet sekä maastokuviot) 
- 	mittakaavaluku 
- 	pohjoissuunta 

Yleiskartalla esitetään mittausperustan pisteet, taso- ja korkeuspisteet eritel-
tyinä tunnistetietoineen ja luokituksineen. Rakennettavien väylien, kunnallis-
teknisten rakenteiden ja laskuojien mittalinjat esitetään tunnistetietoineen. 
Linjojen paalulukemat esitetään 20 - 200 m välein niin, että yleiskartan sel-
keys ei paalulukemien takia kärsi. 

Suunnitelmakartat ja mittapiirustukset 

Mittaussuunnitelman suunnitelmakartoilla ja mittapiirustuksissa esitetään 
mitattavat kohteet, joita ei ole yleiskartalla esitetty, tai jotka vaativat yksityis-
kohtaisempia piirustuksia. Mittakaava valitaan väliltä 1:50 - 1:5 000. Suunni-
telmakartoilla (ns. linjakartoilla) on vain geometrialinjoja, joista esitetään lin-
jan tunnus, paalutus ja linjan tunniste. 

3.6 Yleissuunnitelman mittausaineisto 

Yleissuunnittelussa, joka voi käsittää toimenpidesuunnitelman, aluevaraus-
suunnitelman tai maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen, tuote-
taan lähinnä väylien vaaka- ja pystygeometrialinjoja. Erityiskohteet voivat 
vaatia yksityiskohtaista suunnittelua ja paikalleen mittausta. Geometriatiedot 
kootaan ja dokumentoidaan suunnitteluaineistoon jatkosuunnittelua varten. 
Geometrialinjat toimitetaan Tiehallinnossa käytössä olevassa tiedonsiirto-
muodossa. Erikseen sovittaessa laaditaan erillinen mittaussuunnitelmaselos-
tus 

3.7 Tiesuunnitelman mittausaineisto 

Mittausperusta 

Tiesuunnitelmavaiheen runkopisteet muodostuvat peruspisteistä, joita on 
täydennetty käyttö- ja tihennyspisteillä. 

L .4 

. 
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Geometrial i njat 

Tiesu un n itelma sisältää seuraavat vaaka- ja pystygeometrialinjat: 
- Maanteiden vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Yksityisten teiden vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Katujen vaaka- ja pystygeometriat 
- Radan vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Laskuojien vaaka- ja pystygeometriat 

Aluerajauksina tiesuunnitelma sisältää seuraavat geometrialinjat: 
- 	Maanteiden tiealueiden rajat, vasen ja oikea reuna 
- 	Maanteiden suoja-alueiden rajat, vasen ja oikea reuna 
- Näkemäalueiden rajat 
- 	Yksityisten teiden tiealueiden rajat, oikea ja vasen reuna 

• 	
- 	Laskuojien rasitealueiden rajat, vasen ja oikea reuna 
- 	Maanteiden liikennealueiden rajat asemakaava-alueilla, mikäli ne on 

tulkittu 
- 	Liitännäisalueiden rajat 
- 	Läjitysalueiden rajat 
- 	Muut tien tekemisen ajaksi varattavien alueiden rajat, kuten tienpitoai- 

neen ottopaikka, varasto- tms. alue, kiertotie tai työnaikainen yksityistie 

Maanteiden tiealueiden määrittämisen periaatteet on esitetty Maanmittaus-
laitoksen julkaisussa 'Maantietoimituksen tuotteet". Vaaka- ja pystygeomet-
rialinjat sekä kaikki rajatiedot toimitetaan myös Tiehallinnossa käytössä ole-
vassa tiedonsiirtomuodossa ja liitetään tiesuunnitelman suunnifteluaineisto-
osaan. Erikseen sovittaessa tiesuunnitelmaan laaditaan erillinen mittaus-
suunnitelmaselostus. 

Maantietoimituksen aineisto 

Tiesuunnitelman mittausaineistoon kuuluu maantietoimitusta varten Maan-
mittauslaitokselle toimitettava aineisto. Aineisto sisältää kaikki yllä mainitut 
aluerajaukset ja vaakageometriat katujen tietoja lukuun ottamatta. 

Yksityiskohtainen kuvaus aineiston toimittamisesta on ohjeessa "Tietoa tien- 
suunnitteluun nro 76". Vaakageometrioista tulostetaan mittalinjat 20 metrin 
tai vähintään R/10 metrin paaluvälein ja tangenttipisteet. 

Maantietoimituksen aineiston tulee olla Maanmittauslaitoksen käyttämässä 
koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä riippu maila tiesuunnitelmassa käytet-
tävistä järjestelmistä. 

3.8 Rakennussuunnitelman mittausaineisto 

Mittaussuunnitelmaselostus 

Rakennussuunnitelman mukaisesta mittauksesta tehdään kohdan 3.2 mu-
kainen mittaussuunnitelmaselostus. 

Mittausperusta 

Rakennussuunnitelman mittausperustan vaatimukset ovat kohdan 3.3 mu-
kaisia. 
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Rakennussuunnitelman mittausaineistoon kuuluu 

Lopulliset rakennussuunnitelman geometrialinjat 
- Maanteiden vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Yksityisten teiden vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Katujen vaaka- ja pystygeometriat 
- Radan vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Laskuojien vaaka- ja pystygeometriat 

Rakentamiseen liittyvät geometrialinjat 
- 	Reunatukilinjojen vaaka- ja pystygeometriat 
- 	Suojakaiteiden vaakageometrialinjat 
- 	Liittymäkaarien vaakageometriat 
- 	Liittymäalueiden maalattavat kanavoinnit 

Tierakenteiden pinnat 
- 	Maaleikkauspinnat 
- 	Kallioleikkauspinnat 
- 	Pengerpinnat 
- Verhouspinnat 
- Tien rakennekerrokset 
- 	Pohjavesisuojauksen pinnat 
- 	Muut materiaalipinnat 

Perustusrakenteet 
- 	Paalutukset 
- 	Paalulaatat 

Pohjarakenteet 
- 	Pystyojitusalue 
- 	Stabilointialue 

Kuivatusrakenteet ja -laitteet 
- 	Ojat 
- Rummut 
- 	Kaivot 
- 	Viettoviemärit 
- 	Paineviemärit 
- 	Salaojat 
- 	Hulevesikourut 
- Pumppaamot 
Jalustat 
- 	Valaisinjalustat 
- 	Liikennemerkkijalustat 
- 	Portaalin jalustat 
- 	Muutjalustat 

Ympäristörakenteet 
- Maastoaskelmat 
- 	Muurit 
- 	Puualueet 
- Pensasalueet 
- 	Istutusalueet 
- 	Muut ympäristöalueet 

. 

fl 
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Muut laitteet ja varusteet 
- 	Aidat 
- 	Kaapelit 
- Suojaputket 
- Rakennukset 

3.9 Mittausaineiston muoto 

Tavoitetilassa mittausaineiston siirtomuoto on LandXML-standardin mukai-
nen Inframodel2 -tiedonsiirtomenetelmä. Siirtyminen tavoitetilaan tapahtuu 
vaiheittain menetelmäkehityksen ja dokumentoinnin edistymisen myötä. 

Tavoitetilan siirtymävaiheessa, jos 1 nframodel2 -tiedonsiirtomenetelmäs-sä 

S ei asiaa ole dokumentoitu, voidaan mittausperusta, tierakenteen sekä laittei-
den ja varusteiden mittausaineisto tuottaa myös ascii-muodossa käyttäen 
Tielaitos -formaattia (4 1 8, 3 F 14.3), joka koostuu neljästä tunnistekentästä 
Ti .. . T4 sekä kolmesta koordinaattikentästä X,Y,Z. Tunnuskentissä käyte-
tään seitsemää merkkiä. 

1 2 3 4 5 	 6 7 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 

1611 1 101 2000.0 7186560.897 3409372.266 52.165 
1611 1 101 2020.0 7186555.879 3409370.551 52.121 
1611 1 101 2040.0 7186552.840 3409373.211 52.121 
1611 1 101 2060.0 7186550.797 3409377.221 52.047 
1611 1 101 2080.0 7186551.440 3409380.915 52.039 
1611 1 101 2100.0 7186556.458 3409382.630 52.004 
1611 1 101 2120.0 7186559.825 3409380.979 52.035 
1611 1 101 2140.0 7186562.864 3409378.318 52.015 
1611 1 101 2160.0 7186563.557 3409375.305 52.027 
1611 1 101 2180.0 7186562.902 3409373.287 52.088 
1611 2 150 2000.0 7186557.556 3409370.563 50.152 
1611 2 150 2020.0 7186554.529 3409371.547 50.121 
1611 2 150 2040.0 7186551.150 3409374.875 50.112 
1611 2 150 2060.0 7186550.784 3409378.898 50.053 
1611 2 150 2080.0 7186553.772 3409382.945 50.071 
1611 2 150 2100.0 7186558.475 3409381.975 49.989 
1611 2 150 2120.0 7186561.174 3409379.983 50.086 
1611 2 150 2140.0 7186562.876 3409376.641 50.057 
1611 2 150 2160.0 7186563.570 3409373.628 50.039 
1611 2 150 2180.0 7186560.897 3409372.266 50.165 

Kuva 3 "Tielaitos"-formaatin .sarakejako 

Tietojen hallinta 
Mittausaineistojen hallintaa varten muodostetaan hakemistorakenne, jonne 
mittausaineistot ryhmitellään mm. hankkeittain, hankeosittain ja teemoittain 
yksinkertaisesti hallittavaksi kokonaisuudeksi. 

3.10 Geometrialinjat 

Geometrialinjoilla määritetään alueiden rajat, väylien vaaka- ja pystygeomet-
ria sekä reunatukilinjojen, kanavointien ja muiden nauhamaisten kohteiden 
tasosijainti ja korkeusasema. Geometrialinjojen muoto on 
lnframodel2 -tiedonsiirtomuoto. 
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3.10.1 Tierakenteen pintojen mittausaineisto 

Tierakenteen toteutusmallin mittausaineisto muodostuu tien rakennepinnois-
ta. Rakennepinnat kuvautuvat tiensuuntaisina kolmiulotteisten taite- ja muo-
toviivojen rajaamina alueina. 

Paaluväli 

Rakennekerroksissa tiensuuntaisten taiteviivan pisteiden peruspaaluväli 
määräytyy vaaka- ja pystygeometrian kaarresäteen perusteella. 
Taitepisteiden väliä tihennetään geometrialinjojen tangenttipisteiden ja tien- 
rakenteen muutoskohtien perusteella. 

Leikkaus- ja pengerpintojen uloimmissa taiteviivoissa käytetään taulukon 2 
peruspaaluvälin mukaista taitepisteiden väliä, muuten maanpintaa leikkaa-
van taiteviivan pistemäärä voi kasvaa suureksi maastomallikolmioinnin 
vuoksi. 

Rakenteen muutoskohdat 

Tierakenteen muutoskohdilla tarkoitetaan tien suuntaisen taiteviivan pisteitä, 
joissa viivan etäisyys muuttuu tien poikkileikkaussuunnassa vaakageomet-
rialinjaan nähden edellisestä taiteviivapisteestä tai pisteen korkeusero muut-
tuu pystygeometrialinjaan nähden edellisestä taiteviivapisteestä. Tieraken-
teen muutoskohta on myös tierakenteen vaihtumispiste, esimerkiksi siirty -
mäkiilan alku- ja loppupiste. 

. 

. 
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Taulukko 2 Tien suunnassa olevien taitepisteiden paaluväli erilaisilla kaarresäteillä. 

Suurin paaluväli vaaka-ja pystygeomet-
rian kaarresäteillä 

_____ 10 RJ10 m 
10 - 34 Im 
35 —:- 49 2 m 
50199 2,5m 

200 799 5 m 
800 3999 10 m 

4000 ____ 20m 

Tielaitos -formaatin tunnuskentät tierakenteissa 

Mittausaineiston yksittäisen mittapisteet tunnistetaan neljän tunnuskentän 
avulla T1 - T4. Tunnuskenttiä käytetään seuraavasti. 

TI = pintatunnus (ajoradan tunnus ̂  pintatunnus) 
Tielaitos -formaattia käytettäessä pintatunnuksen eteen liitetään ajoradan 
tunnus, jolla ajoradat erotetaan toisistaan. Rakennepintojen pintatunnuksena 
käytetään ja sovelletaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 
mukaista nelinumeroista rakennusosan koodia. 

T2 = taiteviiva 
Taiteviivojen numerointi on juokseva, sama taiteviivanumero esiintyy vain 
kerran. 

T3 = koodi 
Tunnistekoodi ilmaisee poikkileikkaussuunnassa pinnan alkupisteen, pääte-
pisteen ja niiden välillä olevat taitepisteet. Koodeilla erotetaan tierakenteen 
pinnoista ajoradan vasen- ja oikeapuoli sekä niiden välinen keskialue. 

Poikkileikkaussuunnassa väylän vasemman- ja oikeanpuoleinen rakennepin-
ta alkaa uloimmasta alkupisteestä ja jatkuu taitepisteiden kautta väylän kes-
kiosaa kohti pinnan loppupisteeseen. 

Keskialueen koodit yhtyvät vasemman- ja oikeanpuoleisen alueen loppu-
koodeihin. 

T4 = paalulukema 
Paalulukema ilmaistaan yhdellä desimaalilla ja kaikkiaan seitsemällä merkit-
lä. 
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Taulukko 3 Esimerkki yleisimmistä rakonnusosista joita käytetään pintatunnuksena 
TI tunnuskentässä. 

1611 Maaleikkaus, erittelemätön 

1625 Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot 

1629 Muut maakaivannot 

1711 Kallioavoleikkaus, erittelemätön 

1717 lrtilouhittu rakenne 

1811 Maapenkereet 

1812 Louhepenkereet 

2111 Suodatinkerrokset 

2121 Jakavat kerrokset 

2131 Sitomattomat kantavat kerrokset 

2132 Sidotut kantavat kerrokset 

2141 Asfalttipaällysteet 

2220 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 

Taulukko 4 Rakennepinnan koodien käyttö 

_____________________ Rakennepintojen koodit 
Väylän osa vasen keski oikea 

Vasen ja oikea alku 101 201 
Taitekoodit 102-149 151-249 249-202 

Vasen ja oikea loppu 150 _______________ 250 
Keskiosan alku-loppu 150 	250 

3.10.2 Laitteiden ja varusteiden mittausaineisto 

Tielaitos -formaatin tunnuskentät 

Ti = vapaa 
T2 = viivamaisten kohteen yksilöinti 
T3 koodi 
Laitteiden ja varusteiden tunnistamisessa käytetään ja sovelletaan 
INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaista vähintään neli-
numeroista koodia. 
T4 = mittauspisteen yksilöinti 

. 
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Taulukko 5 	Esimerkki rakennusosan koodeista 

3111 Jätevesiviemärit (viettoviemäri) 

3111.1 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) betonista 
3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 
3112 Jätevesiviemärit(paineviemärl) 

3112.1 Jätevesiviemäri (paineviemäri) betonista 
3112.2 Jätevesiviemäri (paineviemäri) muovista 
3112.3 Jätevesiviemäri (paineviemäri) valuraudasta 
3112.4 Jätevesiviemäri (paineviemäri) teräksestä 
3113 Jätevesiviemärin tarkastuskaivot ja —putket 

3113.1 Tarkastuskaivot muovista 
3113.2 Tarkastuskaivot betonisista valmisosista 
3113.3 Tarkastuskaivot betonista valettuina 
3113.4 Tarkastusputket muovista 
3113.5 Tarkastusputket betonista 
3113.6 Erityis- / laitekaivot 
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4 LAATU VAATIMUKSET 

Rakennussuunnitelmaan sisältyvien tierakenteiden ja laitteiden lopulliset 
tarkkuusvaatimukset määräytyvät julkaisujen InfraRYL lnfrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset mukaisesti. Laatuvaatimuksissa on maäritelty val-
miin rakenteen sallitut poikkeamat ja rakenneosien kelpoisuuden osoittami-
nen. Tarkkuusvaatimukset on esitetty valmiin rakennusosan poikkeamina 
suunniteltuun. 

4.1 Mittausaineiston tarkkuusvaatimus 

Hankkeen erityiset vaatimukset 

Hankkeen erityiset laadulliset tarkkuusvaatimukset esitetään rakennussuun-
nitelman työkohtaisissa työselityksissä. 

Laatuvaatimus 

Mittausaineiston yleinen tarkkuusvaatimus on 1/10 valmiin rakennusosan 
tarkkuusvaatimuksesta verrattuna mittausaineistoa tarkistusaineistoon. 

Korkeusvertailu 

Verrattaessa tarkistuslinjan pisteitä kolmiulotteiseen tierakenteen mittausai-
neistoon sallitaan enintään 1/10 (10 %) poikkeama valmiin rakennusosan 
sallitusta poikkeamasta. 

Poikkileikkauksen vertailu 

Verrattaessa tarkistuslinjan pisteitä kolmiulotteiseen tierakenteen mittausai-
neistoon, sallitaan valmiin rakennusosan suurimmasta sallitusta poik-
keamasta enintään 1/10 (10 %) ja enintään 20 mm. Rakennusosan poikki-
leikkausmittojen tulee pysyä muuttumattomina. 

4.2 Laadun toteaminen 

Tierakenne 

Laadun toteamiseksi rakennussuunnitelmasta tuotetaan poikkileikkauksen 
suuntaisia tarkistuspistelinjoja. Tarkistuspistelinjat tuotetaan eri menetelmäl-
lä kuin varsinainen mittausaineisto. Tien päällysrakennekerrosten tarkistus-
pistelinjat tuotetaan tasausviivan määrittämästä pinnasta ja muualla raken-
nusosan ylimmästä pinnasta. 

Tarkistuslinjan pisteet tuotetaan koordinaattitietona poikkileikkauksen reuna- 
pisteistä, taitekohdista ja taitekohtien väliltä. 

Tarkastuspistelinjat tuotetaan satunnaiselta paalulukemalta, tielinjan vaaka- 
ja pystygeometrian, sivukaltevuuden ja tien leveyden muutoskohtien vaiku-
tusalueelta. Tarkistuspisteitä verrataan mittausaineistoon, poikkeamat tode-
taan ja dokumentoidaan. 
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Laitteet ja varusteet 

Tienrakentamiseen liittyvien laitteiden ja varusteiden mittausaineiston sijain-
titiedon laatu todetaan vertaamalla sijaintia tien rakenteisiin ja muihin laittei-
sun ja varusteisiin. Tarkasteluun tarvitaan sopiva atk-ohjelma. 

4.3 Mittaustyön tarkkuusvaatimukset 

Hankkeen erityiset vaatimukset 

Hankkeen erityiset laadulliset tarkkuusvaatimukset esitetään työkohtaisissa 
työselityksissä. 

Tierakenteet 

Valmiin tierakenteen tarkkuusvaatimukset on esitetty InfraRYL 2006 lnfrara-
kentamisen yleiset laatuvaatimukset osal sallittuina poikkeamina suunnitel-
lun rakennusosan suhteen. Rakennusosan sijaintipoikkeama sisältää myös 
mittamerkin sijaintipoikkeaman. 

Maastoon mitatulle mittamerkille sallitaan yleensä ± 10 mm poikkeama sekä 
taso- että korkeussuunnassa. 

Maaston merkittyjen mittamerkkien suurin sallittu sijainnin poikkeama on 1/3 
(33%) valmiin rakennusosan sallitusta poikkeamasta. 

Mikäli mittauksen poikkeama on sallittua suurempi, niin rakentamisen osuus 
sallitusta poikkeamasta on vastaavasti pienempi. Erityisesti on otettava 
huomioon ne rakenteet, joissa on epäsymmetrinen tarkkuusvaatimus. 

Rakennusosien kelpoisuuden osoittaminen 

Rakennusosan sijainnin kelpoisuuden osoittaminen on esitetty InfraRYL 
2006 1 nfrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 1 tekniset vaatimukset 

• 

	

	 osiossa. Mitattaessa ja todettaessa rakennusosien sijai ntitarkku uksia nouda- 
tetaan mittaustyössä mittamerkkien tarkkuusvaatimuksia. 

Laitteet ja varusteet 

lnfraan liittyvien järjestelmien tarkkuusvaatimukset on esitetty lnfraRYL 2007 
lnfrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2 Järjestelmät ja täydentävät 
osat (ilmestyy keväällä 2009). 

M ittamerkkien tarkku usvaati mu ksissa sovelletaan tierakenteiden tarkkuus- 
vaatimuksia. Kelpoisuuden osoittamisessa sovelletaan tierakenteiden mitta-
ustarkkuusvaatimuksia. 

Poikkeamien toteaminen 

Mittamerkin sijaintipoikkeama todetaan perus-, käyttö- tai tihennyspisteiltä 
tehtävin tarkastusmittauksin. 
Mittaustarkku us todetaan tarkastusmittauksessa, jossa toistetaan merkintä- 
mittauksessa käytetty mittausrutiini ja todetaan poikkeama aiempaan mitta-
ukseen verrattuna. 
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Uutta mittausta aloitettaessa tulee tehdä ylimääräisiä havaintoja aiemmin 
mitattuun, koordinaateiltaan tunnettuun kohteeseen ja päätettäessä mittaus-
ta tulee mittaus sulkea aiemmin mitattuun koordinaateiltaan tunnettuun koh-
teeseen. 

Mittaustulokset dokumentoidaan ja poikkeamat selvitetään, ennen kuin mit-
tausta voidaan jatkaa. 

. 

. 
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5 DOKUMENTOINTI 

Tienrakentamisen mittausaineistoa dokumentoidaan myöhemmin käytettä-
väksi. 

Hankkeen vaatimukset 

Hankkeen erityiset vaatimukset osoitetaan työkohtaisissa työselityksissä. 

Suunnittelumalli 

Tuotemallin dokumentointiin käytetään LandXML- standardiin perustuvaa 
1 nframodel2 -tiedonsiirtomenetelmän mukaista aineistoa. 

Toteutusmalli 

Rakentaminen toteutetaan toteutusmallin perusteella. Toteutusmallin mukai-
nen tienrakenne sekä tien laitteet ja varusteet päivitetään toteutuneen geo-
metria ja sijaintitiedon mukaisesti ja siirretään hankkeen päätyttyä toteutu-
mamalliksi. 

Toteutumamalli 

Toteutumamalli päivitetään toteutusmallista rakentamisen yhteydessä ja 
tallennetaan edelleen ylläpitomalliksi. 

Yfiäpitomalli 

Mallia käytetään ylläpitokauden aikana tierakenteisiin tehtävien toimenpitei-
den suunnitteluun, jolloin malli siirtyy suunniteltavien toimenpiteiden lähtö-
tietomalliksi. 

Tien rakennepinnat koodataan tämän ohjeen mukaisesti ja pintatunnuksina 
käytetään INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaista tun-
nusta. Täydennetty toteutumamalli siirretään ylläpitomalliksi. 

Laitteiden ja varusteiden kelpoisuuden osoittamiseksi tuotettu koordinaattiai-
neisto liitetään toteutumamalliin. 
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:v..wiui i 
Vastuu mittausaineiston tuottamisesta jakautuu hankkeen eri toteutusvai-
heissa palvelun tuottajan, tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

Taulukko 6 Vastuut erilaisissa suunnitteluvaiheissa. 

1 	Yleissuunnittelu 
1 Geometrialinjat 	 Palvelun tuottaja 

Tiesuunnitolma 	___________________ ____________________ ____________ 

________________________ 

Suunnittele Ja toteuta - 
urakka, sisältää 
tlesuunnitelman (STt) 

Suunnittele Ja toteuta - 
urakka (ST) 

Kokonais 
urakka (KU) 

Mitta usperusta 'Jrakoitsija Tilaaja Tilaaja 
Geometria linjat Urakoitsija Tilaaja Filaaja 
Maantietoimituksen aineisto 'Jrakoitsiia Tilaaja Tilaaja 

Rakennussuunnitelma ____________________ ____________________ ____________ 

________________________ 

Suunnittele Ja toteuta - 
urakka, sisältää 
tiesuunnitelman, (STt) 

Suunnittele Ja toteuta - 
urakka (ST) 

Kokonais 
urakka (KU) 

Mittausperusta Urakoitsija Urakoitsija Tilaaja 
Geometria linjat Urakoitsija Ura koitsija Tilaaja 
Maantietoimituksen aineisto Urakoitsija Urakoitsija Tilaaja 
Mittaussuunnitelma Urakoitsija Urakoitsija Tilaaja 

Rakentaminen 
Kaikki rakentamisen aikaiset mittaussuunnitelman täydennykset ja muutok-
set kuuluvat urakoitsijan vastuulle. Jos rakennussuunnitelman muutos johtuu 
tilaajasta, silloin tilaaja vastaa muutoksen mittaussuunnitelmasta. Urakoitsija 
vastaa myös toteutumatietojen mittauksista ja dokumentoinnista. Toteutu-
mamittaukset tuotetaan Tiehallinnossa käytössä olevassa tiedonsiirtomuo-
dossa. 

Mittaustyöt 
Suunnittelun ja rakentamisen mittaustöissä tulee käyttää ammattitaitoista 
henkilöstöä, asianmukaista mittauskalustoa sekä yleisesti hyväksyttyjä mer-
kintätapoja. 

Tämän ohjeen liitteeksi on laadittu exell-taulukko "Mittaussuunnitelman sisäl-
lön vastuutaulukot", joka on tarkoitus täyttää hankekohtaisesti eri suunnitte-
luvaiheiden tilauksissa. Taulukossa määritetään tilaajan, konsultin ja ura-
koitsijan vastuut mittausaineiston tuottamisesta yleis-, tie- ja rakennussuun-
nitelmia laadittaessa. 

. 

. 
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7 MITTAPISTEET JA KIINTOPISTEET 

7.1 Tien rakenteet 

Tierakenteen mittausaineiston jäsentelyn hierarkia 

1. ajorata 	(A,B,C..... 
2. ajoradan osa 	(vasen , keski, oikea) 
3. pinta 	(lnfra 2006 nimikkeistö) 
4. koodi 	(101.150,150.250, 250.201) 

Mittausaineiston jäsentely 

ajorata A 

	

ajorata B 	ajorata C 

Vasen puoli 	 Keskiosa 	 Oikea puoli 

koodit 	
250...201 

rakennepinnat 

Kuva 1 Ajoratojen tunnukset A, B, Cja ajoradanosien rakennepintojen pisteiden 
numerointiperiaate (kooditus). 

Ajoradan kirjaintunnus A... Ö säilyy samana suunnitelmakohteessa vaikka 
ajorata sisältyisi suunnitelmaan vain osassa kohdetta. Kirjaintunnuksia tulee 
varata ajoratojen maksimimäärän mukaisesti. 

Tierakenteen pintaa yksilöivänä tunnuksena käytetään INFRA 2006 Raken-
nusosa- ja hankenimikkeistön nelinumeroista koodia pintatunnuksena. 

INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöstä puuttuvien pintatunnus- 
ten sijaan käytetään kirjaintunnusta. 
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Taulukko 1 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön koodeja rakennepin-
tojen pintatunnuksena. Koodin puuttuessa yhdistelmäpinnoille on an-
nettu kirjaintunnukset. TI kentässä esitetään pintatunnus ja T3 kentäs-
sä pisteen poikkileikkaussijaintia ilmoittava tunnus. 

Rennepinn TI T2 13 T4 
PJinytidiste4mr1a AYP taitevnvano kli 101.250 pen 
'1in tdeInrda YP taitevuva no koJi 101.. 250 paien 

Meikkaus, eritteIa,tÖn 1611 taiteviiva no kaali 101.. 250 paaluliiema 
Msanvaihtoon kuuhivat kaivarinc 1625 taiteviiva no kdi 101.. 250 pluluk 
Maivainct 1629 taiteiiivano kocx 101.250 paukema 
KIioavo4eikkaus, erittelentÖn 1711 taitevtrva no koodi 101.. 250 pukdi 
Irtilaihittu ra&enne 1717 taite,irva no koo 	101.. .250 plukiene 

apenkere 1811 taiteviwa no kocxii 101.. 250 paalukkerre 
Louheper*ei 1812 tate.uiva no kocxli 101.. 250 Li 
Suodatir1erroks 2111 aitewva no koali 101.250 paalidi.Mi,a 
Javat kerrs 2121 taitevuva no koali 101.. 250 paaJuluken 
SftC*Ttta 	kantat kerrcls 2131 tadevuva no kocd 101.. 250 paalUlLken,a 
Sidcit 	kantavat kerroksat 21 tadeviiva no kocd 101.. 250 pluIuka 
AsfaipäälIyste 2141 taiteviiva no kaali 101.. .250 paaluken 
Lukarhoisetjaemosiosuqaukset 2220 taiteviiva no koodi 101.250 paakai1a 

Taulukko 2 Mittausaineistossa esiintyviä linjoja ja taiteviiva kohteita. 
TI kentässä esitetään ajorata ja ajoradan osio. 
T3 kentässä esitetään lnfra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 
mukainen koodi. Koodin puutuessa käytetään taulukon mukaista kir-
jainkoodia. 

Linjat: (murtoviivaesitys) TI T2 T3 14 
keskilinja ajorata taiteviiva no KL paalulukema 
mittalinja ajorata taiteviiva no ML paalulukema 
sivuun siirretty mittalinja vasen ajorata+V taiteviiva no ML paalulukema 
sivuun siirretty mittalinja oikea ajorata+O taiteviiva no ML paalulukema 

haltuunottoalueen raja taiteviiva no HRA piste n:o 
suoja-alueen raja taiteviiva no SRA piste n:o 
näkemäalueen raja taiteviiva no NRA piste n:o 
tyäalueen raja taiteviiva no TRA piste n:o 
tiealueen raja VAS / OIK taiteviiva no TRAJA piste n:o 
yksityistiealueen raja VAS / OIK taiteviiva no YRAJA piste n:o 
läjitysalueen raja taiteviiva no LAL piste n:o 
liitännäisalueen raja taiteviiva no LIAL piste n:o 

laskuoja ojan :no 1433.2 paalulukema 
sivuoja vasen ajorata+V taiteviiva no 1433.1 paalulukema 
sivuoja oikea ajorata+O taiteviiva no 1433.1 paalulukema 
niskaoja vasen ajorata+V taiteviiva no 1433.1 paalulukema 
niskaoja vasen ajorata+O taiteviiva no 1433.1 paalulukema 

reunatukilinjat ajorata+V taiteviiva no 2211 paalulukema 
reunatukilinjat ajorata+O taiteviiva no 2211 paalulukema 

. 

. 
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AJORADAT JA PÄÄLLYSRAKENNEKERROSTEN PINNAT 

ajorata A 	B 	ajorata C 

ajorata + pinta A214l 	L!rata + pinta B2141 

pinta 2141 (asfalttipäällyste) 

. 

ajorata 

alku 	taitteet 	 loppu 

__ 
250 

rakennekerrospirtnat 

2111 	Suodatinkerrokset 

2121 	Jakavat kerrokset 

2131 	Sitomattomat kantavat kerrokset 

2132 	Sidotut kantavat kenokset 

2141 	Asfalttipdallysteet 

ajorata + rakennekerrospinta = pinfatunnus 

Kuva2 Ajoradan tunnus pintatunnuksen yhteydessä sekä pääl/ysrakennekerrosten 
koodit. 

IkaEio,uiska 

	

Kallio-ja maaleikkauspinta 

. 

	

kalliole 	— 	
oik ulkoluiska 

leikkauspohjan jatke 

Kuva3 Maa-ja kallioleikkauspinnat sekä maaleikkauspinnan jatke kallioon. 
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Pintarakenteiden koodit 

Pintarakenteiden koodit säilyvät koko rakenteen esiintymiskerran ajan sa-
moina. 

A 	B 	C 	 D 

Pituusleikkaus / vase 

10 

Poikkileikkaus Aja c 	Poikkileikkaus B 
Poikkileikkaus D 

kuva 4 Esimerkki koodauksen jatkuvuudesta kallioleikkauksesta penkereelle. 

Sisäluiskat 

loppu 

250 pinta2220 	

202 249] 

taite 
pinta 2220 150 

ku 

L 

Kuva 5 Sisä verholluluiskien pinnat ja koodit. 
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Oja oik 
alku 

alku 

Oja 
V_ _5I 	

loppu7- 

•.. oja •. 

oja •• 

taitteet 

. Kuva 6 Ojien pinnat ja koodit. 

  

Maaleikkauspinta 
osat: 
vasen ulkoluiska 
leikkauspohja 
oikea ulkoluiska 

pinnat ja tarvittava koodaus 
• pIIokkäisiIIä pintarakenteilla on samat koodit 
• esimerkkikohteita 

•verttoilu 
•pohjavesisuojaus 

alku 
alku 

. 

1 	

// taito 	
// 	

:t8 

222O 	
taito 

taito 

vas. verhoilup.nfa 
pohja oik vemIupinta 	

taito 

eikka 4/ 250 .4• 00I5k8 

 102 ••••.• 

IIska •.• 

loppu 
_5 pPU 

alku 	
taito 

taitteet 102 -149 

taitteet 202 -249 

pinta 1611 

Kuva 7 Maaleikkauksen ja verhoilupintojen kooditja pintatunnukset. 
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Massanvaihtokaivanto = MVK 

alku 
alku 

201 

aeet 

151 
taitteet 202 -249 MVK vasen luiska 

150 
MVK pohja loppu 

loppu alku 

. 

Kuva 8 Massanvaihtokaivannon kooditja pintatunnus. 

alku 

1611 

alku vas 	uia150 

tate 2 

Kallioleikkaus ve 1 

pinta 1711 

102 
	

a 	 oik. taitteet 202 -249 

3 104 

Vasen kal!ioluiska 

vas. taitteet 102 -149 

alku 

aite 	

pinta 2220 
oppu 

% 150 	Kallioleikkauspohja 

taite 
. 

—taile 

Kuva 9 Maa-ja kallioleikkauksen pinnat ja koodaus. Verhollupinnan koodauksesta 
vaihtoehto 1. 



Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje 	 35 
MITTAPISTEET JA KIINTOPISTEET 	 28.11.2008 

pinta 2220 
alku 	loppu 

101 

E:1teet 

104 
Kallioleikkauspohja 

Kuva 9 Verhoilupinnan koodauksesta vaihtoehto2. 

Valli tai muotoilualue ve 1 

taito 
loppu 	 loppu 

alku 
loppu 	pint 
alku ' 150 	151 

l250) 	
taito 

102 	. tall 	pinta 

alku 

alku . 	alk 

102 
1 

fla4) —*101) ,rl*101)/ 

. 

. 

Kuva 10 Vallin tai muotoilualueen pinnatja koodausvaihtoehtol. 
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Valli tai muotoilualue ve 2 

tafte 
talte 	 104 	 talte 

103 	
vallin taIto 	

::. 

penger 	105 

alt; 	

taIto 103 

8fl 	104 

sisä Iis.41 -. 	
pinta 

pinta 1811 	
sisä 5 

alku 

Kuva 11 Vaiin tai muofoilualueen pinnatja koodausvaihtoehto2. 

7.2 Laitteet ja varusteet 

Laitteiden ja varusteiden mittausaineiston tunnistekoodina käytetään INFRA 
2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaista vähintään neljä (4) - 
merkkistä koodia. 

Kaivo 	 /Kannen korkeus Z 

Mittapiste on kaivon pohjan keskipisteen 
ja kannen korkeusaseman leikkauspiste 

1 kannen korkeus z 	 Umpi-jaritiläkansi - 
/ Tienpinnan tasossa oleva TSV:n 

	

/ ja sivukaltevuuden 	 Kannen korkeus Z 

	

määrittäma piste-2 cm. 	 ./reikien alareuna 

	

T3= koodi 	 ----- 

	

3123 	Kupukansi 

1 	3113 
1 	T4 = kaivon no 	 - 

Aukon alareuna Z 

Kitakansi 	: 
keskipisteenxy 

loppu 

loppu . 

. 

Kuva 12 Kaivon mittapisteen sijaintija koodivaihtoehtoja käytön mukaan. 



Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje 	 37 
MITTAPISTEET JA KIINTOPISTEET 	 28.11.2008 

Jalusta 
Mittapiste on jalustan keskipisteen 
ja yläpinnan korkeusaseman leikkauspiste 

yläpinnanZ 

T3 =koodi 
3331 
3333 
3361 

. 

	

T4 = jalustan no 

keskipisteen x y 

Kuva 13 Jalustan mittapisteen sijainti ja koodivaihtoehtoja. 

Rumpu 

Mittapisteet ovat rummun 
päiden vesijuoksussa 

T2 = rummun no 
T3 = koodi 

. 

	 1434 	 lähtö (T4 = 1) 

tulo 

T4 numerointi vesijuoksun suuntaan 1 -> 2 -> 3 

Kuva 14 Rummun mittapisteet ja koodausvaihtoehto 
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Viemäröinti ja salaojat 
Mittapiste on kaivon pohjan keskipisteen 
ja putken vesijuoksun jatkeen leikkauspiste 	Kaivosta lähtevä putki 
tai putken pään vesijuoksu 	 numeroidaan kaivon numerota 

T2= putken numero 	kawon numero = 1 
T3 putken koodi 

3111 
3120 	 lähtevän putken numero = 1 

T4=ltai2 

lähtö (T4 = 1) 	 : 	
kawon numero =2 

tulo(T42) 

lähtevän putken numero =2 

tulo (T4 = 2) 

lähtö ( T4 1) 

Putkipisteiden numerointi (T4 )veden juoksusuuntaan 1..2 

Kuva 15 Putkituksen (viemritja salaojat) mittapisteetja koodausvaihtoehtoja 

. 

. 
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Paineputket T2 = no 
1T3=koodi 

Mittapisteon putken lakipiste 1 	3112 
murtoviiva taitteen kohdalla 1 	3122 	1 	putken 

3131 	p51 

Putken T4 = 1,2,3 ___________________ 
tatte 

Putken 

Putken 
p55 -- 

Kuva 16 Paineputken mittapisteetja koodausvaihtoehtoja 

Suojaputket 	 I -r2= c 
T3=koodi 

Mittapiste on suojaputken tai 	1 	3323 
suojaputkiryhmän pään tai 	T4 = 1 tai 2, 3... 	Suojaputken pää 

taitteen alareunan 

. 

Kuva 17 Suojaputken ja suojaputkiryhmän mittapisteet ja koodaus 



40 	 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje 

28.11.2008 	 MITTAPISTEET JA KIINTOPISTEET 

Reunatukilinjat 
Saarekkeet, kanavoinnit ja tiensuuntaiset reunakivilinjat 
LandXMLstandardin mukainenl Inframodiirtotiedosto 
Vaakageometria (kaaretja suorat) 

Pystygeometria ( murtoviiva) 

Mittapisteon 	 Taiteviivana esitetty 
reunakiven tienpinnan tasossa olevaTSV:n 	reunakivi 
ja sivukaltevuuden määnttämä piste. 

T2 = no 
T3 = koodi 

2211 
T4 = 12,3.... 

Mitta iste 
TSV: sta laskettu pinta 

Kuva 18 Reunakivilinjan esittäminen, mittapiste sekä koodaus. 

Suojakaide 

- 	_______- 

teräskalteen mittapiste 

) 
Ti väylätunnus 
T2 taiteviiva 
T3 koodi 

3211 
T4 juokseva pistenumero 

kesklkaiteen mittapiste 

/ 

. 

. 

teen mittaplste 

Kuva 19 Kaiteen mittapiste ja koodaus. 
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. 

. 

7.3 Kiintopisteet 

Kiintopisteet kallioon tai kiveen 

2Omm 	 2Omm 

lOmm 	

min. 9Omm 

j 	

Kiintopisteessä tulee olla 
koneruuvikierteell 
varustettu yläosa 

16 mm 

Kuva 20 Kallio- ja maakivikiintopisteen mittoja ja ominaisuuksia. 

Kiintopisteen merkkipaalu 
Merkkipaalun mitat 
50x50mm taiø50mm 

n.800mrr Kiiritopisteeseen 
kiinnitettävä 	 Maah n lyötäva 
merkkipaak 1 	 muovinen merkkipaalu 

Maahan tulevat 
_,,,j \.ankkuriharukse 

Maaputki kiintopiste 

Kuva 21 Kiintopisteen merkkipaalu ja maaputkikiintopiste. 
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PISTE KORTTI 
	

TULOSTETTU 27.08.2007 

PISTE NO 21791 
TASO- 
LUOKKA 	 KKJ2 X 692727932SF 

Y 2436909.881 
KOHKEUS- 
LUOKKA 4 N60 H 91.773 

111:0 VUOSI 2007 

SIJAINTIPIIRROS 	11000 	A -IAKUMITAT LAITOS 	Tiehallinto. Hämeen tiepiiri ________________ 

1 - tw 	Vt3 Jalasjärvi, kohteet 13 ja 14 
1 -. 	

-. VIEREISET 
- PISTEETN:O 	 SUUNTA(9) 	 MATKAIm) 

21790 	 1970504 	288070 
21792 	395.8341 	287.914 

MUITA TIETOJA 

Rakentanut ja mitannut Destia, Konsultointi 
- 

II 	1 PLff 51 2 PULTTI 3 P5751 MAASSA 4 POPANPEIKA 5 HAARUKKAPISTE 
A 	19.85 V4Ials,r1py1v.s ASFALTTINAULA 7 TUNNELINSEINIIPISYE 

0 	0.53 PSAllysteon rouna 21 	II KALLIO 	2 MAAKIVI 	13 UPOTETTU KIVI 	14 057051 	5 PAJAPYYKKI 

C 	14.14 Llikennamarrk, 
16J0I(IN MUU 

Kuva 22 Pisteselityskortti 

. 

. 
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Mittaussuunnitelman susalto 

(0 
E 
- a) 
C 

(OC 

(0 

cl) 
- - 

(0 

C 
Cm 

o. 
0).- 
I_C 

(0 

C.. 

'NFRA 
: 

2006 
rakennus- 
osa koodi 	Miftausaineiston kuvaus 

(1) 

- 

- i' • 
- 

.. co 

5330 	1 Mittausperusta 
1 	1 Peruspisteet X,Y,Z - - - 

1 	2KäyttäpisteetX,Y,Z 
1 	3 Tihennyspisteet X,Y,Z 

5330 	3 Vaakageometrialinjat 
3ltiet 
32kadut 
3 	3 kevyen liikenteen vaylät 
34radat 
3 	5 laskuojat 
36vallit 
3 	7 muotoilualueet 
3 	8 reunatuet 
3 	9 suojakaiteet 

5330 	4 Pystygeometrialinjat 
3ltiet 
32kadut 
3 	3 kevyen liikenteenväylät 
34radat 
3 	5 laskuojat 

Kuva23 Esimerkki: Ote "Mittaussuunnitelman sisällön vastuutaulukot" sivusta. 

HUOM! 

Tämän linkin kautta avautuu Acrobatin käsityökalulla painettaossa 
Excel taulukko Mittaussuunnitelman sisältö. 
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