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Tiedote Uudenkaupungin kaupungin tarjoamista digitaalisista
paikkatietoaineistoista
Uudenkaupungin kaupungin karttatuotannossa on 16.8.2012 siirrytty käyttämään ETRSGK22 mukaisia tasokoordinaatteja sekä N2000-korkeusjärjestelmää.
Kaikki maankäyttöpalveluista tilatut paikkatietoaineistot toimitetaan edellä mainituissa järjestelmissä. Muissa järjestelmissä toimitettavista paikkatietoaineistoista tulee neuvotella erikseen.
Digitaalisen aineiston ostaminen oikeuttaa tallentamaan aineiston yhdelle työasemalle ja
käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta. Aineistoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle
eikä kopioida.

Uudenkaupungin kaupungin tarjoamat paikkatietoaineistot
Vektorina(dwg) saatavat aineistot:
Kantakartta(1:500-1:2000, keskusta-alueet)
- pohjakuviot, korkeustiedot, rakennustiedot, liikenneväylät, nimistö ja kiinteistötiedot
Maastokanta(1:5000-1:10000, koko Uudenkaupungin alue, Maanmittauslaitoksen tuottama ja
maankäyttöpalveluiden ylläpitämä aineisto)
- pohjakuviot, korkeustiedot, rakennustiedot, liikenneväylät, nimistö ja kiinteistötiedot
- mikäli aineistoa käytetään suunnittelussa, on syytä huomioida, että maastokannan sijaintitarkkuus on 5-10 m
Ajantasa-asemakaava(kaavoitetut alueet)
- Tulkinta vahvistetuista asemakaavoista,
- Vastaa sijaintitarkkuudeltaan graafisten kaavojen tarkkuutta eikä sovellu mitoituslaskentaan.
- Tonttikohtaiset merkinnät on aina syytä tarkistaa voimassa olevasta asemakaavasta
- Aineistoa luovutetaan dwg:nä vain pyydettäessä, muuten aineistoa saa pdf-muodossa
Laserkeilauspisteistö(keskusta-alueet)
- Maanpintamalli
Johtokartta(Uudenkaupungin Veden ja osuuskuntien johtoverkosto sekä VS Lämmön kaukolämpöverkosto)
Rasterina(pdf, jpg, tiff) saatavat aineistot:
- Kaikki edellä mainitut vektorina saatavat aineistot
- Peruskartta(1:10 000)
- Ilmakuvat(tarkempi kuva keskustoista, epätarkempi koko Uudenkaupungin alueesta)
- Osoitekartta(1:10 000 keskusta-alueista ja 1:50 000 koko kunnasta)
Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Sähköposti:

PL 20
23501 UUSIKAUPUNKI
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- Taustakartta(1:5000, yleistetty peruskartta, jossa tiennimet ja rakennusten osoitenumerot)
Lisäksi saatavana on viistoilmakuvia koko kunnan alueelta.

Paikkatietoaineistojen hinnat on esitetty maankäyttöpalveluiden taksan kohdissa 5 ja 6.
Maankäyttöpalveluiden taksa löytyy Uudenkaupungin verkkosivuilta, osoitteesta uusikaupunki.fi.

Muuta huomioitavaa
Eri korkeusjärjestelmien väliset korkeuserot Uudenkaupungin alueella
N2000
0,00

N60
-32,0 cm

Uki-kork
+11,5 cm

NN
-59,3 cm

Mikäli käytössä on ennen 16.8.2012 päivättyä Uudenkaupungin kaupungin kartta-aineistoa,
on huomioitava, että näissä ei välttämättä ole merkintää käytetystä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä.
Epäselvyyksien ja väärinkäsitysten välttämiseksi suositellaan käytettäväksi aina ajantasaista
kartta-aineistoa. Vanhaa aineistoa käytettäessä tulee selvittää minkä järjestelmän korkeudesta on kyse ja varmistaa, että tekee korjauksen oikeaan suuntaan.
Tonttikohtaiset merkinnät on aina syytä tarkistaa ennen osto- tai rakentamispäätöstä voimassa olevasta asemakaavasta.
Karttatilaukset ja kyselyt:
Maankäyttöpalvelut/karttapalvelu, p. 044 551 5313
käyntiosoite: Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
(Virastotalo Mörnen 3. krs)
postiosoite: PL20 23501 Uusikaupunki
tai sähköpostilla karttapalvelu@uusikaupunki.fi
Lisätietoa kaupungin paikkatietoaineistoista:
Kiinteistöinsinööri vs. Johan Mikola, p. 050 591 5688
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

