
MERENMITTAUSAINEISTOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKKIEN 
NIMIKKEET 

Alue 1: Strategisesti tärkeät merialueet (Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, 
Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakuntien alueet rantaviivasta 
aluevesirajalle asti) 

Tietokokonaisuuden kuvaus (täystiheä 
aineisto/mittauksen raakadata) 
 

Suojaustaso ja 
turvallisuusluokituksen nimike 
 

Mittaustietojen yhdistelmä  
 

Suojaustaso II  
SALAINEN 

Suuren alueen mittaustulosten yhdistelmä  
 

Suojaustaso II  
SALAINEN 

Sotilasmerenmittaus  Suojaustaso II  
SALAINEN 

Aluemittausurakka  
 

Suojaustaso III  
LUOTTAMUKSELLINEN 

Merkittävän meriväylän pohjatopografian 
kokonaismittaus  

Suojaustaso III  
LUOTTAMUKSELLINEN 

Rajatun alueen mittaustehtävä Suojaustaso IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU 

Yksittäisen väylänrakennuskohteen merenmittaus Suojaustaso IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU 

Väylärakennuskohteen ruoppaus tai muun työn 
valmistelumerenmittaus 

JULKINEN 
 

Pienkohde JULKINEN 

Alue 2: Muut merialueet (Selkämeri, Pohjanlahti)  

Tietokokonaisuuden kuvaus (täystiheä 
aineisto/mittauksen raakadata) 

Suojaustaso ja 
turvallisuusluokituksen nimike 

Mittaustietojen yhdistelmä Suojaustaso II 
SALAINEN 

Suuren alueen mittaustulosten yhdistelmä Suojaustaso IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU  

Sotilasmerenmittaus  
 

Suojaustaso II 
SALAINEN 

Aluemittausurakka Suojaustaso IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU 

Merkittävän meriväylän pohjatopografian 
kokonaismittaus 

Suojaustaso IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU 

Rajatun alueen mittaustehtävä JULKINEN 

Yksittäisen väylänrakennuskohteen merenmittaus JULKINEN 

Väylärakennuskohteen ruoppaus tai muun työn 
valmistelumerenmittaus 

JULKINEN 

Pienkohde JULKINEN 

Alue 3: Sisävedet  

Tietokokonaisuuden kuvaus (täystiheä 
aineisto/mittauksen raakadata) 

Suojaustaso ja 
turvallisuusluokituksen nimike 
 

Mittaustietojen yhdistelmä JULKINEN 

 



Tarkennetut alue- ja tietokokonaisuuksien kuvaukset: 
- Alue 1: Strategisesti tärkeät merialueet koskee aluetta, jolla tarkan 
merenmittaustiedon 
luovuttaminen tulee pysyä tarkasti rajattuna (MERIVE lausunto DF8906/20.8.2009 
Merivoimien kanta merenmittauspalveluiden toteuttamiseen) 
- Alue 2: Muut merialueet, joilla merenmittaustiedon luovuttamista voidaan avata 
(MERIVE 
lausunto DF8906/20.8.2009 Merivoimien kanta merenmittauspalveluiden toteuttamiseen) 
ja Selkämerellä 61 astetta 20 minuuttia pohjoista leveyttä pohjoiseen (WGS 84). 
- Alue 3: Sisävedet 
- Mittaustietojen yhdistelmä on koko valtakunnan merialueiden tai usean suuren alueen 
mittaustietojen yhdistelmä. 
- Suuren alueen mittaustietojen yhdistelmä on vähintään 500 km2 laajuinen tai muu 
erikseen määritetty erillisten alueiden mittaustietojen yhdistelmä. Suurimmillaan alue 
koostuu usean maakunnan aluista. Aluerajauksen suurimpina yhdistelminä olisivat alueet 
Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeri, Perämeri. 
- Sotilasmerenmittaus on Merivoimien esikunnan tilaama sotilaallisiin tarkoituksiin 
tehtävä 
merenmittaus 
- Aluemittausurakka on maakuntaa pienempi alue. Aluemittauskohde voi olla 1-2 kunnan 
aluevesillä tapahtuva mittaustoiminta ja sen merenmittaustiedoista tehty yhdistelmä. 
- Merkittävän meriväylän pohjatopografian kokonaismittaus on yhden merkittävän 
meriväylän merenmittauksen merenmittausten yhdistelmä 
- Rajatun alueen mittaustehtävä on pienehkön alueen merenmittaustiedon yhdistelmä. 
Alueen koko 5-20 neliökilometriä 
- Yksittäisen väylänrakennuskohteen merenmittaus on julkisella väylän väyläalueella ja 
siihen välittömästi yhteydessä oleva enintään 2 neliökilometrin suuruinen alue. Yksittäisiä 
kohteita voi yhdistää ylittämättä suurinta pinta-alaa. 
- Väylärakennuskohteen ruoppaus tai muun työn valmistelumerenmittaus on pienen, 
enintään 2 neliökilometrin suuruinen alue silloin, kun se on perusteena pohjatöille jotka 
muuttavat pohjatopografiaa. Väylärakennustyön valmistelussa käytettävien 
merenmittaustietojen julkisuus perustuu mittausaineiston vanhenemiseen työn kuluessa. 
- Pienkohde on yksittäisen laiturin, lyhyen putki- tai kaapelilinjan tai hylynetsintätarvetta 
varten tehty merenmittaus. Alueen koko on enintään 1 neliökilometri. 


