
Nzooo väylä- ja
meri karttauudistus
Tu rvallisu utta ja tehokku utta

Meriväyl i I lä ja -ka rtoi I la si i rrytää n käyttä mää n va lta ku n na I I iseen

N zooo- ko rke usj ä rj este I mäa n s i d ottu a syvyystaso refe re nss i ä.

Merikartat ja vesiväylatiedot uusitaan vuosien 2o2o -zoz6 aikana.

Uudistus aloitetaan Perämereltä ja edetään vaiheittain
Saaristomeren kautta kohti Suomenlahden itäosaa.

Nzooo-uudistuksessa merikarttojen syvyys- Ja väylainformaatio siirrytään ilmoittamaan maankuoreen
sidotun Nzooo-korkeusjärjestelmän nollatasosta. Uudistus yksinkertaistaa maankohoamisen syvyys-
ja väylätiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa. Sisävesikartoilla
ja -väylillä muutos ei tule käytännössä vaikuttamaan syvyys- ja väylätietoihin. Nzooo-merikartan

syvyystieto yhdistettynä vallitsevaan vedenkorkeuteen ker[oo käytettävrssä olevan vesisyvyyden.

Esimerkki veneväylän kulkusyvyysluvun muutoksesta merialueella

Keskivesi-
järjestelmä

(MwMSL)

Nzooo-
järjestelmä
(BSCD Nzooo)

Keskivesi MWzotg Meriveden korkeus
+25 cm (Nzooo)

Väylän kulkusyvyys-
lukema keskivesikartalla

2.O m

Nzooo-nollataso

Väylän kulkusyvyys-
lukema Nzooo-kartalla

t.8 m

Ku lkusyvyys ei todel lisuudessa muutu, kun vedenkorkeus huomioidaan.
Vanhakeskivesimerikartta: 2.om+o.o5m=2.o5m.Nzooo-merikartta: t.Bm+o.25m=2.o5r-r-r.



\J

Esimerkki Nzooo-uudistuksen vaikutuksesta merialueella

Keskivesimerikartta Nzooo-merikartta

1

A:

B:

C:

Kun käytetään Nzooo-merikarttaa,
pitää h uom ioida Nzooo-järjestel-
mässä i I moitettu vedenkorkeus-

korjaus. ll matieteen laitos
aloittaa merialueella Nzooo-

veden korkeu ksien j u I kaisu n sama n-

a i ka isesti N zooo-meri karttojen
julkaisun kanssa.

N2ooo-merikartan tunnistaa tekstistä BSCD (Nzooo).
BSCD on lyhenne termistä Baltic Sea Chart Datum.

Vuodesta 2017 alkaen keskiveteen sidotuilla kartoilla on ollut
teksti MSL (Mean Sea Level). Ennen vuotta 2017 julkaistuilla
merialueen kartoilla ei ole vastaavaa merkintää.

Lisätiedot:
www.t raf i co m . fi / fi / nzo o o-vay I a -j a - m e r i ka rtta u u d i st u s

YHTETSTYössÄ

Suu n n itel ma Nzooo-meri ka rttojen
j u I kaisuai katau I usta.

TRr\;'I(OM \/
vÄv t-Ä
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Kar[tojen syvyysluvut pienenevät 1o-7o cm. Muutoksen suuruuteen
vaikuttaa vanhan ja uuden ver[austason nollakohtien välisen

eron (o-zo cm) lisäksi pidemmän ajan maankohoamisen
huomioiminen karloilla esitetylssä syvyysluvuissa.

Meria I ueen ka rloi I la väyl ien n i mel I isku I kusyvyysl u kemat päaosi n

pienenevät. Käytettävissä oleva vesisyvyys kuitenkin säilyy, kun

h u o m io id aa n N zooo-j ä rjeste I mässä a n nettu vede n ko rkeusko rja us.

Nzooo-kartoille tuodaan uusiin merenmittauksiin perustuvaa sy-

vyysaineistoa. Kartoille lisätään myös t5 metrin syvyyskäyrä.
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