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Kartat ja koordinaatit –vepinaari   
14.10.2020 klo 1700-19 (noin 60 sivua)   

Hyvää iltaa tasapuolisesti kaikille !  
 
Järjestävät  

tahot  

tänään:   

- TaKoRU  

- Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta  

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)  Tampereen 
paikallistoimikunta 

- Pirkanmaan viestikilta.  
 

Materiaalia:  

 www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/   (”webinaarien...”)  
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KarKoo-vepinaarin pdf-kalvosarja, osa 2/2   
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www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/    
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Tulevia vepinaareja, arki-iltaisin klo 1700-19, Zoom.  

 

• 10.12.2020 talvitaidot  

  

• 12.01.2021 henkiinjääminen   

• 10.02.2021 maastoensiapu   

• 03.03.2021 viestiaselajin syntyvaiheet  

• 15.04.2021 jotosvinkkejä   

• 05.05.2021 maastotaidot.  
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KOMPASSEISTA  
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kompasseista… niitähän riittää…  

Kompasseja on monenlaisia, tässä joitakin huomioita 
kun hankit kompassia  

• asteikko; piiru (6000, 6283, 6400,…) vai aste 
(360, 400) vai molemmat samalla kehällä (!)  

• suuntarengas (asteikko) jämäkkä, ei siirtyile 
itsekseen  

• neulan laakerointi (1 vai kaksois = kilpa)  

• neulan näkyvyys ja erottuvuus pimeässä  

• rungon mitta-asteikot (cm, 1:25000, 1:50000,…)  

• korjausruuvit (eranto,…) ?  

• muut lisähienoudet (kallistusmittari,…)  

• liian hieno ja kallis on turha vehje.  

Elektroninen kompassi... 1 vai 5 asteen jako ?  
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[Sotilaan karttaopas 1989]  
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Kompassin osat   [Taistelijan opas 2013]  
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Piirut (6000) ja 
asteet (360) 
kätevästi samalla 
kehällä. 
 
Mutta kolme 
pistettä on 
pimeällä huono.   

Neulassa on 
pimeässä hyvin 
erottuva "fosforointi" 
(neulan erottaa 
muista merkeistä 
pimeässä).  

Kummassakin on mitta-
asteikot 1:20000 ja 
1:50000 (ei 1:25000). 
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Gooni- eli uusaste-kompasseja (400-jako) 
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NATO-piirujaolla 
(mils) 
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Rannekompasseja  
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Suunto  
eräkompassi 

Peilikompasseja, tarkempi suunta  
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Suunto m/34 ja 
suuntalevy 

Askelparimittarilla  
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”sukeltajan” Marssikompassi m/34 ja m89-60  
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käsisuuntakehä 
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Käsisuuntakehiä  



Käsisuuntakehä [Mittaustoiminnan käsikirja 2012]  
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Kaltevuudenmittari [Mittaustoiminnan käsikirja 2012]  
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Käsisuunta-
kehällä saa 
tarkimman 
suunnan  
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14-75 
14-60 

hiusviiva kohteen kohdalla 
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Suunnistajien  
kilpakompasseja  
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MAANTIETEELLISET 

KOORDINAATIT  
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Maantieteelliset koordinaatit (aste,…)  

Maantieteellisiä koordinaatteja käyttävät 
Suomessa mm. viranomaiset, 
Puolustusvoimat, ilmailijat ja merenkulkijat. 
Siis esimerkiksi pelastushelikopterit ja poliisi.  

  

Viranomaisten käyttämä WGS84-koordinaattien 
esitysmuoto on:  

aste minuutti.minuutin_tuhannesosat  

Esimerkiksi: E 23o 36.210' , N 61o 24.760'  
 

Puolustusvoimien harjoitusaluekartoissa sininen 
ruudukko on 5 minuutin (5') jaotuksella, "siviili"-
peruskartoissa ruudukko on 2 minuutin (2') sivuilla.  
Eli hankalaa on tarkka paikan määritys.  
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VIRVE-puhelimella  
saa lähetettyä oman  
paikkatietonsa  
tekstiviestillä.  
 
Vastaanottajan  
toimintaa  
helpottaa jos  
paikkatiedon  
esitysmuoto on  
ymmärrettävä.  

   
ddd

o
 mm.mmm'  

on viranomaisten  

käyttämä muoto  
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asteiden mitta maastossa  

Maantieteellisessä muodossa (Tampere)  

• itäistä pituutta (LON); 1o = 50 km, 1' = 900 m.  

• pohjoista leveyttä (LAT); 1o = 110 km, 1' = 1 mpk 
(1852 m).  

                      o aste    ' minuutti    " sekunti  

•  MML: Suomessa leveyspiireillä 

o yksi aste on noin 111,5 km 

o yksi kaarisekunti on noin 31 m 

• MML: Suomessa pituuspiireillä  / \  kaarisekunti on  

o Helsingissä noin 15,5 m  

o Vaasassa noin 14 m  

o Utsjoella noin 10,5 m.   
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Maantieteelliset koordinaatit 2  
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M4211  
(siviili) 

M4211x  
(PV)  
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o
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Maantieteelliset koordinaatit on hankala mitata kartalta,  
cm-viivoitin on hyvä apu. Jalan kulkija ei näitä tarvitsekaan.  
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aste min.min_t_os  

viranomaisten käyttämä esitysmuoto = aste min.min_t_os  

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    



 

03.12.2020 35 

PISTE - SUUNTA - 

ETÄISYYS  (PSE)   
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PSE = piste - suunta - etäisyys  

Jos käsiisi sattuisi osumaan kartta tai moniste, josta ei pääse 
kiinni koordinaatteihin, niin miten ilmoitat kaverille jonkin 
tietyn paikan ?  

No joo, puheella selostamalla karttasanojen ja karttamerkkien 
mukaan jotenkin. Mutta voi olla ettei kaverilla ole täysin 
samaa karttaa tai monistetta kuin mikä sinulla on. 
Karttasanat voivat eri kartoissa olla eri kohdissa, eri 
mittakaavan kartoissa karttamerkkien painatuksessa voi olla  
eroja. Tuoreemmissa kartoissa voi esim. olla enemmän tai 
vähemmän polkuja.  

Vanha hyvä tapa on Piste - Suunta - Etäisyys eli 
PSE.  

Esim. kolmiomittaustornista 450 m suuntaan 235o. 

Suunta = karttapohjoinen (tai joku sovittu) !!  
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Ole tarkkana mistä "tukilinjasta" 
(karttapohjoinen, kaistapohjoinen, 
magneettinen = kompassipohjoinen = 
neulapohjoinen,…) otat suunnan !  
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PSE = Piste - Suunta - Etäisyys  

PSE, esimerkiksi paikka polulla:  
kolmiomittauspisteestä (132.7),  
suuntaan 25-50,  
460 metriä.   

PSE, esimerkiksi paikka rinteessä (korkeuskäyrällä):  
polun ja ojan risteyksestä, suuntaan 24-00, 300 metriä.   
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        [Jääkärijoukkueen ja -ryhmän käsikirja 2018]  
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    SEKALAISIA 

VINKKEJÄ  
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Vedenpitävä muistilehtiö ja lyijykynä  
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Vedenpitävä muistilehtiö ja lyijykynä  
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aito amerikkalainen Rite-in-the-Rain  

mil-tec  
halpakopio 

suomalainen ”kivipaperi”  
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Kahden litran (2 l) minigrip/amergrip-pussi on jostakin 
syystä  juuri A4-paperin kokoinen, eli hyvä karttapussi.  
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Muiden 
valmistajien 
2 litran  
pakastepus-
seihin ei  
välttämättä 
mahdu 
aanelosta.  
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Kahden litran (2 l) 
minigrip-pussi on 
jostakin syystä juuri 
A4-paperin kokoinen.  

 

Muiden valmistajien 2 
litran pakastepusseihin 
ei välttämättä mahdu 
aanelosta.  
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Tähtimittaus [Mittaustoiminnan käsikirja 2012]  
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Tiet voivat muuttua ja mäet hävitä, 
järvet pysyvät aika usein paikoillaan  
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[1980] 
[1991] 
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03.12.2020 

Suunnistuskartoissa olisi 
tarkin tieto maastosta, 
mikäli niitä vain on 
käytettävissä.  

 

Tässä ylhäällä vuoden 
2000 kartta ja alhaalla 
kymmenen vuotta 
vanhempi painos.  

 

Asutus laajenee...  
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    KANNATTAISI HYÖDYNTÄÄ 

KARTTAPAIKAN OMINAISUUKSIA   
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Eräs niemi, 
jaettiin neljään 
etsintälohkoon 
näkötuntuma-
ketjuille.  
 
Mustavalkoisessa 
kopiossa pellon 
alapuolinen alue 
oli "valkoinen 
läntti, vähän 
kosteampaa 
maata 
yläosassa".  
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Eräs niemi, 
jaettiin neljään 
etsintälohkoon 
näkötuntuma-
ketjuille.  
 
Ilmavalokuva 
kertookin jo 
enemmän, eli 
suuri 
kosteikkoalue ja 
kolme 
avovesilampea 
sekä pehmeää 
suota.  
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Eräs niemi, 
jaettiin neljään 
etsintälohkoon 
näkötuntuma-
ketjuille.  
 
Ilmavalokuva 
kertookin jo 
enemmän, eli 
suuri 
kosteikkoalue ja 
kolme 
avovesilampea 
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Eräs niemi, 
jaettiin neljään 
etsintälohkoon 
näkötuntuma-
ketjuille.  
 
Mustavalkoisessa 
kopiossa pellon 
alapuolinen alue 
oli "valkoinen 
läntti, vähän 
kosteampaa 
maata 
yläosassa".  
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HÄKE  (PIKA)  
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Hätäkeskusten käyttämät koordinaatit  

 

Pirkanmaan HÄKE helmikuussa 2013:  
 

• edelleenkään tietojärjestelmä ei ymmärrä muita 
kuin WGS84- ja YKJ=KKJ27-koordinaatteja (mutta 
uusi Instan tekemä Erica-tietojärjestelmä 
vuonna 201x ymmärtää…)  
 

• tosin hätäpuheluiden soittajista (noin 300000 
vuodessa) on tällä vuosituhannella vain noin 10 
tarjonnut jonkinlaisia koordinaatteja…  

 

• matkapuhelinpaikannus tuottaa taajama-alueella 
satunnaisesti 50-1000 metrin tarkkuuden, joten 
siihen ei valitettavasti voi paljoa luottaa.  
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matkapuhelimen paikannuksesta 
[www.112.fi/ … matkapuhelinpaikannus] 

Hätäpaikannuksen tekeminen edellyttää lain mukaan aina 
perusteltua olettamaa … henkilön olemisesta akuutissa 
hengen tai terveyden vaarassa.  

Paikannustarkkuus on kaupunkialueilla noin 50-400 
metriä, esikaupunkialueilla noin 100-1000 metriä 
ja taajamien ulkopuolella sekä isoilla 
vesistöalueilla noin 1-5 kilometriä (harvaanasutuilla 
alueilla ja merialueilla mahdollisesti jopa kymmeniä 
kilometrejä).  

Hätäkeskuspäivystäjän näkökulmasta paikannuksesta ei 
tosin ole suurtakaan hyötyä, jos se on epätarkka.  

Vilkkaina kuukausina saatetaan tehdä jopa noin 1000 
paikannusta valtakunnallisesti. 
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[Mittaustoiminnan käsikirja2012]  
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Uudemmissa 

käsi-GPS-

laitteissa 

näyttöjen 

sisältöä saa 

muokattua, ja 

niin kannattaa 

tehdä.  

 

Huomaa pienet 

erot laitteiden 

ilmoittamissa 

paikkatiedoissa.  
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”Uudemmissa”  
käsi-GPS-
laitteissa 
näyttöjen 
sisällön 
järjestystä ja 
esitettäviä 
suureita saa 
muokattua, ja 
niin kannattaa 
tehdä.  
 
Huomaa pienet 
erot laitteiden 
ilmoittamissa 
paikkatiedoissa.  
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Paristokäytöstä (GPS, otsalamput,  
kamera,...)  

• Mielestäni paras virtalähde on AA-paristo, ainakin 
kiinteää ladattavaa akkua parempi. Alkalipariston 
kapasiteetti on noin 1000 mAh, vastaavan AA-
kokoisen ladattavan NiMH-akun virtamäärä täytenä 
on noin 2500 mAh.  

• Eli AA-paristojen sijasta kannattaa pitkillä 
talvireissuilla käyttää ladattavia AA-koon akkuja.  

• Toki erilaisia virtapankkeja (jopa 20000 mAh) ja 
aurinkokennostoja voi kuljettaa mukana tarpeen 
mukaan.  
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     AVOIN DATA  
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Avointa dataa piisaa nykyään…  

Monet kaupungit, mm. Tampere, on avannut jotakin 
dataa vapaaseen käyttöön, tavoitteena on 
hyödyllisten ja/tai kaupallisten sovellusten 
kehittäminen datan pohjalta.  
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maanantai, 13. helmikuuta 2012 

Maastotiedot auki - blogissa ja netissä 

Maanmittauslaitos avaa maastotietonsa toukokuun alussa. 
Suomen laajimmat ja kattavimmat digitaaliset maastotiedot 
tulevat silloin vapaasti kaikkien käyttöön. Avaamiseen 
ryhdyimme, koska haluamme, että laadukkaat tietomme ovat 
mahdollisimman laajasti käytössä ja hyödyksi koko 
yhteiskunnalle - meille kaikille.  

Tiedon avaamiseen liittyvät faktat löydät osoitteesta 
www.maanmittauslaitos.fi/avoindata. Kerromme siellä, mitä 
avaaminen tarkoittaa käytännössä. Sieltä saat tietoa 
avattavista aineistoista, niiden hankinnasta ja käyttöehdoista.  

Maastotiedot auki -blogissa kerromme, kuinka avaaminen 
etenee. Blogista saat tietoa valmisteilla olevista asioista, 
tehdyistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kerromme 
tarkemmin avattavista aineistoista ja annamme vinkkejä 
hyödyllisen lisätiedon lähteille. Voit myös esittää meille 
kysymyksiä ja kommentteja. 

Tervetuloa mukaan! 

 http://maastotiedotauki.blogspot.com/  
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Toukokuun 2012 alusta ilman käyttömaksua voi käyttää seuraavia aineistoja: 

 

    * Laserkeilausaineisto 

    * Kiintopisteet 

    * Korkeusmalli 2 m 

    * Korkeusmalli 10 m 

    * Korkeusmalli 25 m 

    * Korkeusmalli 200 m 

    * Maanmittauslaitoksen ilmakuva 

    * Maanmittauslaitoksen ortokuva 

    * Maastotietokanta 

    * Peruskarttarasteri 

    * Tienimet 

    * Maastokarttarasteri 1:50 000 

    * Maastokartta 1:100 000 

    * Maastokarttarasteri 1:100 000 

    * Maastokartta 1:250 000 

    * Maastokarttarasteri 1:250 000 

    * Maastokarttarasteri 1:500 000  

    * Taustakarttasarja.  
 

 http://www.maanmittauslaitos.fi/luettelo-avattavista-aineistoista 
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www.maanmittauslaitos.fi/avoindata 
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Sähköpostissa tulee www-linkki. 
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Veppisivuja 2020  
 
(myöhempänä on vanhempia 
kuvaruutukaappauksia)  



www.karttapaikka.fi 
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MML karttapaikka  
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Pikakartta (pdf-tiedosto oman haun 
mukaan) 
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Pikakartta       (suosittelen)   
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Retkikartta  

03.12.2020 83 Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

Retkikartta  
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Retkikartta 
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Paikkatietoikkuna   
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Paikkatietoikkuna 
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Paikkatietoikkuna 
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Paikkatietoikkuna 
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 kartat.hylly.org   
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 kartat.hylly.org       (suosittelen)    
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Garminin sivuilta ilmainen BaseCamp  
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Retkikartta  
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Kapsi  
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Kapsi  
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MAPPe 
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MAPPe  
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Metsähallituksen  
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Retkikompassi  
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Kartta  
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Traficom  
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Vanhatpainetutkartat  
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Vanhatpainetutkartat 
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Karttaselain  
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Maastokartat  
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Mapant  
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Mapant  
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Mapant  
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Eino Uikkasen sivut  
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Karttaselain  
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Jahtikartta  
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Loukko  
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Loukko  
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Geokätköt  
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   WWW-SIVUJA  

 

(vanhempia 
kuvaruutukaappauksia) 
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Kartta on hyödyllinen vain jos sitä osaa käyttää 

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    



Joitakin www-sivuja   (2017)  
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• Kansalaisen karttapaikka  

• Paikkatietoikkuna  

• Retkikartta  

• Pikakartta  

• kartat.hylly.org  

 

 

Nykyisin tonttirajat saa näkyviin 
Paikkatietoikkunassa ja Karttapaikalla.  
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Vanhat painetut kartat  
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Vanhat painetut kartat  
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www.pikakartta.fi    
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paikkatietoikkuna 
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paikkatietoikkuna 
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www.retkikartta.fi   
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kartat.hylly.org   
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kartat.hylly.org  
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BaseCamp    www.garmin.com   
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Maastokartta (Android)   
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maastokartta (Android)   
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karttaselain   

03.12.2020 Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    129 

jahtikartta  
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Tämä OLI hyvä 
koordinaattien 
muunnospalvelu.   
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Ne 
koordinaatistot, 
joita useimmiten 
tarvitaan, ovat 
UTM34 (MGRS) 
eli ETRS-TM34 ja 
WSG84:n 
(ETRS89) 
”viranomais-
esitysmuoto”.   
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Tämä OLI hyvä 
koordinaattien 
muunnosominaisuus.   
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Kansalaisen karttapaikan Muunna-toiminnosta paperikartalle 

1. poista turhat ”UTM-siviilikoordinaatiston” (pienet) 
alkunumerot; N-2 ja E-1  
2. poista viimeinen numero (metrit) ja desimaalit.  

Tässä esimerkissä:  
 

6744882.752  4488           650666.817  5066  
 

Joten paperikartan punaisesta ruudukosta etsitään 
paikka:  5066 4488 .  
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Tasoista on 
valittu 
”tonttien 
rajat”.  

Tulostus on 
mahdollista 
tiedostoon.  
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maastokartta 

taustakarttasarja 

ortokuvat 

Paikkatietoikkuna 
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Vapepan koirapartiot käyttävät mm. tällaista  
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    KAISTOJEN RAJA  

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    
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34 V  

FP 35 V  

LJ 

1:50000 

HUOMAA ITÄKOORDINAATTIEN NUMEROINTI  

KARTAN YLÄREUNASSA (UTM35 vs. MGRS)  
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340 339 341 
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35VLJ 40802640 
34VFP 59202628 
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ESIMERKKI KARTAN 

KESKELTÄ  

(M4211X  

harjoitusaluekartta 

PIRKKALA) 
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Tällaisesta A4-kopiosta ei pysty lukemaan 
koordinaatteja, koska numeroita on harvassa 
(tästä ei löydy pohjoiskoordinaatteja).  
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ESIMERKKI 35-

KAISTALTA  
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Seuraavaksi esimerkki 35-kaistalta…  
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MGRS: 35WNP 99104846 

UTM35: E 59910 N 734846 

 

(35-kaistalla MGRS ja UTM35 yhtyvät) 
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M4211X 

harjoitusaluekartta 

PIRKKALA     
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Esimerkki kartan keskeltä…  
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Tällaisesta A4-kopiosta ei pysty lukemaan 
koordinaatteja, koska numeroita on harvassa 
(tästä ei löydy pohjoiskoordinaatteja).  
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Mikä paikka kartalla (M4212 Tampere) ?  

• 34VFP 32633141 (polkujen risteys) 

 

• 34VFP 27242891 (kallion laki) 

 

• 34VFP 27022952 (iso kivi) 

 

• 34VFP 29282864 (rakennus)  
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34VFP 28652853 

E 31005 N 683136 

34VFP 28463056 

E 31004 N 683340 
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34VFP 27782864 

34 62778 682864 

34VFP 31073052 

34 63107 683052 

34VFP 32603118 

34 63260 683118 
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Mikä paikka kartalla (M4212 Tampere) ?  

• 34VFP 27162750  (teiden risteys) 

 

• 34VFP 31623057  (ojien riesteys) 

 

• 34VFP 29882945  (lampi) 

 

• 34VFP 30162934  (voimalinjan 
pylväs)  
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Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    



03.12.2020 173 

Karttaharjoitukset eli  

etsi kohde  

ja  

paikanna kohde  

on eriytetty eri tiedostoon   

(vanha v60).  
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UTM35 eli ETRS-TM35FIN eli ”mustat ristit” muodostaa 
suorakulmaisen 1x1 km:n ruudukon, joka on ”kartan suuntaisesti”, 
tässä mustat ristit on yhdistetty vihreillä viivoilla.  



03.12.2020 177 Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

03.12.2020 178 Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

UTM35 eli ETRS-TM35FIN eli ”mustat ristit”.  

309 
310 311 

312 

6833 

6832 
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UTM35 eli ETRS-TM35FIN eli ”mustat ristit”.  

309 
310 311 

312 

6833 

6832 

tien pää:  
E 30892 
N 683241 
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UTM35 eli ETRS-TM35FIN eli ”mustat ristit”.  

309 
310 311 

312 

6833 

6832 
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03.12.2020 183 
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Koordinaattilukemat ovat metrejä  

    Ahvenisjärven rannan 
ja kolmiomittaus-
tornin paikan 
koordinaattien ero on  

E 332920 N 6817367  

E 332016 N 6816776  

  (erotus= E 904 N 591) 

    itäsuunnassa noin 
900 m ja pohjois-
suunnassa noin 590 
m. 
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Metrinen vai maantieteellinen ?  

• Suorakulmaisessa metrisessä koordinaatistossa 
(esim. UTM34 tai TM35FIN tai MGRS) toisen 
paikan etäisyyden voi päätellä melko nopeasti 
numerosarjoista, jos haluaa. Olettaen että ollaan 
samassa ruudussa.  

• maantieteellisessä esitysmuodossa olevien 
pisteiden eroja pitää laskeskella hieman enemmän 
(toki merenkulkijat ja ilmailijat sekä viranomaiset 
osannevat tuollaisen päässälaskun, kun ovat 
tottuneet aina käyttämään asteita ja minuutteja).  
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Kaksi paikkaa;  
 
UTM35:n mukaan Pe on 
etelämpänä kuin På.  
 
Maantieteellisen 
koordinaatiston (WGS84) 
mukaan På on etelämpänä 
kuin Pe.  
 
Kumpi on oikein ??  
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Kumpi on pohjoisempana ?  
UTM35 vs. maantieteellinen   
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A 
B 

Kumpi on pohjoisempana (UTM35) ?  
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UTM 35:       A.  
Maantieteellinen ”WGS84”: B.  

A B 



Kumpi piste, A vai B, on pohjoisempana ? 
UTM34 vs. maantieteellinen   
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A 

B 

piste A  
 
Alhonselkä Pajuniemi  
 
UTM34  
N: 6824843,191   etelämpänä  
E: 622733,875  
 
P: 61o 32,255'   pohjoisempana  
E: 23o 18,522'  

piste B   
 
Niihamanselkä Olkahinen  
 
UTM34 
N: 6824873,201   pohjoisempana  
E: 655821,116  
 
 
P: 61o 31,555'   etelämpänä  
E: 23o 55,815'   
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MATERIAALIVINKKEJÄ 
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MML:n avoimen datan käytöstä  

Vinkki miten voit selata koko Suomen avointa 
peruskartta-aineistoa kotikoneella ilman 
verkkoyhteyttä:  
 

• hae kartat.hylly.org –sivulta koko Suomen 
peruskartta-aineisto (MML:n) yhtenä noin 1,7 Gt:n 
kokoisena tiedostona; kartta käsi-Garminiin (img) 
sekä toinen tiedosto karttaohjelmiin (exe)  
 

• hae www.garmin.com -sivulta BaseCamp-
ohjelma (Win/Mac), joka ymmärtää edellämainittua 
karttadataa (pieni asennus järjestelmänvalvojana).  
MapSource on tuon vanha versio.   
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Kannattaa vilkuilla www-sivuja 1  

• www.karttapaikka.fi 

                          kansalaisen.karttapaikka.fi   

• www.maanmittauslaitos.fi/avoindata 

• vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 

• www.retkikartta.fi  

• www.paikkatietoikkuna.fi  (koordinaattimuunnos) 

• www.pikakartta.fi       (tallenna pdf-karttapala) 

• www.mapant.fi      (suunnituskarttatarkkuutta)    

• kartat.kapsi.fi    

• www.112.fi          (tiedä sijaintisi) 
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Kannattaa vilkuilla www-sivuja 1  

• www.karttapaikka.fi 

                          kansalaisen.karttapaikka.fi   

• www.maanmittauslaitos.fi/avoindata 

• vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 

• www.retkikartta.fi  

• www.paikkatietoikkuna.fi  (koordinaattimuunnos) 

• www.pikakartta.fi       (tallenna pdf-karttapala) 

• www.mapant.fi      (suunnituskarttatarkkuutta)    

• kartat.kapsi.fi    

• www.112.fi          (tiedä sijaintisi) 

• www.bingmaps.com  (mm. viisto ilmakuva)    
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Kannattaa vilkuilla www-sivuja 2   

 
 

• www.112.fi          (Tiedä sijaintisi) 
 

• www.bingmaps.com  (mm. viisto ilmakuva)    
 

• www.kivenalla.fi (kauppa, mm. vedenpit. leht.)  
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Ihan hyvä teos, 

jos sattuu 

jostakin 

löytämään.  
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03.12.2020 201 
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Julkisen hallinnon suosituksia (www)   

 

• JHS 153: ETRS89-järjestelmän  

 mukaiset koordinaatit Suomessa (2008)  

• JHS 154: ETRS89-järjestelmään liittyvät 
karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja 
karttalehtijako (2008)  

• JHS 163: Suomen korkeusjärjestelmä N2000 
(2008)  

 

ETRS89 = European Terrestrial Reference System 1989  

EUREF = European Reference Frame  

EUREF-FIN = ETRS89-järjestelmän realisaatio Suomessa 
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UTM-koordinaatit näkyviin…??  

• Huhtikuun 2009 GPS-kurssilla Tampereella 
34-kaistalla oltaessa mikään laite ei 
asetuksilla WGS84 ja UTM näyttänyt UTM35-
koordinaatteja (vaan MGRS-koordinaatteja eli 
UTM34:n lukemia).  

• Tällöin UTM35-koordinaatit sai näkyviin 
käyttämällä ”user grid” –asetuksia.  

• Koordinaatteja verrattiin maastokartasta 
mitattuihin lukemiin.  

 

• Syy: tuo UTM35 on kansallinen eli suomalaisten 
itse tekemä "venytys" ! Vain "maanmittarit" 
käyttävät tätä koordinaatistoa. Älä välitä siitä.  
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Koordinaattimuutoksista (GPS)  

Koordinaattimuunnoksia voi tehdä "mutkan 
kautta";  

• muuta asetuksista ensisijaiseksi (tai ainoaksi) 
kartta-koordinaatisto-yhdistelmäksi se muoto 
josta muutetaan  

• luo jokin piste ja naputtele annetut numerot 
sisään, eli se paikkatieto joka muutetaan  

• muuta asetuksiksi se haluttu uusi muoto  

• valitse pisteluettelosta tuo aiemmin luotu 
piste, nyt sen tiedot näytetään siinä muodossa 
joka on tällä hetkellä asetuksissa (ensisijaisena 
esitysmuotona), eli siinä uudessa muodossa.  
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Koordinaattimuutoksista, Vapepa-esimerkki  

Saat hekolta/lekolta/poliisilta tarkistettavan 
maastokohdan paikkatiedon WGS84-koordinaatteina, 
mutta sinulla on vain 1:25000 peruskartta (josta 
maantieteellisiä koordinaatteja on hankalaa ja hidasta 
mitata tarkasti)  

•  muuta laitteesi (ensisijaisiksi) asetuksiksi WGS84 ja 
dddo mm.mmm'  

•  luo uusi paikka (MOB tms.), ja nimeä se sopivasti  

•  muokkaa sen uuden paikan tiedot (numerot) saamasi 
WGS84-pisteen mukaisiksi, tallenna tiedot  

•  muuta laitteen asetuksiksi WGS84 ja MGRS tai UTM  

•  hae ko. nimeämäsi paikan tiedot näytölle, ne näkyvät 
nyt peruskartan ”punaisen ruudukon” koordinaatteina 
(MGRS tai UTM eli täällä UTM34).  
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Yleissivistystä kaikille  

 

Myrkytystietokeskus  

puh. (09) 471 977  
 

Onhan sinulla tuo matkapuhelimesi muistissa ?  

 

• varanumero on (09) 4711 (HYKS keskus yhdistää).  

 

Tiepalvelu: puh. 0200 8080.  
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MGRS käyttäjän asetuksin  
(UTM34 ja UTM36)  
 

Position Format - User Grid:  (UTM34)  

• LONGITUDE ORIGIN: E 021o 00.000' 

• SCALE: 0.9996  

• FALSE E: 8500000.0 m  

• FALSE N: 0.0 m 

• MAP DATUM: WGS84  
 

Itäisimmässä Suomessa 36-kaistalla (UTM36):  

• LONGITUDE ORIGIN: E 033o 00.000'   

Nämä ovat punaisen UTM-ruudukon "siviili-
numeromuodot" 34- ja 36-kaistoilla. 

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

03.12.2020 210 

Vanha 1:20000 peruskartan YKJ = 
KKJ27 = yhtenäiskoordinaatisto 
käyttäjän asetuksin  

POSITION FORMAT:  

User Grid:  

• Longitude origin: E 027o 00.000  

• Scale: 1.0000000  

• False E: 3500000.0 m  

• False N: 0.0 m  

MAP DATUM: Finland Hayfrd  

 

(nuo samat "user grid" -arvot toimivat missä vain 
GPS-laitteessa ---> KKJ27)  
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TM35FIN = UTM35 käyttäjän asetuksin  

(tätä tietoa tuskin tulet tarvitsemaan, 1:25000 
paperikartalla mustat ristit)  

 

Position Format - User Grid:   (UTM35)  

• LONGITUDE ORIGIN: E 027o 00.000' 

• SCALE: 0.9996  

• FALSE E: 500000.0 m  

• FALSE N: 0.0 m  

MAP DATUM: WGS84  

(nuo samat "user grid" -arvot toimivat missä vain 
GPS-laitteessa –> UTM35)  

< oli joskus aiemmin jossakin: FALSE E: 8500000.0 m >  
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PKJ = KKJ24 = peruskoordinaatisto  
käyttäjän asetuksin (tätä et tarvitse)  
 

Position Format - User Grid:  

• LONGITUDE ORIGIN: E 024o 00.000' 

• SCALE: 1.0000000  

• FALSE E: 2500000.0 m  

• FALSE N:  0.0 m  

MAP DATUM: suomalainen karttapohja (esim. 
Finland Hayfrd).   

 

Peruskoordinaatisto kaistalla 2 (E 24 o, Tampere).  
Tätä et kyllä koskaan tarvitse (mutta tulipahan nyt 
kerrottua sekin kikka).  
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www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/    
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Kartat ja koordinaatit-materiaalia   

No johan se materiaali  
viimeinkin loppui...  

 

Korjauksia ja lisäyksiä saa 
lähettää;  

tensu@iki.fi .   
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Tulevia vepinaareja, arki-iltaisin klo 1700-19, Zoom.  

 

• 10.12.2020 talvitaidot  

  

• 12.01.2021 henkiinjääminen   

• 10.02.2021 maastoensiapu   

• 03.03.2021 viestiaselajin syntyvaiheet  

• 15.04.2021 jotosvinkkejä   

• 05.05.2021 maastotaidot.  
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Kartat 

ja 

koordi

naatit                   

tensu@

iki.fi    






