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Yleisesittely 

Karttaselain on matkapuhelimessa toimiva maastokarttanavigaattori, joka tarjoaa 
tarkimmat maasto- ja merikartat sekä kätevät ominaisuudet luonnossa liikkujalle.  

Tutustu Karttaselaimen ominaisuuksiin tarkemmin Karttaselaimen sivustolla: 
www.karttaselain.fi 

 

Tuetut laitteet 

• Karttaselaimen nykyinen versio toimii Android-matkapuhelimissa ja 
tableteissa, joiden käyttöjärjestelmäversio 4.1 tai uudempi. Karttaselaimen 
vanha versio on edelleen ladattavissa tätä vanhemmille laitteille, joissa 
käyttöjärjestelmäversio on vähintään 1.6.  

• Paikannusominaisuuksien käyttöä varten vaaditaan GPS-ominaisuus - sovellus 
kuitenkin toimii myös ilman paikannusominaisuuksia.  

 

Käyttöajan ostaminen 

Voit ostaa sovellukseen käyttöaikaa seuraavilla tavoilla:  

• Karttaselain-sovelluksella valitsemalla Valikko > Tilaus  
Ostaessasi käyttöaikaa sovelluksen sisällä käyttöaika lisätään käytössä olevaan 
tilaukseen. 
 

• Karttaselaimen verkkokaupassa osoitteessa: https://app.karttaselain.fi/buy 
Kun ostat käyttöaikaa verkkokaupasta, saat käyttöön uuden tilauksen, eikä 
käyttöaikaa lisätä käytössä olevaan tilaukseen.  
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Päänäyttö 

Sovelluksen päänäyttö kuvauksineen on kuvattu alla.  

       
       
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tilarivi, jolla 
näytetään 
tärkeitä tila- ja 
virheilmoituksia 

Kartat-valikko 

Avaa/sulje 
toimintovalikko 

Hakupalkki 

Reitin tallennuksen 
lopetuspainike 

Navigoinnin suunta ja 
etäisyys 

Oman sijainnin 
osoitin 

Kartan automaattisen 
käännön painike 

Sijainnin keskityksen 
painike 

 

Mittapalkki 

Tallenna 
paikkamerkki/Aloita 
reitin 
nauhoitus/Piirrä ja 
mittaa-työkalu 
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Oma sijainti 

Kun Karttaselain käynnistyy, käynnistetään puhelimen GPS-laite sijainnin 
paikannusta varten.  

Oma sijaintisi näytetään karttapohjalla sinisenä pisteenä. Nuoli osoittaa 
kulkusuunnan karttapohjalla. Voit myös asettaa automaattisen keskityksen päälle 
painamalla sijainnin keskityspainiketta, jolloin karttapohja seuraa liikkeitäsi. Kun 
automaattinen keskitys on päällä, keskityspainike on värjätty oranssiksi.  

Uusia karttalehtiä ladataan aina, kun sijaintisi lähestyy nykyisen ladatun alueen 
reunaa. Tarkka sijainnin näyttö ja seuranta vaativat ulkoisen tai sisäisen GPS-laitteen. 
GPS-signaalin havaitseminen voi viedä jonkin verran aikaa riippuen paikasta ja 
satelliittien asemasta.  

Kartan kääntö kulkusuuntaan 

Voit asettaa kartan kääntymään kulkusuuntaan painamalla sijainnin 
keskityspainiketta (edellyttää laitteessa olevaa digitaalista kompassia) ja painamalla 
keskityspainikkeen yläpuolelle ilmestyvää automaattisen käännön painiketta. Kartan 
kääntö lopetetaan, kun painiketta painetaan uudelleen, karttaa liikutetaan sormilla tai 
sijainnin keskityspainiketta painetaan.  

Navigointi 

Karttaselain sisältää navigointitoiminnon, jonka avulla voit näyttää navigointinuolen 
ja etäisyyden kohteeseen kartan keskipisteestä. Voit aloittaa navigoinnin seuraavilla 
tavoilla:  

• Paikkamerkkiin painamalla kartalla olevaa paikkamerkkiä.  
• Retkeilykohteeseen painamalla kartalla retkeilykohteen symbolia ja 

valitsemallasi haluamasi kohde listalta.  
• Mihin tahansa sijaintiin pitämällä karttaa halutusta pisteestä pitkään painettuna 

tai valitsemalla Plus-kuvakkeesta Tallenna paikka > Siirtämällä punainen 
paikkamerkki oikeaan kohteeseen > Valitsemalla Suunta ja etäisyys.  

Voit lopettaa navigoinnin painamalla karttaa.  

Parantaaksesi navigoinnin tarkkuutta, voit kalibroida laitteen kompassin täältä 
löytyvien ohjeiden avulla.  
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Kartan zoomaus 

Karttaa voi zoomata neljällä tavalla:  

• Sormilla ”nipistämällä” (ns. ”pinch zoom”).  
• Liikuttamalla sormia kartan alareunassa olevan mittapalkin päällä 

sivusuunnassa.  
• Napauttamalla kartan alareunassa olevan mittapalkin vasenta (zoomaus 

kauemmaksi) tai oikeaa (zoomaus lähemmäksi) puolta.  
• Laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla (jos laitteessa on ko. painikkeet). 

Valikon Asetukset-kohdasta on mahdollista kytkeä käyttöön Kartan suurennus, 
jolloin maasto- ja kaupunkikarttoja sekä ilmakuvia on mahdollista suurentaa. Kartan 
suurennuksen ollessa käytössä saattavat kartat näkyä epätarkempina.  
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Toimintovalikko 

Karttaselaimen toimintovalikon saa auki painamalla Toimintovalikon kuvaketta 
näytön vasemmasta yläkulmasta.  

Painamalla Toimintovalikon yläpalkkia pääset kirjautumaan sisään Oma 
Karttaselain-tilille, luomaan uuden tilin ja kirjautumaan ulos.  

       
 
 
 
 
 
 

 Toimintovalikko  

Haku 

Hakutoiminnolla voit hakea paikkoja osoitteella tai koordinaateilla, sekä 
retkeilykohteita nimellä. Hakutulosta painamalla kartta siirtyy valittuun kohteeseen. 
Osoitteeseen kannattaa antaa katuosoitteen lisäksi kaupunki, esimerkiksi:  

”Testikaupunki 1, Kaupunki” 

Koordinaatit tulee antaa GPS-koordinaatteina (WGS84) desimaalimuodossa, käyttäen 
desimaalierottimena pistettä tai ETRS-TM35FIN koordinaatteina. Koordinaatit 
erotetaan toisistaan pilkuilla, esimerkiksi:  

” 64.867417,25.029790”, tai ”7195132,406643”		
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Kartat 

Kartat-valikko aukeaa näytön oikeasta yläkulmasta. Kartat-valikosta voit ottaa 
käyttöön haluamasi kartta-aineiston.  

Karttaselaimessa ovat saatavilla seuraavat kartta-aineistotyypit:  

• Maanmittauslaitoksen tuottamat Suomen tarkimmat Maastokartta- ja 
Kaupunkikartta-aineistot.  

• Maanmittauslaitoksen tuottama Suomen tarkin ja ajantasaisin Ilmakuva-
aineisto. Ilmakuvan alkuperäistarkkuus vastaa 1:2000 mittakaavaa, joten 
kuvasta erottuvat pienemmätkin maaston muodot ja maamerkit.  

• Liikenneviraston tuottamat Merikartta-aineistot Merikartat-välilehdeltä. 
Merikartta-aineistojen käyttö edellyttää maksullista Karttaselain Plus -tilausta. 
Katso lista Karttaselaimen merikartta-aineistosta sivuiltamme.  

Maastokarttojen päällä näytettäväksi voit valita lisäksi erillisiä karttatasoaineistoja. 
Erillisten karttatasoaineistojen käyttö vaatii maksullisen Karttaselain Plus -tilauksen 
tai 30 päivän kokeilujakson. Valittavia karttatasoja ovat:  

• Kiinteistökartta Perus, Kiinteistörajat ja -tunnukset, joita päivitetään tietyin 
väliajoin kiinteistörekisterin tiedoista (sisältyy ilmaisversioon).  

• Kiinteistökartta Plus, Aina ajantasaisimmat kiinteistörajat- ja tunnukset.  
• Syvyyskartta II, Liikenneviraston toimittamat syvyystiedot meri- ja 

järvialueilta. Sisältää aina uusimmat aineistot ja mukana on upeita uusia 
syvyyskarttoja mm. useilta pienvesiltä. Sisältää Liikenneviraston 
merikarttatietokannan 12/2017 aineistoa.  

• Syvyyskartta I, Syvyyskartta I sisältää kohteita ja syvyyskäyriä, jotka ovat 
poistuneet Syvyyskartta II:sta. Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
kalastukseen.  

• Pinta-alat, Kiinteistöjen palstakohtaiset pinta-alat piirrettyinä selkeästi 
kartalle.  

• Pienriistan metsästysalueet, Valtion metsästysalueet pienriistalle ja 
metsästyksen rajoitusalueet.  

Lisäaineistot-välilehdellä voit ladata ja hallinnoida Karttaselaimen lisäaineistoja, 
kuten laavuja, autiotupia ja veneilykohteita.  

Voit päivittää aineistolistan palvelimelta valitsemalla ”Lataa nyt”. Aineistolistan 
lataamisen jälkeen voit ladata ja näyttää aineiston kartalla painamalla aineiston 
nimeä.  
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Karttavälimuisti 

Sovelluksessa selailtuja karttoja tallennetaan automaattisesti karttavälimuistiin 
selailun nopeuttamiseksi. Välimuistiin tallennetaan aina rajoitettu määrä viimeksi 
selailtuja karttoja. Koko karttavälimuistin voi tyhjentää Kartat -valikossa valitsemalla 
”Tyhjennä selaillut kartat”.  

Omat aineistot  

Voit lisätä Karttaselaimeen omia kartta-aineistoja ja selata niitä kartalla. Tämä vaatii, 
että olet kirjautunut sisään Oma Karttaselain -tunnuksillasi. Omien aineistojen lisäys 
onnistuu sekä Oma Karttaselain -sivustolla ja Kartat -valikossa. Omat kartta-aineistot 
löytyvät Kartat -valikon Omat aineistot -välilehdeltä.  

 

Oma riista -aineistot 

Karttaselain tukee Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelun metsästysalueiden 
lisäämistä omaksi aineistoksi. Voit lisätä aineiston painamalla ’+’ -painiketta Kartat-
valikossa. Aineistojen lisäämiseksi tarvitset Oma riista -alueen tunnuksen, jonka saat 
Oma riista -sivustolta oma.riista.fi.  
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Offline-kartat 

Offline-karttojen avulla selaat karttoja myös ilman internetyhteyttä. Offline-karttojen 
tallennus ja selailu edellyttävät voimassa olevaa Plus-tilausta.  

Offline-kartat näkymässä voit hallita offline-karttojasi. Voit poistaa ja nimetä 
uudelleen nykyisiä offline-karttojasi tai voit siirtyä uuden offline-kartan lataustilaan 
’+’-painikkeella. Ladattuja offline-karttoja näytetään sovelluksessa automaattisesti, 
kun valittuna ovat kaikki samat mittakaavatasot ja aineistot kuin offline-karttaa 
ladattaessa.  

 

  



 11 

Omat paikat ja reitit 

Karttaselaimella on mahdollista tallentaa tärkeitä paikkoja kartalle, nauhoittaa 
kuljettu reitti, sekä tarkastella näitä kartalla. Lisäksi voimassa olevalla Plus-
tilauksella on mahdollista piirtää reittiä, ja mitata kuljetun tai piirretyn reitin pinta-
ala. Uuden paikkamerkin luominen, reitin nauhoitus tai reitin piirto onnistuu 
Karttaselaimen näytön ’+’-kuvakkeesta. Paikkamerkki on lisäksi mahdollista 
tallentaa pitämällä sormea painettuna kartalla halutussa kohdassa.  

Kartan keskipisteeseen tai painettuun kohtaan voidaan nyt luoda uusi paikkamerkki 
käyttäen seuraavaa näkymää:      

 

	

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
    

  

Nyt luotava paikkamerkki. 
Voit vielä muuttaa 
paikkamerkin sijaintia 
vierittämällä karttaa.  Paikkamerkin 

WGS84 ja ETRS-
TM35FIN 
koordinaatit Voit antaa paikkamerkille 

avainsanoja, joiden avulla 
hallitset niitä helpommin.  

Paikkamerkin nimi. Voit 
vaihtaa oletusnimeä 
painamalla muokkausriviä.  

Avainsanalistan 
avauspainike, 
joka avaa listan 
aiemmin 
syöttämistäsi 
avainsanoista. 
Voit lisätä 
avainsanoja 
poimimalla niitä 
kätevästi listalta.  

Navigoinnin 
aloituspainike. Sulkee 
paikkamerkin 
luontinäkymän ja näyttää 
suunnan ja etäisyyden 
valittuun sijaintiin.  

Näyttää tietoja sijainnissa 
olevasta kiinteistöstä ja hakee 
lähimmän osoitteen.  

Tallenna-
painiketta 
painamalla luot 
uuden 
paikkamerkin 
valittuun 
sijaintiin.  
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Reitin nauhoitus  
Oman reitin nauhoitus onnistuu valitsemalla Karttaselaimen näytöllä olevan ’+’-
painikkeen ja ”Nauhoita reitti”. Reitille voi antaa avainsanoja, jotka helpottavat 
paikka- ja reittimerkintöjen hallintaa. Reitin voi nimetä uudelleen painamalla 
oletusnimeä. Valitsemalla ”Nauhoita” reitin tallennus alkaa omasta sijainnista heti, 
kun GPS-signaali on saatavilla. Reitin nauhoituksen lopetus onnistuu oikeassa 
yläkulmassa olevasta stop-kuvakkeesta painamalla ja valitsemalla ”Lopeta 
nauhoitus”.  

Piirrä ja mittaa 
Karttaselaimen Plus -tilauksen ollessa voimassa on mahdollista ”Piirrä ja mittaa” -
työkalun avulla piirtää reittiä ja mitata sen pinta-alaa alla olevan kuvan mukaisesti:
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

  

Lisää uuden pisteen 
reitille. Piste 
lisätään aina kartan 
keskipisteeseen 
vihreän pallon 
kohdalle ja karttaa 
vierittämällä saa 
siirrettyä seuraavan 
pisteen paikkaa.  

Yhdistää 
ensimmäisen ja 
viimeisen pisteen.  

Kartalle 
piirretty reitti. 
Paikkamerkki 
osoittaa 
lähtöpisteen.  

Piirretyn reitin 
pituus ja pinta-
ala.  Lopeta reitin piirto.  

Poistaa 
viimeiseksi 
lisätyn pisteen 
reitiltä.  
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Omien paikkojen ja reittien hallinta 
Omat paikat ja reitit -näkymän saat auki toimintovalikosta. Tässä näkymässä voit 
tarkastella paikkoja ja reittejä tyypin (paikka tai reitti) tai avainsanojen mukaan.  
       

Avainsanat  
Avainsanojen avulla voit ryhmitellä paikkamerkkejä tai reittejä toisiinsa kuuluviin 
kokonaisuuksiin. Voit avata listan avainsanan sisältävistä merkinnöistä Avainsanat-
välilehdeltä. Avainsanat-välilehdellä on mahdollista kytkeä kartalle näkyviin kerralla 
tietyn avainsanan sisältävät merkinnät.  

Tuo/vie paikkamerkit ja reitit 
Avaamalla näkymän Omat paikat ja reitit-sivun oikean yläkulman pistenapista, voit 
tuoda ja viedä paikkamerkkejä GPX-muotoisina tiedostoina.  

Paikkojen ja reittien piilotus kartalta 
Kaikkien paikka- ja reittimerkintöjen piilotus kartalta onnistuu valitsemalla jokin 
kartalla näkyvä paikka- tai reittimerkintä ja valitsemalla ”Piilota kaikki”.  

  

Näytä paikkamerkin tai reitin kaikki 
tiedot. Plus-tilauksen ollessa 
voimassa täältä löytyy myös piirretyn 
tai kuljetun reitin pinta-ala. Tiedoista 
voi kopioida koordinaatit laitteeseen.  
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Paikantimet 

Paikantimet -näytössä voit hallinnoida omia paikantimiasi. Huomaathan, että 
paikantimien käyttöä varten sinun tulee luoda Oma Karttaselain-tili. Oma 
Karttaselain-tilin on ohjeistettu sovelluksessa. Lisäksi Karttaselain Plus- tilauksen 
tulee olla voimassa.  

 

Paikantimien lisäys 
Voit lisätä paikantimia painamalla ’+’-painiketta. Lisätessäsi paikanninta voit antaa 
paikantimelle nimen, joka näytetään karttapohjalla.  

Paikantimien lisäämistä varten tarvitset paikantimen laitetunnisteen ja salasanan. 
Lisäohjeita löydät Karttaselaimen ohjekeskuksen GPS-paikantimet sivulta oikean 
paikanninmallin kohdalta.  

Paikantimen reitin tallennus 
Voit aloittaa paikantimen reitin tallennuksen painamalla kartalla näkyvää 
paikantimen merkkiä ja valitsemalla ”Aloita reitin tallennus”. Reitin tallennus jatkuu 
vaikka poistuisit Karttaselaimesta.  
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Karttapalaute 

Karttapalaute -näkymässä voit lähettää palautetta Maanmittauslaitoksen 
maastokartta-aineistoista suoraan Maanmittauslaitokselle. Toiminto on kehitetty 
yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.  

Valitsemalla oikeasta yläkulmasta ”Yhteystiedot” ja antamalla yhteystietosi, sinuun 
voidaan mahdollisesti ottaa yhteyttä Maanmittauslaitoksesta lähettämiisi palautteisiin 
liittyen. Voit lähettää palautteen heti sen luomisen jälkeen, tai halutessasi 
myöhemmin palautelistan avulla.  

Kirjaudu ja luo tili 

Kirjautumiseen ja tilin luontiin pääset painamalla toimintovalikon yläpalkkia. Mikäli 
olet unohtanut salasanasi, voit palauttaa sen myös tätä kautta.  

Tilaus 

Tilaus -näkymässä voit  

• Tarkistaa voimassa olevan tilauksen  
• Tallentaa uusia aktivointikoodeja 
• Ostaa lisäaikaa voimassa olevaan tilaukseesi  

Aktivointikoodin tallentaminen ei vaadi Oma Karttaselain-tiliä, mutta kirjautumalla 
varmistat, että syöttämäsi aktivointikoodit pysyvät tallessa tilissä. Tallentamasi 
tilaukset tulevat käyttöön automaattisesti, kun kirjaudut sisään tiliisi.  

Huom! Jos käytössäsi on usean käyttäjän lisenssi (ns. yrityslisenssi), et voi jatkaa sitä 
tämän näkymän kautta, vaan tilaus on uusittava yritysasiakaspalvelun kautta.  

Asiakaspalvelu 

Voit lähettää suoraan Karttaselain-sovelluksessa viestiä asiakaspalveluumme. Myös 
asiakaspalvelun lähettämät viestit tulevat tänne, jos asetuksista on kytketty käyttöön 
”Pysy ajan tasalla”.  

Ohjekeskus 

Voit etsiä vastauksia kysymykseen tai ongelmaan toimintovalikon Ohjekeskus -
näkymästä.  
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Asetukset 

• Offline-tila: Siirtää Karttaselaimen offline-tilaan (ja pois offline-tilasta), jolloin 
Internet-yhteyttä ei käytetä uusien karttojen lataamiseen, paikkamerkkien 
synkronointiin tai paikantimien päivitykseen. Aiemmin ladattuja karttalehtiä 
voi edelleen selailla offline-tilassa.  

• Vain WiFi-tila: Siirtää Karttaselaimen vain WiFi-tilaan (ja pois vain WiFi-
tilasta). Karttojen lataus, paikkamerkkien synkronointi ja paikantimien päivitys 
tehdään vain silloin kun WiFi-yhteys on käytössä.  

• Näytä nopeus: Näyttää näytöllä GPS-nopeutesi, kun se on saatavilla.  
• Kartan suurennus: Kytkee käyttöön (ja pois käytöstä) kartan suurennuksen, 

jolloin maasto- ja kaupunkikarttoja sekä ilmakuvia on mahdollista tarkastella 
lähempää.  

• Näytä kartan keskipiste: Voit valita haluatko nähdä kartan keskipisteessä 
vihreän pallon liikuttaessa, aina vai ei koskaan.  

• Zoomaus äänenvoimakkuuspainikkeilla: Jos laitteestasi löytyvät 
äänenvoimakkuuspainikkeet, voit kytkeä päälle ja pois päältä zoomauksen 
niiden avulla.  

• Oma Karttaselain – Pysy ajan tasalla: Voit kytkeä käyttöön tai pois käytöstä 
Karttaselaimen luvan lähettää sinulle ilmoituksia esimerkiksi uusista 
ominaisuuksista ja käyttövinkeistä.  

Tietoja 

Tietoja -näkymässä näet sovelluksen versionumeron ja muita tietoja.  

Muistikortin käyttö Karttaselaimen kanssa 

Mikä laitteeseen on asennettu muistikortti, osaa Karttaselain hyödyntää sitä lähes 
kaikissa laitteissa. Mikäli olet ottanut muistikortin käyttöön ns. ”sisäisenä 
tallennustilana”, tulee sinun siirtää sovellukset muistikortille laitteen tätä kysyessä. 
Muuten Karttaselain-sovellus ei näe muistikorttia, eikä osaa hyödyntää sitä.  

Jos muistikortti on käytettävissä, Karttaselain tallentaa karttavälimuistin ja offline-
tilaan ladatut kartat muistikortille. Huomioithan, että muistikortille ladatut tiedot 
eivät ole käytettävissä, jos muistikortti poistetaan latauksen jälkeen käytöstä.  

 


