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

Karttaselaimella voit käyttää seuraavia toimintoja maksutta:

• Maanmittauslaitoksen maasto- ja taustakartat

• Omien paikkojen ja reittien tallentaminen

• Metsähallituksen retkeilyaineistojen selailu kartalla

• Hakutoiminto osotteiden ja retkeilykohteiden hakuun.

Karttaselain Plus -tilaajana voit lisäksi käyttää seuraavia ominaisuuksia:

• Paikkamerkkien ja reittien synkronointi Oma karttaselain -tiliin.

• Merikartat ja syvyystiedot.

• Kiinteistörajat ja -tunnukset kiinteistörekisteristä.

• Offline -tila jossa voit ladata haluamasi alueet kätevästi laitteelle ja selata 
karttoja ilman verkkoyhteyttä.

• Paikantimien seuranta kartalla ja reittien tallennus.

• Kiinteistöhaku ja kiinteistöjen pinta-alojen näyttö kartalla

• Pienriistan metsästysalueiden ja metsästyksen rajoitusalueiden näyttö kartalla

Tuetut laitteet
• Karttaselaimen nykyinen versio toimii iPhone-matkapuhelimissa ja iPad-

tableteissa joiden käyttöjärjestelmäversio on iOS 8.0 tai uudempi.

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

Käyttöajan ostaminen
Voit ostaa sovellukseen käyttöaikaa seuraavilla tavoilla:

• Karttaselain-sovelluksessa valitsemalla Valikko -> Tilaukset 
Ostaessasi käyttöaikaa sovelluksen sisällä, käyttöaika lisätään käytössä olevaan 
tilaukseen.

• Karttaselaimen verkkokaupassa - kun ostat käyttöaikaa verkkokaupasta, saat 
käyttöön uuden tilauksen, eikä käyttöaikaa lisätä käytössä olevaan tilaukseen.

https://www.karttaselain.fi/shop
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Tilarivi, jolla näytetään 
tärkeitä tila- tai 

virheilmoituksia

Mittapalkki

Oman sijainnin osoitin

Avaa/sulje toimintovalikko

Sijainnin keskityspainike, 
kartan automaattisen 

käännön painike

Painike uuden 
paikkamerkin luontiin 
tai reitin tallennuksen 

aloitukseen

Reittien tallennuksen 
lopetuspainike

Navigointikohteen suunta 
ja etäisyys

Päänäyttö

Päänäyttö
Sovelluksen päänäyttö selityksineen on kuvattu alla.

Kohdehaku
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Oma sijainti
Kun Karttaselaimen sijainnin keskityspainiketta painetaan käynnistetään 
puhelimen GPS-laite sijainnin paikannusta varten.

Oma sijaintisi näytetään karttapohjalla sinisenä pisteenä. Napauttamalla sinistä 
oman sijainnin osoitinta voit kytkeä päälle suuntaosoittimen. Suuntaosoitin 
osoittaa kulkusuunnan karttapohjalla. Voit myös asettaa automaattisen 
keskityksen päälle painamalla sijainnin keskityspainiketta kartan liikuttelun 
jälkeen, jolloin karttapohja jää seuraamaan liikkeitäsi siihen saakka että karttaa 
liikutetaan käsin toisaalle.

Uusia karttalehtiä ladataan aina kun sijaintisi lähestyy nykyisen ladatun 
alueen reunaa. Tarkka sijainnin näyttö ja seuranta vaatii GPS-laitteen. GPS-
signaalin havaitseminen voi kestää jonkin verran aikaa riippuen paikasta ja 
satelliittien asemasta. GPS-sijaintipalveluiden käyttö tulee myös olla sallittu 
iOS-järjestelmän yleisasetuksista (Kotivalikko->Asetukset->Sijaintipalvelut) sekä 
sovelluskohtaisista sijaintiasetuksista (Kotivalikko->Asetukset->Sijaintipalvelut-
>Karttaselain->Aina).

Kartan kääntö kulkusuuntaan
Voit asettaa kartan kääntymään kulkusuuntaan painamalla sijainnin 
keskityspainiketta (edellyttää laitteessa olevaa digitaalista kompassia) sijainnin 
keskitystoiminnon ollessa päällä tai kaksi kertaa peräkkäin mikäli sijainnin 
keskitystoiminto ei ole valmiiksi päällä. Kartan kääntö lopetetaan kun painiketta 
painetaan uudelleen tai karttaa liikutetaan käsin toiseen kohteeseen.

Navigointi
Karttaselain sisältää navigointitoiminnon, jonka avulla voit näyttää suuntaviivan 
ja etäisyyden kohteeseen. Voit aloittaa navigoinnin:

• Valitsemaasi paikkamerkkiin painamalla kartalla olevaa paikkamerkkiä ja 
valitsemalla ”Suunnista kohteeseen”.

• Retkeilykohteeseen painamalla kartalla retkeilykohteen symbolia ja 
valitsemalla ”Suunnista kohteeseen”.

• Mihin tahansa sijaintiin pitämällä sormea painettuna kartalla, tallentamalla 
kohtaan uuden paikkamerkin ja valitsemalla luodun paikkamerkin 
toimintovalikosta ”Suunnista kohteeseen”.

Voit lopettaa navigoinnin napauttamalla mitä tahansa paikkamerkkiä tai oman 
sijainnin kuvaketta kartalla ja valitsemalla ”Lopeta suunnistus”.
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Parantaaksesi navigoinnin tarkkuutta, kalibroi laitteen kompassi 
käyttöjärjestelmän ohjeen mukaisesti silloin kun näytölle ilmestyy kalibroinnin 
ohjeteksti. Oheisesessa linkissä on videoesimerkki kalibroinnista:

http://www.youtube.com/watch?v=sP3d00Hr14o 
 
Kartan zoomaus

Karttaa voi zoomata kahdella tavalla:

• Sormilla “nipistämällä” (ns. “pinch zoom”).

• Tuplanapauttamalla karttaa jolloin kartta zoomautuu seuraavaan 
”mittakaavatasoon”.

http://www.youtube.com/watch?v=sP3d00Hr14o
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Toimintovalikko
Karttaselaimen toimintovalikon saa auki painamalla alareunan toimintopalkin 
valikkokuvaketta.

Toimintovalikko
Kohdehaku
Kohdehaulla voit hakea paikkoja osoitteella tai koordinaateilla sekä 
retkeilykohteita nimellä. Jos sinulla on voimassa oleva Plus-tilaus, voit myös 
hakea kiinteistöjä kiinteistötunnisteella. Hakutulosta painamalla kartta siirtyy 
valittuun kohteeseen. Osoitteeseen kannattaa antaa katuosoitteen lisäksi 
kaupunki, esimerkiksi:

“Testikatu 1, Kaupunki”

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

“64.867417,25.029790” tai ”N7195132,E406643”
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Aineistot
Aineistot-valikosta voit ottaa käyttöön haluamasi kartta-aineiston tai ladata 
kartalla näytettäviä lisäaineistoja kuten retkeily- ja veneilykohteita. 

Kartalla näytettävää karttapohjaa voit vaihtaa ”Karttapohjat” -alavalikosta 
Karttaselaimessa ovat saatavilla seuraavat kartta-aineistotyypit:

• Maanmittauslaitoksen tuottama Suomen tarkin maastokartta-aineisto.

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

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

Maastokarttojen päällä näytetään osassa aineistoja lisäksi erillisiä hyödyllistä 
lisätietoa tuovia karttatasoja. Osa näistä karttatasoista vaatii Plus-tilauksen. 
Karttapohjan päällä näytettäviä karttatasoja ovat:

• Suomen tarkimmat ja ajantasaisimmat kiinteistö-, tilanraja- ja 
kiinteistötunnusaineistot. Käytettävissä viidellä tarkimmalla zoomaustasolla.

• Liikenneviraston toimittamat tarkat syvyystiedot (vuosilta 2012 ja 2016). 
Käytettävissä viidellä tarkimmalla zoomaustasolla. Vaatii voimassa olevan 
aloituspaketin tai Plus-tilauksen.

• Kiinteistöjen pinta-alatiedot. Vaatii voimassa olevan aloituspaketin tai Plus-
tilauksen.

• Valtion pienriistan metsästysalueet ja rajoitusalueet koko suomesta. Vaatii 
voimassa olevan aloituspaketin tai Plus-tilauksen.

• Mahdolliset omat aineistot kuten Oma Riista -palvelun kautta ladatut 
aineistot. Vaatii voimassa olevan aloituspaketin tai Plus-tilauksen.

Karttatasolistan voi päivittää ”Karttapohjat” -valikossa vetämällä näkymää 
sormella alaspäin niin pitkään että karttatasojen yläpuolelle ilmestyy pyörivä 
latausilmaisin.

https://blog.karttaselain.fi/?page_id=1515
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Lisäaineistoja kuten laavuja ja autiotupia sekä veneilykohteita voit ladata 
näkyviin karttapohjalle ”Lataa aineistoja” -alavalikosta. ”Ladatut aineistot” 
-alavalikosta voit tarkastella lataamiasi lisäaineistoja ja halutessasi kytkeä niitä 
päälle/pois tai poistaa lataamiasi aineistoja.

Karttavälimuisti
Sovelluksessa selailtuja karttoja tallennetaan automaattisesti karttavälimuistiin 
selailun nopeuttamiseksi. Välimuistiin tallennetaan aina rajoitettu määrä 
viimeksi selailtuja karttoja. Karttavälimuistiin ladattuja karttoja voi tyhjentää 
”Välimuistin hallinta” -valikossa valitsemalla joko halutun mittakaavan 
välimuistin tai kokova välimuistin käsittelyn. Välimuistin hallintatoiminnoilla 
voi ladatata välimuistiin uusia karttoja tai poistaa välimuistissa jo olevia karttoja.

Karttatasovalikko
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Omat kartat
Voit lisätä Karttaselaimeen omia kartta-aineistoja ja selata niitä kartalla. Tämä 
vaatii, että olet kirjautunut sisään Oma Karttaselain -tunnuksillasi. Omien 
aineistojen lisäys onnistuu Oma Karttaselain -sivustolla. Omat kartta-aineistot 
löytyvät Karttapohjat -valikon Omat aineistot -sivulta.

Omat aineistot -näkymä

Oman aineiston tiedot. Painamalla 
aineistoa aineisto kytketään päälle 

ja näytetään kartalla.

Omien kartta-aineistojen näyttö. 
Avaa näkymän jonka kautta voit 

selata omia aineistojasi.

Oma riista -aineistot
Karttaselain tukee Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelun 
metsästysalueiden lisäämistä omaksi aineistoksi. Voit lisätä Oma Riista 
-aineistoja Oma Karttaselain -verkkosivujen kautta jolloin ne tulevat näkyviin 
myös Karttaselaimen sovelluksessa. Aineiston lisäämiseksi tarvitset Oma riista 
-alueen tunnuksen, jonka saat Oma riista -sivustolta oma.riista.fi.

https://www.karttaselain.fi/myservice/
https://oma.riista.fi
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Karttavälimuistin hallinta
Karttaselain tallentaa viimeksi selaillut kartat automaattisesti karttavälimuistiin 
jossa kartat ovat saatavilla tulevaa offline-käyttöä varten. Karttavälimuistin 
koko on rajoitettu aineistokohtaisesti siten että kutakin kartta-aineistoa voi olla 
ladattuna muistiin n. 500 megatavua / kartta-aineisto. Tämä vastaa aineistosta ja 
käytössä olevista mittakaavoista riippuen n. 2-25 neliökilometrin kartta-aluetta / 
aineisto. Kun tämä määrä ylittyy, Karttaselain poistaa automaattisesti vanhimpia 
välimuistissa olevia karttoja uusien karttalatausten tieltä. 
 

Offline -kartan lataustila

Ladattavien karttapalojen 
arvioitu määrä  Lähentämällä ja 

loitontamalla karttaa voit vaikuttaa 
karttojen latausmäärään. Yhdellä 
kertaa voit ladata maksimissaan 

1000 karttapalaa.

Valitun karttapohja näyttö.

Peruuta Offline -kartan lataus.

Aloita Offline -kartan lataus. Kartan 
lataus tapahtuu taustalla, joten 

voi käyttää sovellusta normaalisti 
tai poistua sovelluksesta. Voit 

keskeyttää latauksen Offline -kartat 
näkymästä.
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Omat paikat ja reitit
Karttaselaimella on mahdollista tallentaa tärkeitä paikkoja kartalle, nauhoittaa 
kuljettu reitti sekä tarkastella näitä kartalla. Voi aloittaa uuden paikkamerkin 
tai reitin luomisen napauttamalla uuden paikkamerkin tai reitin painiketta 
päänäkymässä tai pitämällä sormea painettuna kartalla halutussa kohdassa. 
Reitin nauhoituksen voi käynnistää napauttamalla oman sijainnin kuvaketta.

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

Paikkamerkin tai reitin nimi.  Voit 
vaihtaa oletusnimeä painamalla 

muokkausriviä.

Voit antaa  paikkamerkille tai reitille 
avainsanoja joiden avulla hallitset 

niitä helpommin.

Nahoita reitti -painiketta 
napauttamalla aloitat uuden reitin 

nauhoituksen. Reitin nauhoitus 
alkaa omasta sijainnista ja on 

käytettävissä kun  GPS signaalin on 
saatavilla.

Tallenna paikka painiketta 
painamalla luot uuden 

paikkamerkin valittuun sijaintiin.

Luo oma paikka tai reitti
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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) mukaan tai avainsanojen 
mukaan.

Avainsanat
Avainsanojen avulla voit ryhmitellä paikkamerkkejä ja reittejä toisiinsa 
kuuluviin kokonaisuuksiin. Voit avata listan avainsanan sisältävistä merkinnöistä 
Avainsanat-välilehdellä.

Tuo/Vie paikkamerkkejä ja reittejä
Karttaselaimeen voi tuoda paikkamerkkejä ja reittejä GPX-muodossa toisista 
sovelluksista kuten sähköpostista. Voit myös viedä omia paikka- ja reittimerkkejä 
toisiin sovelluksiin kunkin paikkamerkin tiedoista valitsemalla ”Avaa 
sovelluksessa...”.

Näytä paikkamerkin tai reitin kaikki 
tiedot.

Synronoinnin tila näytetään, kun 
olet kirjautuneena sisään.  Symboli 

on vihreä kun paikka tai reittin 
on synkronoitu Oma Karttaselain 

-tilillesi.

Hakutoiminnon avulla voit hakea 
paikkamerkkejä nimen avulla. Jos 
auki on Avainsanat-välilehti, voit 

hakea avainsanoilla.  
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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 luonti on ohjeistettu sovelluksessa.

Paikantimien lisäys
Voit lisätä paikantimia painamalla ”+” -painiketta.

Lisätessäsi paikanninta voit antaa paikantimelle nimen, joka näytetään 
karttapohjalla.

Paikantimen lisäämiseksi tarvitset paikantimen laitetunnisteen ja salasanan. 
Lisäohjeita löydät Karttaselaimen sivuilta osoitteessa (edellyttää kirjautumista 
Oma Karttaselain -tiliin):

https://www.karttaselain.fi/myservice/insert-tracker-help

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

Kytke seuranta päälle kun haluat  päivittää 
paikantimien tietoja ja nähdä paikantimet 
kartalla. Voit kytkeä seurannan pois päältä 

kun et halua nähdä paikantimia kartalla 
tai haluat säästää akkuvirtaa.

Listalla näet paikantimien nimen 
lisäksi ajan, joka on kulunut viimeisestä 

päivityksestä, sekä paikantimen nopeuden. 
Mikäli viimeisestä päivityksestä on 

kulunut yli tunti, näytetään viimeinen 
päivitysaika. Napauttamalla paikanninta 

kartta siirtyy paikantimen 

Lisää uusi paikannin.

Paikantimet -näkymä

https://www.karttaselain.fi/myservice/insert-tracker-help
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Karttapalaute
Karttapalaute-näkymässä voit lähettää palautetta Maanmittauslaitoksen 
maastokarttaaineistosta suoraan Maanmittauslaitokselle. Toiminto on kehitetty 
yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Valitsemalla näkymässä “Anna henkilötiedot” ja antamalla yhteystietosi, sinuun 
voidaan mahdollisesti ottaa yhteyttä Maanmittauslaitoksesta lähettämiisi 
palautteisiin liittyen.

Voit lähettää palautteen heti sen luomisen jälkeen, tai halutessasi myöhemmin 
palautejonon avulla jos lähetys on estynyt esim. verkkoyhteysongelman tai 
offline-tilan vuoksi. 

Oma Karttaselain -valikko
Kirjautumiseen ja tilin luontiin pääset painamalla toimintovalikossa ”Oma 
Karttaselain” -valikon painiketta.

Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit palauttaa sen Oma Karttaselain 
-verkkosivun kautta.

Tilaukset
Tilauksien hallintaan pääset painamalla toimintovalikon ”Tilaukset” -valikon 
painiketta.

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 koodit pysyvät tallessa tililläsi. 
Tallentamasi tilaukset tulevat käyttöön automaattisesti kun kirjaudut sisään 
tiliisi.

Huom! Mikäli käytössäsi on usean käyttäjän lisenssi (ns. yrityslisenssi,) et voi 
jatkaa sitä tämän näkymän kautta vaan saat ostoksestasi aina uuden koodin. 
Yrityslisenssi on uusittava Karttaselaimen yritysasiakaspalvelun kautta.

https://www.karttaselain.fi/business
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Reitin suunnittelu
Voit piirtää ja suunnitella kartalle omia reittejä Karttaselaimen toimintovalikon 
”Reitin suunnittelu” -toiminnolla. Suunnitellun reitin voi tallentaa Oma paikat ja 
reitit -valikkoon.

Suunnitellun reitin aloituspiste. 

Suunnitellun reitin päätepiste. Voit 
pyyhkiä päätepisteen klikkaamalla sitä 

jolloin reitin piirto palaa edelliseen 
pisteeseen.

Keskeytä reitin suunnittelu.

Suunnitellun reitin pituus.

Tallenna suunniteltu reitti.
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Asetukset
Asetuksiin pääset painamalla toimintovalikon ”Asetukset” -alavalikon painiketta. 
Alla on kuvattu asetusvalikon toiminnot.

• Taustanauhoitus: kytkee päälle reitin nauhoituksen silloinkin kun 
Karttaselaimen sovellus on siirretty taustalle tai laite on lukittu. 
Oletusarvoisesti tämä asetus on kytketty päälle. Voit säästää virtaa kykemällä 
asetuksen pois päältä jolloin reitin nauhoitus katkaistaan automaattisesti aina 
kun laite lukitaan tai Karttaselain siirretään taustalle. Reitin nauhoitus jatkuu 
automaattisesti kun Karttaselain kytketään päälle.

• Estä lukitustila: estää laitteen näytön aikatkaisun ja laitteen siirtymisen lepo/
lukitustilaan aikakatkaisun jälkeen. Oletusarvoisesti päällä.

• Näytön sammutus: sammuttaa laitteen näytön automaattisesti kun 
laite laitetaan taskuun tai koteloon Karttaselaimen ollessa aktiivisena. 
Oletusarvoisesti ei päällä.

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

• Keskipisteen osoitin: näyttää / piilottaa kartalla näkyvän keskipisteen 
osoittimen. Oletusarvoisesti päällä.

• Näytä sijaintitiedot: näyttää karttanäkymän alareunassa nykyisen 
karttakeskipisteen sijaintitiedot. Oletusarvoisesti ei päällä. 

Tietoja
Tietoja -näkymässä näet sovelluksen versionumeron ja muita tietoja.
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