
Maanmittauslaitos palvelee kartta-asiakkaitaan myös 
sähköisesti osoitteessa www.karttapaikka.fi. Kart-
tapaikka avaa käyttäjälleen koko Suomen. Kartta-
paikalla voit katsella karttoja ja ilmakuvia. Paikkoja 
voit hakea osoitteella, paikannimellä, karttalehden 
numerolla ja koordinaateilla. Lisäksi voit mitata mat-
koja ja etäisyyksiä. Karttapaikka on avoinna 24 tuntia 
vuorokaudessa. Karttapaikalta voit myös tilata pai-
nettuja karttoja ja karttatulosteita.

Maanmittauslaitoksen ammattitaitoinen henkilöstö 
neuvoo sinut sopivan kartan äärelle. Karttoja on 
tarjolla jokaiseen tarpeeseen, miten sitten liikutkin. 
Perus-, yleis- ja maastokarttojen lisäksi valikoimiim-
me kuuluvat opaskartat, ulkoilu- ja matkailukartat, 
merikartat, tiekartat, ulkomaiset kartat sekä ilmakuvat 
kaikkialta Suomesta. Karttojamme on saatavissa myös 
kirjakaupoista ja muilta jälleenmyyjiltä ympäri maan.

KARTTAPAIKKA MAANMITTAULAITOS

KARTTAPAIKKA
www.karttapaikka.fi
Koko Suomen kartat netissä.

Suuntaatpa vesille, metsiin, kaupunkeihin 
tai ulkomaille, kartta on hyvä matkaopas. 
Se opastaa sinut suorinta reittiä perille. 

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA

Matkalla mummon mustikkapaikalle, 
Lapin tuntureille, saariston suojiin vai 
kaupungin vilskeeseen?
KARTTA VIE PERILLE.
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Pysy 
kartalla!kartalla!
Pysy

www.maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos palvelee 35 paikkakunnalla. 
Huolehdimme maanmittaustoimituksista, 

kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista 
ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta 

voi hankkia kiinteistöön tai määräalaan liittyviä todistuksia, 
kuten kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja 

rasitustodistuksia sekä karttoja ja ilmakuvia.



PERUSKARTTA MAASTOKARTTA KARTTATULOSTE

Peruskartta on tuttu tiennäyttäjä luonnossa tai maan-
teillä. Kartasta on luettavissa maaston muodot ja ih-
misen käden jälki. Jalkaisin liikkuessa se on ehdoton 
kumppani, joka ohjaa kulkijan perille. Karttaan on 
merkitty tarkasti vesistöt, pellot, tiet, rakennukset, 
korkeussuhteet ja kiinteistörajat. 

Maastokartta palvelee käyttäjiään kuvaamalla maastoa  
yleispiirteisemmin ja laajemmalta alueelta. Se soveltuu 
ammattikäyttöön sekä niille vesitse ja maitse kulkevil-
le, joille esimerkiksi saarten korkeussuhteet ja ranta-
viivat ovat erityisen tärkeitä. Maastokartan avulla voi 
suunnitella hyvin kulkureittinsä.

MAASTOKARTTA 1:50 000
1 cm kartalla = 500 m maastossa
Yksi kartta kattaa 24 x 48 km:n alueen.

UUSI PERUSKARTTA 1:25 000  
Vuodesta 2006 lähtien 
1 cm kartalla = 250 m maastossa
Yksi kartta kattaa 12 x 24 km:n alueen.

Vaihtoehtoisesti voit tilata kartan tulosteena toi-
veittesi mukaan.  Voit valita vapaasti kartan alueen, 
koon ja mittakaavan (1:5 000 - 1:30 000). Myös värit 
ovat valittavissa: saat karttasi nelivärisenä, harmaasä-
vyisenä tai viivapiirroksena. Lisäksi voimme tulostaa 
kartallesi ajantasaiset kiinteistörajat.

Karttatuloste on hyvä ratkaisu erityisesti silloin, kun 
haluat mahdollisimman ajantasaisen kartan tai sen 
oman tärkeän kohteen kartan keskelle.

KARTTATULOSTE
Kartta, jonka mittakaavan, koon 
sekä alueen voi itse valita.

PERUSKARTTA 1:20 000 
1 cm kartalla = 200 m maastossa
Yksi kartta kattaa 10 x 10 km:n alueen.

Kartat uudistuvat
Peruskartta uudistui vuonna 2006. Kartan uusi mit-
takaava on 1:25 000. Yksi karttalehti kattaa entistä 
suuremman alueen ja kartoilla on GPS-yhteensopivat 
koordinaatit. Uusia ja vanhoja karttoja on markkinoilla 
rinnakkain, kunnes koko maan uudet kartat on saatu 
painetuksi.

Myös Maastokartta uudistui 2000-luvulla. Uusi GPS-
yhteensopiva karttasarja kattaa jo koko maan.


