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1 SUUNNISTAMISESTA 
 
Suunnistamme lähes aina kulkiessamme. Tutuissa ympäristössä seuraamme opittuja reit-
tejä ja niiden maamerkkejä. Vieraissa paikoissa turvaudumme paikan tunteviin tai käy-
tämme apuvälineitä. Tavoitteena on päästä eksymättä haluttuun kohteeseen. 
 
Melojan toimintaympäristö 
 
Meri tai vesistö on aluksi monelle outo ja joskus jännittäväkin ympäristö. Suunnistustaito 
lisää turvallisuutta ja on tärkeää jokaiselle vesilläliikkujalle. Melontanopeus on 5 – 8 km/ h 
eli kuta kuinkin sama kuin kävelyvauhti. Maiseman hahmottamiseen on siis aikaa. 
 
Vesillä ei ole piennarta, jolle voisi asettua selvittämään reittiä. Myöskään katuja tai katujen 
nimikylttejä ei ole. Vesiväylien linjataulut ja reimarit ovat kuin teiden viitat ja ne ovat varmo-
ja apuja paikantamisessa. Saaristo voi olla hyvinkin sokkeloinen. Ulompana taas on vähän 
kiintopisteitä ja niiden välimatkat voivat olla pitkiä. Avomerellä on vain vettä ja taivasta. 
 
Valon suunnan ja melojan sijainnin muuttuminen vaikuttavat maiseman ulkonäköön ja vai-
keuttavat kohteiden tunnistamista. Maisema näyttää erilaiselta vasta- ja myötävalossa. 
Pimeys, sade tai sumu ovat kertaluokkaa vaikeampia merellä kuin maissa. Tuuli, aallokko 
ja virtaukset siirtävät alusta. 
 
Toimintaympäristö voi muuttua äkkiä. Kelin huononeminen tai muu liikenne voivat jopa 
estää etenemisen. Melojahan on velvollinen väistämään valtaosaa vesiliikenteen aluksista 
niiden tulosuunnasta riippumatta. 
 
Suunnistamisen apuvälineet 
 
Kartta on suunnistamisen tärkein apuväline. Kartta on ylhäältä katsottu pienennetty kuva 
maastosta ja suunnistaminen onkin pääosin kartan lukemista ja vertaamista maastoon.  
 
Merikartat on tehty laiva- ja veneliikennettä varten. Karttalehdet ovat isoja ja mittakaavat 
vaihtelevat. Veneliikenteelle on 1:50 000 mittakaavaisia karttasarjoja. Peruskartat 1:25 000 
ja Maastokartat 1:50 000 kuvaavat maastoa. Tieliikenteen tarpeisiin tehtyjen GT karttojen 
mittakaava on 1:250 000.  
 
Karttalehdellä on kartan käyttötarkoitus, julkaisuaika ja mittakaava eli pienennyssuhde. 
Kartalla on symboleja ja merkkejä kuvaamassa kohteita tai asioita vastaavasti kuin kaduil-
la opasteita tai mainoksia. Käyttötarkoitukseen liittyvät merkit on selostettu karttalehdellä. 
Yleiset karttamerkit löytyvät Maanmittauslaitoksen Kansalaisen Karttapaikka sivulta tai 
osoitteesta www.retkikartta.fi. Karttoja voi tilata halutussa mittakaavassa ja halutuilla 
merkinnöillä. 
 
Kompassi näyttää suunnan magneettiseen pohjoisnapaan. Kompassin toiminta perustuu 
Maan magneettisuuteen ja se on siten altis häiriöille. 
 
Kompasseja on irrallisia tai kajakin kanteen kiinnitettäviä. Kompassin asteikon jako voi olla 
360 astetta (suositus), 6000 piirua tai 400 goonia.  
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            ► Suunnan lukukohta 
              1  Kulkusuuntanuolet 
              2  (Mittakaava-asteikot) 
              3  Pohjoishaarukka 
              4  Kiertyvä neularasia 
              5  Jakokehä 
              6  Suunnanottoviivat 
              7  Pohjoisnuoli 
              8  Senttimetriasteikko 

 
Muut apuvälineet kuten astelevy, viivoitin, suurennuslasi kompassissa tai erillisenä ja 
matkamittari ovat apuna suuntaa otettaessa ja matkoja mitattaessa. 
 
 
2 KARTTA JA MAASTO 
 
Toiminta-alueen koko ja toiminnan tarkkuustaso ratkaisevat valittavan kartan mittakaavan. Alustavaan suunnitteluun käy isomittakaavainen kartta. Vesillä etenemiseen sopii 1:50 000 
kartta, tosin sokkeloisessa saaristossa voi tarvita tätäkin tarkempaa karttaa.  
 
Mittakaavaltaan 1:50 000 kartoilla 1 cm kartalla on 500 m maastossa ja 1 mm kartalla on 
50 m maastossa. Lähivesillämme 1:50 000 kartoilla 1' (1 minuutti) pohjoista leveyttä on 3,7 
cm kartalla ja 1,85 km maastossa, 1' itäistä pituutta on 1,9 cm kartalla ja 0,94 km maas-
tossa. 
 
Kartan lukemista pitää harjoitella niin paljon, että toiminnan kannalta tärkeät tiedot löytyvät 
helposti ja että niitä voi käyttää reitin suunnittelussa ja maastossa liikuttaessa. Kartan avul-
la  kuvitellaan maisema. Maastossa näkyvien kohteiden pitää löytyä kartalta ja kartalla 
olevien maastosta. Jos vertailu ei johda kohteiden vastaavuuteen, niin sijainti on määritelty 
väärin. Saaria syntyy tai häviää todella harvoin. 
 
Melojan turvallisuuden takia on tiedettävä väylien paikat, jotta voidaan meloa niiden ulko-
puolella. Väylien syvyysmerkinnöistä voi päätellä kuinka isoja aluksia niillä liikkuu. Vesillä 
liikkuja tarvitsee tietoa myös pinnan alla olevasta maisemasta kuten veden syvyydestä, 
kivistä ja karikoista, jopa pohjan laadusta.  
 
Maastossa olevat rakenteet ovat hyviä kiintopisteitä. Sillat, tornit, isot rakennukset, sata-
mat, isot laiturit, voimalinjat, tuulivoimalat ja merimerkit ovat varmoja ja näkyviä suunnis-
tamisen kiintopisteitä. Melojalle tärkeitä ovat myös rannan laatu ja puusto, maaston korke-
us ja maaperä, asutus sekä tiedot ulkoilu-, luonnonsuojelu-, suoja- ja ampuma-alueista. 
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3 POHJOISSUUNTA JA KARTAT 
 
Kompassin käyttämistä varten kart-
talehdellä kerrotaan tiedot, joilla 
kartan pohjoissuunta korjataan mag-
neettiseen pohjoisnapaan.  
 
Karttapohjoinen on kartan ruudu-
kon pohjoissuunta.  
Napapohjoinen on karttoja varten 
sovittu pohjoisnavan paikka.  
Neulapohjoinen on suunta mag-
neettiseen pohjoisnapaan. 
 
Kartan ruudukko osoittaa napapohjoiseen vain pituuspiirillä 27º.  Pituuspiirin 27 º  länsi-
puolella napapohjoinen on ruudukon suunnasta itään ja korjaus itään on sovittu plusmerk-
kiseksi. Myös erannon korjaus itään on plusmerkkinen. Korjaukset länteen ovat miinus-
merkkisiä. Kun kompassin lukemat kasvavat myötäpäivään, niin lukemaa on pienennettä-
vä, jotta kompassi osoittaisi idemmäksi ja lisättävä haluttaessa suuntaa lännemmäksi. 
Maastosuunta saadaan siksi vähentämällä korjaukset etumerkkeineen. 

 
Ensin korjataan kartan pohjoisviivojen eli 
karttapohjoisen ero pohjoisnavan paikaksi 
sovittuun napapohjoiseen.  
 Napaluvun korjaus (Nak). Koska kaikkien 
karttojen pohjoisviivat eivät osoita napapoh-
joiseen, niin kartalle ilmoitetaan napaluvun 
korjaus (Nak) etumerkkeineen. Korjaus ei muutu 
ajan myötä, mutta sen suuruus voi vaihdella 
kartan eri osissa. 
 
Merikartoissa on käytössä Mercatorin projektio. 
Sen kaikki pituuspiirit osoittavat pohjoiseen eikä 
napaluvun korjausta tarvita. Pohjoiseen siirryttä-
essä karttaa "levitetään" niin, että kohteen muo-
to säilyy. 
 
Seuraavaksi korjataan magneettisen pohjois-
navan vaeltelusta aiheutuva virhe. 
 
Neulaluvun korjaus (Nek). Magneettinen Poh-
joisnapa on Kanadassa ja se vaeltaa noin 50 km 
vuodessa. Neulapohjoinen on kompassin suunta 
magneettiseen pohjoisnapaan. Neulaluvun kor-
jaus on neulapohjoisen ja napapohjoisen ero eli 
eranto (Nek). Kartalla ilmoitetaan eranto, sen 
vuosi ja erannon vuotuinen muutos etumerkkei-              Eranto Suomessa 2015         neen. 
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4 SUUNNAN OTTAMINEN JA SIIRTÄMISET KARTAN JA MAASTON VÄLILLÄ 
 Korjaukset, joilla karttapohjoinen korjataan magneettiseen pohjoiseen, ovat karttakohtaisia 
ja riippuvat kartan kuvaaman maaston paikasta. Ennen kartan ja maaston välisiä suuntien 
siirtelyitä on tehtävä karttakohtaiset korjaukset. Lähivesillä kokonaiskorjaus on +10º. 
 
Suuntien määrittämiseen  voi käyttää irrallista kompassia tai astelevyä.  
 
Suunta kartalta maastoon 
 1. Suuntanuoli tai nuolen suun-

tainen sivu kartalla lähtöpis-
teestä kohteeseen. Viivoitin 
avuksi, jos väli on pitkä. Aste-
levyn origo lähtöpisteeseen. 

2. Neularasiaa kiertämällä poh-
joishaarukka tai astelevyn 0 º 
karttapohjoiseen (kartan mus-
tat viivat). Jakokehältä luku-
kohdasta tai astelevyltä myö-
täpäivään lukien kohteen koh-
dalta saadaan suunta kartalla. 
(Suunta kartalla Hattusaaresta 
Pikku Leikosaareen on 292 º) 

3. Karttasuunnasta vähennetään kokonaiskorjaus etumerkkeineen ja erotus on kom-
passisuunta maastossa. (Maastosuunta Pikku Leikosaareen on siis 282 º). 

4. Kompassia tai kajakkia käännetään lähtöpisteessä niin, että pohjoisneula on  poh-
joishaarukassa tai kiinteä kompassi näyttää maastosuunnan.  

5. Kulkusuuntanuoli (tai kajakki) osoittaa nyt lähtöpisteestä kohteeseen. 
 
Suunta maastosta kartalle  

1. Kulkusuuntanuoli tai kajakki käännetään osoittamaan sijaintipisteestä kohteeseen. 
2. Neularasiaa kiertämällä pohjoisneula pohjoishaarukkaan. Maastosuunta saadaan 

jakokehältä lukukohdasta tai kiinteästä kompassista. 
3. Saatuun maastosuuntaan lisätään kokonaiskorjaus etumerkkeineen. Saatu kart-

tasuunta asetetaan kompassiin. 
4. Kompassin suuntanuoli tai nuolen suuntainen sivu tai astelevyn origo kartan suun-

nanottopisteeseen. 

 
KOKONAISKORJAUS. Kun on laskettu kartan pohjoissuunnan  ero sovittuun napa-
pohjoiseen ja tämänhetkisen neulapohjoisen ero sovittuun napapohjoiseen, niin koko-
naiskorjaus  saadaan laskemalla napaluvun korjaus (Nak) ja neulaluvun korjaus (Nek) 
yhteen etumerkkeineen. 
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5. Kompassia kiertämällä pohjoishaarukka karttapohjoiseen. Astelevyn 0 º karttapoh-
joiseen.  

6. Kulkusuuntanuoli tai nuolen suuntainen sivu osoittaa kohteeseen. Kohde on astele-
vyn osoittamassa karttasuunnassa. 

 
 Kartalta maastoon siirryttäessä kokonaiskorjaus vähennetään etumerkkeineen 
 Maastosta kartalle siirryttäessä kokonaiskorjaus lisätään etumerkkeineen 
 
5 PAIKANTAMINEN 
 
Melojan on koko ajan tiedettävä sijaintinsa. Sijainti 
voidaan ilmoittaa kartalta löytyvien nimien avulla. Sa-
moja nimiä voi esiintyä lähialueillakin, joten nimien 
käyttäminen on epävarmaa. Paikantamiseen on eri 
koordinaatistoja. Paikka ilmoitetaan pohjoisena leve-
ytenä ja itäisenä pituutena, samalla kerrotaan käytet-
ty koordinaatisto.  
 
ETRS-TM35FIN koordinaatistossa koordinaatit ilmoi-
tetaan metreinä (kartan mustat viivat ja mustat nu-
merot kartan reunoilla, välipisteet arvioimalla). Poh-
joista leveyttä lasketaan Päiväntasaajalta lähtien. 
Keskimediaani on 27º ja sitä vastaa koordinaatti on 
500 000 itäistä pituutta. Koko Suomi on yhtenä pro-
jektiokaistana. 
 
MaMen vajan ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit 
(mustat viivat): N 6675322  (vajan etäisyys Päiväntasaajalta 

on 6675 km 322 m) 
E 394529 (vajan etäisyys itäkoordinaatin 
nollapisteestä on 394 km 529 m). Nolla- 
piste on 500 km 27° pituuspiiriltä ja 91 km        Koordinaattimerkinnät 
Eckeröstäkin länteen. 

 
EUREF-FIN koordinaatisto (siniset viivat ja siniset asteet ja minuutit kartan reunoilla, väli-
pisteet arvioimalla) määrittelee maanlaajuisen yhtenäisen suorakulmaisen tasokoordinaa-
tiston, joka on likimain sama kuin GPS:n  WGS84 koordinaatisto. Kartoissa on painettuna 
WGS84 järjestelmän mukaiset maantieteelliset koordinaatit. Sininen ruudukko ei ole täs-
mälleen suorakulmainen sillä maantieteellinen pallokoordinaatisto on projisoitu tasolle. 
 
MERCATORIN projektiossa olevilla merikaroilla koordinaatit ovat numeroina (asteet ja 
minuutit) sekä mittajanoina karttalehden länsi- ja pohjoisreunoilla. Pituus- ja leveyspiirit 
ovat yhdensuuntaisia. Pituuspiirien väli on vakio, leveyspiirien väli kasvaa pohjoiseen. 
 
Mamen vajan EUREF-FIN (~ WGS84) (siniset viivat) ja MERCATORIN projektio (meri-
kartta) 60º 12,05 ’ pohjoista leveyttä ja  

25 º 05,85' itäistä pituutta 
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Ristisuuntimalla voi määrittää sijainnin, kun maastossa on näkyvissä kaksi tai useampia 
varmasti tunnistettavaa ja kartalta löytyvää kohdetta. Havaintopisteestä otetaan kompassi-
suunnat tunnettuihin pisteisiin ja suunnat siirretään kartalle kunkin tunnetun pisteen koh-
dalle (huomaa kokonaiskorjaus). Piste, jossa suunnat leikkaavat, on havaintopiste 
 
Vinkki 
Maanmittauslaitoksen Kansalaisen Karttapaikka sivuilla voi muuttaa maastokartan mitta-
kaavaa, mitata reittipisteiden välimatkoja, katsoa karttamerkkien selityksiä ja hakea eri jär-
jestelmien koordinaatteja .  
 
 
6 SUUNNISTAMINEN VESILLÄ 
 
Kartat ja reitti 
 
Melonta-alueen kartat hankitaan etukäteen ja selvitetään niille tulevat karttalehtikohtaiset 
kokonaiskorjaukset. Varmistetaan myös, että suunnistamisessa tarvittavat apuvälineet 
ovat mukana. Jos reitti kulkee usean karttalehden alueella on etukäteen selvitettävä kartto-
jen päällekkäin meno ja kartalta toiselle siirtyminen.  
 
Reitti ja varareitit suunnitellaan etukäteen. Reitti jaetaan melonnan kannalta mielekkäiksi 
etapeiksi ja tutkitaan vielä mahdolliset vaaranpaikat. Tuulen suunta, saarien suoja, väylät 
ja vastaavat vaikuttavat valintoihin. Vähintäänkin ensimmäisen etapin eteneminen maas-
tosuuntineen selvitetään etukäteen. 
 
Lähdössä 
 
Ennen vesille menoa otetaan esille ja sijoitetaan paikoilleen tarvittavat kartat (etukannelle, 
vähintäänkin ensimmäinen etappi näkyviin) ja muut apuvälineet (kompassi narulla kiinni). 
Kukin etappi pyritään melomaan yhden karttalehden avulla. Ensimmäisen etapin reitti, 
suunnat ja etenemistahti sovitaan. Ennen vesille lähtemistä jätetään tieto reitistä vähin-
täänkin vajalle. On myös syytä kertoa suunnitelmista läheisille. 
 
Melominen 
 
Etappi pyritään etenemään sovitun suunnitelman mukaan. Väylät, muu vesiliikenne, keli ja 
tuulen suunta otetaan huomioon, kun päätetään etappivälillä etenemisestä. Kartalta hah-
motetaan maisema ja pääsääntöisesti edetään maiseman kiintopisteiden mukaan karttaa 
lukemalla. Kompassisuunnalla varmistetaan oikea melontasuunta. 

 Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmä käyttää WGS84-koordinaattijärjes-
telmän formaattia, jossa koordinaatit ovat muodossa: ddd°mm.mmm' eli asteet, 
minuutit ja minuutin desimaalit. Hätäkeskuslaitos suosittelee lataamaan paikannus-
sovelluksen. Latauslinkit löydät täältä: www.digia.com/112suomi   
 
Paikannussovelluksella saadaan hätäkeskukselle tieto mistä soitto tulee ja minne 
apua tarvitaan. Ilman sovellustakin voi tietysti soittaa numeroon 112. 
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Uuden näkymän avautuessa paikannetaan kartan kohteita maastosta. On hyvä ottaa eri 
etäisyyksillä olevia seurattavia kiintopisteitä. Etenemisen myötä vaihdetaan jo ohitettujen 
tilalle uusia kohteita, joiden avulla varmistetaan sijainti ja reitillä pysyminen. Seurattavat 
kiintopisteet voivat olla saaria, niemiä, salmia, merimerkkejä tai kaukanakin näkyviä raken-
teita. Pilvet tai alukset eivät sovi kiintopisteiksi 
 

 
Reitin muutokset 
 
Liikenne tai keli voivat aiheuttaa muutoksia sovittuun reittiin. Maaston ja kartan yhteys on 
säilytettävä eli on tiedettävä muuttuneessakin tilanteessa oma sijainti ja uusi kohde sekä 
miten sinne päästään ja mitä kiintopisteitä jatkossa käytetään. Tarvittaessa hakeudutaan 
tuulesta ja aallokosta paikkaan, jossa voidaan rauhassa suunnitella jatko. 
 
Merkittävistä aikataulun tai reitin muutoksista on asiallista kertoa myös maissa oleville, 
jotta vältytään turhilta hätäilyiltä ja etsinnöiltä. 
 
Tuuli tai virtaus siirtävät kajakkia. Jos sivutuulessa koko ajan pidetään keula suunnattuna 
kohteeseen, niin melottu reitti tekee mutkan. Ottamalla ennakkoa eli melomalla kohteesta 
hieman ylätuuleen päästään suoraan. 
 
     melottu matka 
                                                       
                                          
          
  

 ennakointi 
                  tuuli tai virtaus                                 kohde 
                      Tuulen ja virtauksen vaikutus 
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Monet kajakit pyrkivät sivutuulessa nousemaan tuuleen. Tuuleen nousemista voi estää 
evällä, peräsimellä tai toispuoleisella melomisella ja kallistamalla kajakkia. Näitä helpompi 
ja voimia säästävä ratkaisu voi olla muuttaa eteneminen mutkittelevaksi.  
 
Tuulessa ja aallokossa kannattaa joskus hakeutua suunniteltua pitemmällekin suojaiselle 
reitille ja säästää näin voimia. Kokemusta keliin sopivan reitin löytämisestä karttuu varsin 
pian kantapään kautta. 
 
Eksyminen 
 
Jos kartta ja maasto eivät vastaa toisiaan, kun vaikkapa kartalla oleva saari puuttuu tai 
luodolle on tullut kartasta puuttuva majakka, niin ollaan eksyksissä. Varminta on palata 
edelliseen paikannettuun kohteeseen ja tutkia jatkoreitti uudestaan. Rantautumisesta, ääri-
tilanteissa leiriytymisestäkin, saattaa olla apua. 
 
Porukalla liikuttaessa on hyvä, jos sovitun suunnistajan lisäksi muutkin seuraavat etene-
mistä ja varmistavat. Retkillä suunnistajaa tai suunnistajaryhmää voi vaihdella vaikka eta-
peittain tai ainakin päivittäin. 
 
Häiriöistä 
 
Magneettinen kompassi on altis häiriöille. Maaperästä aiheutuvat häiriöt on merkitty kart-
toihin.  
 
Eksymä on kompassin lähellä olevien magneettisten esineiden ja sähkölaitteiden sekä itse 
aluksen kompassille aiheuttama häiriö. Eksymän suuruus riippuu kulkusuunnasta. Eksy-
män voi todeta kääntämällä kajakkia eri kohteisiin ja vertaamalla saatuja suuntia kajakin 
ulkopuolelta vastaaviin kohteisiin mitattuihin. Häiriöitä aiheuttavat  tavarat on pakattava 
kauas kompassista. 
 
Muu vesiliikenne voi pakottaa poikkeamaan suunnasta, jolloin on valittava uusi etenemis-
reitti. Myös tuuli, aallokko ja virtaukset vaikuttavat suunnassa pysymiseen. Huono näky-
vyys, sumu ja sade pienentävät näkyvän alueen pahimmillaan muutamaan metriin, jolloin 
suunnassa pysyminen vaikeutuu. Hämärä ja pimeys itsessään häiritsevät. Merimerkkien, 
rakennusten ja alusten valot voivat harhauttaa. 
 
Vakavat häiriöt ovat usein lähtöisin suunnistajan korvien välistä ja yksi varsin yleinen ja 
harmillinen on eteneminen täysin päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi. 
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 Vesiretkeilykartta 2014 1:50 000 
 Napaluvun korjaus (Nak)     +1,68º 2016  +1,68 º 
Eranto (Nek)  2014 +7,87º Muutos +0,16º vuodessa 2016   +8,19 º 
      Yhteensä  2016  +9,87 º 
 Ilman korjausta virhe sivusuuntaan olisi 1 km matkalla noin 170 m. 
(2*π*r*10º/360º = 2*3,14*1000 m*10º/360º tai tan 10º*1000 m= 0,176*1000 m) 
 Vesiretkeilykartalle on 10 º korjaus vuonna 2016 ja lähivuosina ok 
 

 Kartassa on ulkoiluun liittyviä merkintöjä sekä ulkoilu- ja luonnonsuojelualueiden ra-
jaukset. Myös linjataulut, kummelit, kivet, hylyt ja veden syvyydet on merkitty. Materiaali 
kestää jonkin verran vettä. 
 

 Vesiretkeilykartta 2014 on tarkoitettu melojillekin, mutta siitä puuttuvat reimarit, väyli-
en syvyydet ja rakennetuista kohteista ainakin voimalinjat ja tornit.  
 

 Viipuri - Helsinki Merikarttasarja 2004 1:50 000 
 Karttasarjassa ovat lehdet 601 -  627. Vartiokylän lahti on lehdellä 625, jolle: 
 Napaluvun korjausta ei tarvita merikartoille 
Eranto 2000 oli 6º itä. Muutos +6' vuodessa. 2016 on 6 º + 16x6' = +7 º 36' = +7,6 º 
 Ilman korjausta virhe sivusuuntaan olisi 1 km matkalla noin 130 m. 
 Mustan numeroidun ruudukon (18,5 cm x 18,5 cm) väli pohjoiseen on 5' ja itään 50', maastossa 9,25 km. Numeroilla merkittyjen astelukujen lisäksi on reunoilla olevat mitta-
janat jaettu 1':n ja 0,1':n välein.  
 

 Kartta kuvaa hyvin vesiliikenneympäristön. Joitain selvästi näkyviä rakenteita kuten 
tuulivoimalat, tornit, sillat, satamat ja johdot on kuvattu, myös hylkyjen paikat. Karttasar-
jan lehdillä voi olla rajattu alue tai alueita, joiden tarkemmat kartat ovat edellisen lehden takasivulla samalla aukeamalla. 
 
  Merikartoilta puuttuvat maastomerkinnät. Materiaali ei kestä kosteutta. 
 
 Kansalaisen Karttapaikka (mittakaavan voi muuttaa) 
 Kansalaisen Karttapaikan kartoilla ovat tasosta 11 alkaen suunnanottoviivojen leikkaus-
pisteet mustina risteinä. Vesiretkeilykartta 2014:n alueella Kansalaisen Karttapaikan 
kartoille käyvät  samat korjaukset kuin Vesiretkeilykartalle. 
 
  Kartan mittakaavaa, pikselien määrää ja koordinaatistoa voi muuttaa. Kartassa on maastotietoja. Väylien syvyydet löytyvät tasosta 11 alkaen. 
 

  Kartalla ei ole reimareita eikä syvyyskäyriä. 


