
Maastokartan merkit tutuksi 
 Maastokartta on kartta, jota jokainen meistä käyttää jos-

sakin elämänsä vaiheessa. Parhaiten karttaa oppii käyt-

tämään lukemalla sitä maastossa. Maastokartassa käyte-

tään kuutta väriä: valkoinen kuvaa metsää, sininen vettä, 

ruskea korkeutta, punainen teitä ja rajoja, keltainen pel-

toa ja musta rakennuksia sekä pieniä teitä. Asutukseen 

liittyvät nimet on kirjoitettu pystykirjaimin, luontokoh-

teet vinokirjaimin. Kirjainten koollakin on kartassa oma 

merkityksensä: mitä suuremmasta paikasta on kysymys, 

sitä isommilla kirjaimilla nimi kirjoitetaan. 
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70A Maastokartan 1:25 000 karttamerkkejä. Niiden 
avulla kuvataan alueen kohteita varsin tarkoin.
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Järvet ja joet on merkitty karttaan sinisellä värillä ja 

suot sinisenä katkoviivoitettuna alueena. Siniset yhtäjak-

soiset viivat kuvaavat isoja ojia. Joissain kartoissa on mer-

kitty myös jokien ja purojen virtaussuunnat, järvien pohjan 

syvyyslukemat, laivareitit ja karikot. Maastokartassa on 

runsaasti asutukseen liittyvää tietoa. Talot on merkitty 

mustina ja sen muotoisina kuin ne ilmasta katsottuna näyt-

tävät, ja esimerkiksi maatilojen talousrakennukset ovat 

valkoisia mustin ääriviivoin. Tilan- ja kunnanrajat on piir-

retty karttaan punaisella. 

Maastokartta on yleensä riittävän tarkka kartta suun-

nistamiseen vieraassa maastossa. Vaikka suunnistuskartta 

(71C) kuvaa maaston pienimmänkin polun tarkkuudella, 

myös maastokartassa on alueen tiestö suurimpine polkui-

neen. Suuremmat tiet esitetään punaisella värillä, pienet 

ajotiet yhtenäisellä mustalla viivalla tai katkoviivalla. 

Yleissääntönä on, että mitä ohuempi viiva, sitä pienem-

mästä kulkutiestä on kyse. 

71A Korkeuskäyrät kuvaavat maanpinnan korkeutta 
merenpinnasta mitattuna ja maaston muotoa, kuten 
jyrkkyyttä. Korkeus esitetään kartassa korkeuskäyrinä ja 
lukuina. Ukonsaari, Inarijärvi. 
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71B Karttamerkit ovat eri maissa samanlaiset. Suomalainen 
suunnistaja maailmanmestaruuskilpailuissa Japanissa. 71C Suunnistuskartta kuvaa maastoa hyvin tarkoin. 1:10 000.

 Korkeuskäyrät kuvaavat havainnollisesti maaston 

muo toja ja korkeuseroja sekä maanpinnan korkeutta me-

renpinnasta. Korkeussuhteet on merkitty ruskeilla kor-

keuskäyrillä. Joihinkin korkeuskäyriin eli johtokäyriin on 

painettu myös korkeusluku, johon vertaamalla voidaan 

arvioida myös muiden kartan esittämien alueiden korke-

utta merenpinnasta. Karttalehden alueen korkeussuhtei-

den arvioinnissa pätee sääntö: mitä tiheämmässä rinteel-

lä on korkeuskäyriä, sitä jyrkempi se on. Lisäksi kartassa 

on mustalla merkittyjä korkeuspisteitä, jotka kertovat ky-

seisen kohdan korkeuden merenpinnasta. Maastokarttaan 

on merkitty myös järven vedenpinnan korkeus merenpin-

nan tasosta. 
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