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MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN 

QUANTUM GIS -OHJELMALLA 
TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 

Päivitetty 28.6.2013 

1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta. Tässä esimerkissä käytetään 

peruskarttarasteria, joka on käyttökelpoisin vaihtoehto, kun tarvitaan tarkkaa maastokarttaa 

jokseenkin suppealta alueelta. Peruskarttarasteri löytyy vasemmasta reunasta Valitse tuote -otsikon 

alta. Tulostusta varten kannattaa valita tyypiksi painoväri. Klikkaa painoväri-sanan viereistä 

vihreävalkoista plus-merkkiä. 

 

 
 

2. Zoomaa karttaa lähemmäs joko hiiren rullaa pyörittämällä tai  karttaikkunan vasemman reunan zoom-

asteikkoa käyttäen. Nyt karttaikkunaan ilmestyy näkyviin karttalehtijako. Kun klikkaat karttalehteä, se 

muuttuu punaiseksi ja sen numero ilmestyy näkyviin karttaikkunan oikealle puolelle. Voit valita yhden 

tai useampia karttalehtiä. Kun olet valinnut haluamasi karttalehdet, klikkaa Tee lataustilaus -

painiketta ja seuraa ohjeita. Saat sähköpostissa latauslinkin, josta voit tallentaa aineistot 

tietokoneellesi. 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
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3. Käynnistä Quantum GIS ja lisää haluamasi karttalehdet Add Raster Layer -kuvaketta klikkaamalla.  

 

 

 

Voit tarkistaa karttalehtijaon osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/TM35-

lehtijako.pdf. Peruskartat on jaettu Maanmittauslaitoksen latauspalvelussa neliön muotoisiin 

karttalehtiin, joissa oheisen linkin mukaisen lehtijaon tunnuksiin on lisätty kirjain L (vasen) tai R 

(oikea).  

 

Etsi kansio, johon latasit kartta-aineistot. Kansioissa näkyy iso joukko tiedostoja, joista on valittava 

TIFF-formaatissa olevat karttakuvat. Voit valita useita tiedostoja kerralla pitämällä CTRL-näppäintä 

pohjassa. Muista tiedostoista ei tarvitse välittää. Esimerkiksi .tfw-päätteiset tiedostot ovat karttakuvan 

kalibrointia varten ja Quantum GIS osaa lukea ne automaattisesti.   

 

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/TM35-lehtijako.pdf
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/TM35-lehtijako.pdf
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4. Valitse karttatasoille oikea koordinaatisto (Coordinate Reference System, CRS), tässä tapauksessa 

ETRS89 / ETRS-TM35FIN, joka löytyy kohdan Universal Transverse Mercator (UTM) alta. 

 

Lisättyjen karttatasojen pitäisi asemoitua oikein toisiinsa nähden. Vasemmalla näkyy listaus tasoista.  
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5. Klikkaa New Print Composer -kuvaketta avataksesi tulostustoiminnon.  

 

 
 

6. Valitse oikeasta laidasta Composition-välilehdeltä paperin koko vastaamaan tulostimen paperikokoa.  

 

 
 

Paperikoon muutoksen jälkeen paperin saa sovitettua ikkunaan Zoom Full -työkalun avulla.  
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7. Klikkaa tulostusikkunassa Add New Map -kuvaketta ja piirrä hiirellä tulostusikkunaan haluamasi 

muotoinen suorakulmio.  Oletuksena valittuna on Select/Move item -työkalu, jolla voit siirtää 

piirtämääsi suorakulmiota. Nurkista vetämällä voit muuttaa sen kokoa. Useimmissa tapauksissa 

kannattaa tehdä suorakulmiosta samankokoinen kuin paperi.   

 

 
 

8. Valitse kartalle haluamasi mittakaava Item properties -välilehdeltä kohdasta Scale. Esimerkiksi luku 

20000 tarkoittaa mittakaavaa 1:20 000 eli 1 cm kartalla vastaa 200 metriä maastossa. 

Maanmittauslaitoksen painetut peruskartat ovat mittakaavassa 1:25 000, mutta kohtuulliset 

poikkeamat tästä eivät juuri vaikuta tulosteen laatuun. Vanhojen peruskarttojen ja monien nykyisten 

ulkoilukarttojen mittakaava on 1:20 000, joten käytän tottumuksesta usein sitä. 

 

 
 

9. Valitse työkaluriviltä Move item content -työkalu ja muokkaa ikkunassa näkyvää karttarajausta 

haluamaksesi. Karttaa voi zoomata lähemmäs ja kauemmas hiiren rullaa pyörittämällä, mutta tällöin 

mittakaava muuttuu. 
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10. Tulosta kartta klikkaamalla Print-kuvaketta tai tallenna se kuvatiedostona klikkaamalla Export as 

Image -kuvaketta. Tallennusformaatiksi sopii hyvin PNG. Huomaa, että JPG on tarkoitettu valokuville 

ja karttojen kanssa käytettäessä tuottaa suttuista jälkeä.  

  

Valmista tuli, joten ei muuta kuin maastoon! 


