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TIEDÄ SIJAINTISI 
 

Koordinaattihaku 

 



Hätäpuhelun soittajan on 
hyvä tietää sijaintinsa 

• Karttakoordinaattien avulla on mahdollista 
selvittää tarkka sijainti 

 

• Koordinaatit on mahdollista ilmoittaa hätäpuhelun 
yhteydessä hätäkeskukseen 

 

• Koordinaattien avulla hätäkeskus voi hälyttää 
paikalle apua, vaikka tarkkaa osoitetta ei olisikaan 
mahdollista antaa. 

 



Missä erityisesti? 

• Tarkat osoitteet puuttuvat usein esimerkiksi 
seuraavissa paikoissa tai samannimisiä paikkoja 
on useita: 

- Saaristo   - Retkeilymaja 

- Uimaranta  - Mökki 

- Laavu   - Metsästysmaja 

- Leikkipuisto  (- vieras paikkakunta) 

 

• Metsässä tai vesistöillä retkeillessä 
reittisuunnitelma on hyvä tehdä etukäteen ja 
ottaa mukaan reitin karttakoordinaatit. 

 



Miksei taloni näy? 

• Rakennuslupaa ei ole haettu? 

• Luvan myöntää paikallinen 
rakennusvalvontaviranomainen 

 

• Lopputarkastus puuttuu? 

• Tehdään noin vuoden kuluttua muutosta  

 (maks. 5v. kuluttua rakennusluvan saamisesta) 

• Annetaan talonnumero  tieto kunnan 
rakennusvalvontaan  tieto maanmittauslaitokselle 

 

• Kaavoitus muuttunut? 



Hyvä tietää: 

• Palvelun karttamateriaali perustuu 
Maanmittauslaitoksen materiaaliin, joka vastaa 
materiaalin päivityksestä ja oikeellisuudesta.  

• Hätäkeskus ei käytä karttakoordinaattipalvelun 
kartta-aineistoa toiminnassaan, vaan 
hätäkeskuksella on käytössään erillinen 
Maanmittauslaitoksen päivittämä kartta-aineisto. 

• Selvitetyt koordinaatit eivät kirjaudu 
Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmään, vaan ne 
ilmoitetaan hätäpuhelun yhteydessä. 

 



Hyvä tietää 2: 

• Palvelun koordinaattijärjestelmä: WGS84 

• Karttakoordinaattien oikea määritys on 
palvelun käyttäjän omalla vastuulla! 

• (Sisävesi- ja) merialueella tapahtuvista 
onnettomuuksista ilmoitetaan hätäkeskukseen, 
joka kääntää puhelun meripelastuskeskukselle. 

• Meripelastuskeskus 02 94 1000 (Merialueen 
onnettomuudet) 

• Meripelastuskeskus ja hätäkeskus tekevät tiivistä 
yhteistyötä vesillä ja saaristossa tapahtuvissa 
hätätilanteissa. 



Mistä ja miten? 

• suomi 

• ruotsi 

• englanti 

 

• viro  

• venäjä 

• saksa 

• Lomake on hyvä sijoittaa näkyvälle paikalle. 

• http://www.112.fi/ajankohtaista/julkaisut 

• http://rednet.punainenristi.fi/node/23310 

• tai satakunta.punainenristi.fi  Arjen turvallisuus –hanke  Arjen 
Turvallisuus –hankkeen materiaalipankki 

• ranska  

• italia 

• somali 

• suomi-ruotsi-englanti-venäjä 

• Lomakkeen voi tulostaa ja täyttää suoraan netissä tai 
tulostaa ja kirjoittaa käsin 

• Löytyy sekä värillisiä että musta-valkoisia, useille eri kielillä 

http://www.112.fi/ajankohtaista/julkaisut
http://rednet.punainenristi.fi/node/23310


Miten koordinaatit luetaan? 

• Koordinaateissa oleva astemerkki tarkoittaa 
astetta ja yhdellä heittomerkillä (') tarkoitetaan 
minuutteja.  

• N 61°29.099’ = 61 astetta, 29 piste 099 minuuttia 
pohjoista leveyttä  

• E 021°47.959’ = 21 astetta, 47 piste 959 
minuuttia itäistä pituutta. 

• Yksi leveysasteen minuutti on meripeninkulma, jonka tuhannesosa on 
tarkkaan 1.852 metriä. Suomen korkeuksilla pituusasteen minuutin 
tuhannesosa 0.001' vaihtelee Pohjois-Lapin noin 0.63 metristä eteläisimmän 
Suomen noin 0.93 metriin. Tästä voimme päätellä että geokätköilyssä 
(minuutin tuhannesosien, eli kolmen desimaalin tarkkuudella annettu piste) 
parhaissa mahdollisissa vastaanotto-olosuhteissa päädytään GPS:n 
osoittamana parin metrin etäisyydelle kätköstä. Lähde: Wikipedia 

http://www.geowiki.fi/GPS














Nippelitietoa: 
• GPS:n käyttämä WGS84 perustuu GRS80-vertausellipsoidiin, jonka mitat ja sijainti 

poikkeavat KKJ:n käyttämästä Hayfordin ellipsoidista. Sen takia KKJ- ja WGS84-
järjestelmien koordinaatit poikkeavat toisistaan. Poikkeaman suuruus vaihtelee eri 
osissa maata. 

• Pohjois-eteläsuunnassa poikkeama on Saaristomerellä lähes 0 ja se kasvaa kohti 
koillista. Inarijärven koillispuolella KKJ-koordinaatti on noin 70 metriä 
pohjoisempana kuin sama maantieteellinen WGS84-koordinaatti. Itä-
länsisuunnassa poikkeama on noin 160-180 metriä; pienin Kaakkois-Suomessa ja 
kasvaen kohti luodetta. KKJ-koordinaatit ovat lännempänä kuin samat 
maantieteelliset WGS84-koordinaatit. 

• KKJ on kaksiulotteinen järjestelmä (se ei määrittele korkeuskoordinaattia) ja 
WGS84 on kolmiulotteinen. 

• EUREF-FIN on Euraasian mannerlaattaan kiinnitetyn ETRS89-
koordinaattijärjestelmän suomalainen reaalisaatio, joka poikkeaa WGS84-
koordinaattijärjestelmästä alle metrin, joten useimmissa käyttötarkoituksissa 
koordinaattijärjestelmiä voidaan pitää yhtenevinä. Koska WGS84 on kiinnitetty 
maan massakeskipisteeseen, se liikkuu EUREF-FIN-koordinaatiston suhteen ja 
tulevaisuudessa koordinaattijärjestelmät saattavat poiketa toisistaan nykyistä 
enemmän. 

• Lähde: Wikipedia 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://fi.wikipedia.org/wiki/EUREF-FIN
http://fi.wikipedia.org/wiki/EUREF-FIN
http://fi.wikipedia.org/wiki/EUREF-FIN
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=ETRS89&action=edit&redlink=1

